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 م للكبلم ؟ـلـو ك حرْ ـللجُ  " َكـَلـم "وا ولماذا قال -

 .شّر وشّدة فً أكثر األمر لكلّ  ذلك أنه سبب   -
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ُإهداء

 
 :كل الذٌن أخذُت عنهم إلى

 

 "المّكٌة فتوحاته"فً محً الدٌن ابن عربً األكبر، الشٌخ 

 "لدرس لؽة العرب مقدمته"فً  عبلٌـلًعبدهللا ال الشٌخ

 "كلمن"أحمد بٌضون صاحب 

 ...الحروؾو اللؽة كل الذٌن ال ٌتّسع ذكرهم هنا من علماءو
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ٌّدنا هللا وإٌاكم، أنً فٌما كنتُ  على حرؾ النون سابرا وقعُت فً طرٌقً  اعلموا أ

صلِح من حاله على األرض مقلوبا ونقطته تبعط فً داخله حتى االختناق، فانحنٌُت أُ  ملقى  

 ...ذُت وبسملُت وصلّبتبعد أن استع

 صلّبَت ٌا َسّراج ؟ -

بطرفة عٌن فرأٌُت نفسً واقفا  ثم انتقلتُ  ،رسمُت إشارة الصلٌب بٌد مرتجفة. أجل

وما أن ابتعدُت كً . وأنا أتهادى بوتٌرة متسارعةفً مواجهة حابط المبكى أتلو صبلتً 

ٌُطبق فّكٌه . ّدمً، حتى تعّثرُت بحرؾ العٌنأتابع تق كان فاتحا فاه على أقصاه ٌوشك أن 

أمسكُت بجذعه الملتوي، ثم شددُت بكامل قواي ورمٌته عّنً وطفقُت . كالثعبان على رجلً

َد ال ٌّ نً إلى أعدو كالمسعور وأنا أستجٌر ربَّ الملكوت، س ٌَ جبروت والهلكوت، أن ٌهد

 .ٌخرجنً من هذه المتاهة حٌث قادتنً قدماي اآلثمتان فٌرسم لً منفذا   ،الخبلص مّما أنا فٌه

. هدأت األموُر من حولً مسافة  فخلُت الربَّ وقد استجاب لدعابً ورأؾ لشكواي

وما أن . ً ؼزٌرااقتعدُت األرَض بالقرب من ؼدٌر ألتقط أنفاسً المجفلة وأعالج ما هطل منّ 

ٌسٌرا، حتى طالعتنً الٌاُء سابحة على وجه الماء، تحمل على متنها ما تٌّسر  ياستراح فإاد

رأٌُتها تتقّدم مجّدفة قبل أن ٌقوى السٌُل فٌدفعها إلى الصخور . لها حمله من إخوتها وأخواتها

ُء من معها من ؼرقى فٌتكّسر جسُدها بمن فٌه وٌؽمرها الزبُد المتعاظم فتطفو أشبلإها وأشبل

 .الحروؾ، فً مشهد ٌدمً القلوب
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أشحُت نظري وهببُت واقفا  إلدراكً أن المسؤلة ال تحتمل تسوٌفا وأنها على درجة 

ٌّن حقٌقتها ما لم أتوّجه من  ي إلى مقّر مجمع الحروؾ، استوضحه فورمن الخطورة لن أتب

 .تاألمر وأشاوره الرأي بعد أن أُطلعه على ما صادفنً وعاٌن

ًّ مشهد  لٌتنً لم أبصره، بل لٌتنً ما رأٌُت النور البتَة  حٌن وصلُت، انكشؾ عل

، بٌن العنٌن والطنٌن واألنٌن . ألراه ًّ على ٌوم اآلخرة وقعُت وقد صّم عوٌُل الحروؾ أذن

التؤنٌث دونما حٌاء  اءَ تجامع ت الذكورةم والفحٌح والزعٌق، فٌما ذال والقرع والرْطن والصدْ 

ى من الجمٌع، وبقٌة الحروؾ تتخالط ؼٌر عاببة بما تسقطه من معاٍن وتحّرفه من وعلى مرأ

 .ألفاظ

ٌَن،  ٌْب وبقٌة " كلمن "استفسرُت، فقٌل لً إن َملَِك ملوك َمْد ، قد هلك مع قوم ُشَع

، ٌعٌنه ملُك الطابؾ "أبجد"ملك مّكة والحجاز : حروؾ الهجاء بعد أن انقلب علٌه إخوُته

وما أن أدركت العاّمة ما جرى، حتى عصٌت وتخلّت عن ". ُحّطً"ْجد نَ  وملكُ " هّوز"

ك أٌضا، إلى أن ـلـْ م التً هً أحرؾ المُ ـلـَ طاعتها للحرؾ، فراحت تتبلعب بؤحرؾ الكَ 

 .وأُسقِطت حروُؾ اللؽة المثبتة فً أسماء ملوك الؽوؼاءُ  تعّمت الفوضى وتؤلّب

من حركات  جاء، فإذا بوابلٍ هدر صوت  راح ٌتعاظم وٌتفاقم إلى أن لّؾ األر

كّنا فً األصل حروفا صؽٌرة، لكننا ُخصٌنا كالعبٌد وُكّبلنا : التشكٌل ٌنهمر بزخم هاتفا

وها إن ساعتنا قد . كالجواري وُحكم علٌنا أن نكون تابعات وخادمات للحروؾ حتى الممات

 ! حانت بعد طول انتظار

ها ما بٌن ت وجعلت تحشر نفسَ ظت الحركاُت بهذا، ثم استباحت أجساَم الكلماتلف

حروفها كٌفما اتفق، فتضعضعت المعانً واختلّت األوزاُن وانحرفت االشتقاقاُت واضطربت 

المضامٌُن وتشّوهت المفرداُت وصارت تنطق بلؽٍة أٌن منها لؽط بابل وخبلبطها من لهجات 

 .مختلؾ األمم والجنسٌات
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ًّ وق  ال أرى وال أسمع وإنما أؼادر: لتُ خّبؤُت وجهً بطرؾ ِخرقتً، ثم َصَمْمُت أذن

للتّو علّنً أصل سالما فؤنبا قومً بما ٌتهّددهم من أخطار فٌحتاطون من الثورة الهابجة 

 . خلؾ أبوابهم

وعندما قّدرُت أنً ابتعدُت ما ٌكفً وأصبحُت فً مؤمن مّما ٌجري على الهضبة 

ة مرسلة من الؽٌب تنزل على فرأٌُت ألفا عمبلق ،المقابلة، استدرُت بنظرة استطبلع أخٌرة

والعٌن، تطعن والقاؾ والواو والمٌم  ّدة كالسٌؾ، تجتّث رإوس الفاءمجمع الحروؾ حا

، وتدّق أعناَق ما تبقى من والزاي تقّطع أوصاَل الباء والتاء والراء والثاء ،والضادالصاد 

لحروُؾ جمٌعها قتٌلة، إلى أن ارتمت ا... الحروؾ، تبتر سٌقاَنها وتبقر بطوَنها وتفقؤ أعٌَنها

ثم هّبت . وأوقدت فٌها الناَر، فانتشر حرٌق هابل لوقة األحشاء، فتقدّمت األلؾُ مهّشمة، مد

 .ثم كان عدم. ثم وقع طوفان. تبعها إعصار ،عاصفة

 ثم ؟ -

 .ثم استفقتُ  -

 

مّد َسّراج ٌده إلى القِْدر الكبٌرة التً تتوّسط الحلقة حٌث اجتمع اإلخواُن للعشاء، 

عن بقٌة طعام ٌعالج بها انقباَض حلقه من هول ما رآه فً حلٍم لم ٌفلح نوُر الصباح ٌبحث 

جالت ٌُده على حوافً القِْدر وعلى قعرها وحٌن لم توفَّق بما تعود به، آبت . من تبدٌد حلكته

 .إلى مستقّرها فوق فخذه، خاببة، منهكة، منحلّة األصابع

ت اعتذار ولوم موّجهة إلى بطونهم تخاَطَب الجالسون فً صمت، متبادلٌن نظرا

 .لنهمها، مبادئ األخّوة والتعاضد واالقتسام بعدل ومساواة ،الرعناء التً نسٌت

هو وقُع كبلمك علٌنا ما جعلنا . عذرا ٌا َسّراج: استقام الشٌُخ األكبر فً جلسته وقال

. إلى القِْدرننكّب بنهم على األكل فننسى أنك الضطرابك مما رأٌت، لم تمدد ٌَدك البتة 

أترٌد . سؤجلب لك شٌبا ُتسكت به جوَع بطنك، فلم ٌزل فً القفة بعض من جبن وزٌتون

 معها كوبا من الشاي ؟
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فربما جّنبتنً البطُن الفارؼة رإٌة . حسنا فعلتم: تبّسم َسّراج وقال مداعبا بؤسى

ًّ النو. كابوس آخر م باكرا هذا هبل صببَت على ٌدي شٌبا من الماء، فؤنا متعب وٌعّز عل

 .المساء

امتثل الشٌُخ األكبر وؼسل ٌدّي َسّراج وجّففهما، ثم أفسح له كً ٌقؾ وٌؽادر 

لقد . تؤّمله ٌبتعد فً الرواق المعتم بظهره المنحنٌة وكتفٌه الموهنتٌن. الجلسة مهتدٌا بعصاه

ي رواه، وذاك الحلم المرّوع الذ. عساه ال ٌفقد اّتقاد ذهنه بعد أن شّح بصٌُص عٌنٌه. شاخ

ٌّلة عجوز بدأ دوُد اللْبس ٌنخر عوَدها ؟  أهو من ضروب الكشؾ أم أنه مجّرد وهم فً مخ

لكنه عدل عن فكرته تلك . بوّده لو ٌفاتح إخواَنه فً األمر، لو ٌشاورهم الرأَي فٌما سمعوه

ل لمعرفته أن الحوار سٌطول مشّرعا الباَب أمام رتل من تعلٌقات وتفسٌرات لن تنتهً إال قبٌ

ٌّبلُت من عقالها، تتوالى رواٌاُت هذا أو ذاك، وتمّر  الفجر بؤحسن تقدٌر، إذ ستنطلق المخ

 .الساعاُت سرٌعة، رشٌقة، ؼٌر عاببة بما ٌنتظرهم فً الؽد من مهام

نظر إلٌهم ٌتعاونون فً دلق الماء على أٌدي بعضهم لبلؼتسال من الزفر وبقاٌا 

إن لم ٌقم من فوره، . تا لموعد ارتشاؾ الشايالطعام، فاستبان فً مبلمحهم كبلما مبٌّ 

أحاطوا به وأوثقوه بحبال أسبلتهم، فوقع أسٌَر خجله من عدم االستجابة لمطلب َسّراج 

الضمنً بخلع رداء األهمٌة على حلمه الؽرٌب واالستفاضة فً تقٌٌمه وتفسٌره والتعقٌب 

عبٍد مإمن صرؾ حٌاته فً  علٌه، ذلك أنه حتما إشارة إلهٌة مرسلة من عالم الؽٌب، إلى

 .التنّسك والتعّبد والورع وقراءة الكتاب

ؼدا نهار آخر، همس الشٌُخ األكبر لنفسه، ثم قام موّدعا بتحٌة المساء قبل أن ٌلتهم 

قامَته الفارعة المدثرة بخرقة من الصوؾ، سواُد الرواق المعتم الطوٌل، المفضً على 

 .جانبٌه إلى ؼرؾ اإلخوان
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جنح الظبلم، نهض خلدون بعد أن تؤّكد من رتابة أنفاسها المقّطعة بشخٌر  تحت

 شقّ . شايال هادبا، متساوٌا كصّفارة إبرٌق ٌتعالى كالموج الصاخب قبل أن ٌنساب رتٌبا،

جّمد فّكً الباب والتفت إلى . بتإّدة، فؤّن هذا األخٌر كؤسٍد ٌفتح فاه وٌتثاءب ملء شدقٌه البابَ 

ت فً فراشها مرتٌن أو ثبلث، قبل أن تستهدي إلى وضعٌة مرٌحة ُتؽرقها أّمه التً تقلّب

 .مجددا فً ؼطٌط سباتها العمٌق

زجر نفَسه على إهمالها هذا التفصٌل المهّم، ثم صالحها ووعدها بمعالجة صدأ 

جمع أنفاَسه وكتمها . المفاصل بشًء من السمن أو الشمع، فً صباح الؽد على أبعد تقدٌر

استدار . بعد أن دلؾ إلى الخارج، وبحركة مقتضبة وحاسمة، أؼلق وراءه البابدفعة واحدة 

 .متخّففا مما احتبسه صدُره من هواء، ووثب فً اتجاه لٌٍل سارع فً ضّمه إلٌه

ما حاجته إلى . ه إلى حٌث كان ٌسٌرألقى نظرة سرٌعة إلى السماء، ثم خفض بصرَ 

لٌلة . ؟ هً اللٌلة التً تسبق ظهور الهبللالتحّقق مما تؤّكد منه بعد طول حساب وتدقٌق 

 .نجوُمها كقنادٌل شّحت من الزٌت وهنوت تسترٌح فٌها السماءُ 

من هنا ٌستدٌر ٌمنة، ثم ٌتقّدم نحو خمسٌن خطوة ٌنبؽً أن . وصل إلى ببر الماء

 .ٌقع بعدها على حجر كبٌر، ٌكفً أن ٌرفعه قلٌبل لٌسحب من تحته ما خّبؤه فً كٌس منذ أٌام

ما . مهبل. وارز قلُب خلدون فً صدره فجؤة، فازداد خفقانا وأشعره بما ٌشبه الدُ قف

فما الذي ٌدفعه إلى السٌر حثٌثا كؤنما هو على موعد مع قطار؟ . أمامه فسٌحا زال الوقتُ 
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ًَ سرٌعا كؤنهما . أبطؤ السٌَر قلٌبل لكن، ما هً إال ثوان حتى أفلتته قدماه فاستؤنفتا المش

ال بؤس، فّكر خلدون، أضع الوقَت إلى . معه بعد أن تحّداه فً سباقٍ  آخر دخل لشخٍص 

 ...جانبً، أتواطؤ وإٌاه، ومن ٌدري ؟ فربما فاجؤنً طارئ أو ما لم ٌكن فً الحسبان

أم هو تٌّقُظ حواسه واستنفاُر أعضابه . ر الذي اعتاد علٌهثقٌبل بالقدْ  لم ٌكن الحجرُ 

اة ؟ فتح الكٌَس على عجل وأخرج منه األؼراَض اللذان أشعراه بؤنه ٌرفع ما ٌشبه حص

واحدا تلو اآلخر، فوضعها جانبا وانحنى ٌخلع حذاءه ومبلبسه وٌوضّبها بعناٌة، ثم ٌعٌدها 

 .إلى الكٌس وٌعٌد الكٌَس إلى مكانه تحت الحجر

وداهمته رؼبة البقاء هكذا، عارٌا، متلّذذا بؽبطة . كما خلقَتنً ٌا رب،ّ وقؾ خلدون

فتح ذراعٌه على مداهما وباعد . نسمُة هواء مفاجبة راحت تتمّسح علٌه كقّط ألٌؾ رمته بها

أنه  ظاّنااآلن، لفّر مذعورا  لو رآه أحد  . على هواه ما بٌن فخذٌه كً ٌعبره الهواُء المنعشُ 

احتضرت نسمة . ضرب هذٌان، أو لحظة تخّل كتلك التً ٌروُدها أهُل الجّن والعفارٌت

التقط طرَؾ الحبل الطوٌل وراح ٌلّفه . فؤدرك أن علٌه التحّرك فً الحالالهواء على وجهه، 

 ... هكذا تبقى ٌداه طلٌقتٌن بانتظار حاجته إلٌهما. حول وسطه

ها على سرقة الحبل الذي تربط به الدلَو الذي ترفع به ضربت أّمه رأَسها تندب حظَّ 

ب على صدره وتقّبل وجهه وتدعو ؼدا ٌعٌده إلٌها مختلقا ذرٌعة ما، فتطبط. الماء من الببر

ٌوم  له وٌوم  . هكذا هً أّمه. له بطول العمر، شاكرة  الرّب ألنه رزقها بولد هو خٌر الرجال

حٌن تفرغ خزنة الطعام وال ٌجد هو ما ٌعود به إلى البٌت أو عمبل . بل  أٌام  علٌه. علٌه

ح خلدون دلٌل حّظها العاثر ٌسترزق به لٌعٌن والدته األرملة التً ال معٌن لها سواه، ٌصب

 : وولدها العاق ووصمة العار على جبٌنها وجبٌن والده المرحوم

وما نفع أنك تعلّمَت القراءة والكتابة سوى ما تصرفه كل لٌلة من زٌت القندٌل وما 

تضٌعه من الوقت مضطجعا على الفراش، متؤّمبل فً فتوق السقٌفة تخلّعت أخشاُبها، أو فً 

خلؾ َحرار، طابر الشإم، صقرك المخبول الذي تّدعً تدرٌبه على اصطٌاد اللهو والعْدو 

 عصافٌر لم نضع تحت أضراسنا منها ٌوما ما ٌتعّدى االسم أو الرٌش؟ 
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ولكنَت نجحَت فً . ولو كان فٌَك أدنى خٌر، لكانوا اختاروك فً أخوٌة الوفاء

فتقؾ مثله على باب  االمتحان فرفعَت رأسً واصطفٌَت لتحّل مكان الحارس المتقاعد،

المزار، ساهرا على صندوقه المحّرم، حافظا لوح القضاء والقدر وما ٌحوٌه من عظٌم 

ٌُْسر"أسرار مّن الربُّ بها على قرٌتنا، قرٌة  ، فجعلها تحتّل أعلى المراتب وتصبح قبلة "ال

فاء من أحجبة األنظار، ٌإّمها الناس لٌتبّركوا بمزارها ولٌنعموا بما تؽدقه علٌهم أخوٌُة الو

 . وعزابم وأدعٌة وتمابم وعقاقٌر

ولكانت أّمك هً األخرى ممتلبة . ولو أخذوك حارسا، لكنَت اآلن تؤكل شبع بطنك

ٌّنوه حارسا على باب  الكرش مما ٌمنحونها إٌاه من معاش، بعد أن أخذوا ولدها الوحٌد وع

لذي ٌملك حّق التصّرؾ ولكانت منفوخة الصدر اعتزازا وفخرا ألنها أم الحارس ا. المزار

بحٌاة هذا أو ذاك، هو الذي ٌعلو األعٌان واألشراؾ مرتبة، والوحٌد القادر على إمرة َملٍِك 

بحاله، ال بل على قتله حتى إن عصى التقالٌَد واألعراَؾ فسولّت له نفُسه الَملكٌة أن ٌتجاوز 

ٌُحفظ الصندوق المحّرم، حاوي علوم قراءة الؽٌ  ...ب واكتشاؾ األسرارالعتبة، فٌدخل حٌث 

ثم انتبه إلى أنه شّد وثاق الحبل بقوة حول . انقطع نَفُس خلدون وشعر بالضٌق

وسطه، فؤعاد حلّه، ثم تزّنر به مجّددا حرٌصا على جعله على شًء من رخاوة تتٌح له 

تّبا لهذه األفكار تنخر دماَؼه كالسوس وُتقلق لٌالٌه منذ شهور طوال، . التنّفس على راحته

 . نذ ذلك الٌوم المنحوس الذي تقّدم فٌه لبلمتحانم

وكان على ٌقٌن أنه األوفر  قوا هم الثبلثة، هو وَسْعد وحسام،من ضمن عشرات، ب

فً التهدٌؾ ورماٌة السهام جاء . حظا بٌنهم وأنه ال رٌب، سٌكون من سٌقع علٌه االختٌار

فً ركوب الخٌل والمبارزة لكنه تساوى مع االثنٌن . وفً رفع األثقال حّل ثالثا. أّول

ٌسّمونه الشٌَخ األكبر وهو الذي سٌطرح أسبلة . مع ربٌس أخوٌة الوفاء ٌبقى اللقاءُ . بالسٌؾ

 .ٌكون الحارس الجدٌدنافسٌن الثبلثة ٌقّرر إثرها، من على المت

مذ كان صؽٌرا وأم خلدون ترضعه وتؽذٌه وتقّوي عظامه، ثم تتحّدى نساَء القرٌة 

صلب عودا وأكبر جسارة وأكثر رشاقة وأشد ذكاء من ولدها خلدون، كً من أ: ُمفاِخرة

ٌّن حارسا ؟ هكذا كان خاله من قبله خاله الذي قضى فً نوبة قلبٌة وهو فً رٌعان . ٌُع

وخاله الذي دفع مهر . خاله الذي أّمن بمعاشه بعد مماته حٌاة والدٌه حتى وفاتهما. الشباب
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أال ٌقال بؤن الولد ولو بار، ٌبقى . سم أخٌها الشاب المرحومأّمه قبل أن تصبح أمه وتسّمٌه با

 ! ثلثاه للخال ؟ وقد صدق من قال

دخل َسْعد وما هً . وقؾ خلدون فً باحة األخوٌة ٌنتظر حلول دوره بفارغ الصبر

كان مشتعل الوجنتٌن، مؽسوال بالعرق، جاؾ الحلق، مرتجؾ . إال دقابق معدودة حتى خرج

كان قد توّقع له ذلك أصبل،   ! إنه راسب ال محالة: خلدون فرحا لمرآه تراقص قلبُ . الشفتٌن

، له جسد ثور ودماغ الذكاءإذ اكتفى بالنقاش معه لثوان كً ٌفهم بؤنه بسٌط العقل، محدود 

؟ همس خلدون فً سّره " َسْعدان"َسْعد ٌا َسْعد، أما كان أحرى بؤهلك أن ٌسّموك  !دجاجة 

اجبٌه معٌدا نظره إلى األرض، لسماعه أحد األخوان ٌخرج للمناداة متبّسما، قبل أن ٌقّطب ح

  !اتبْعنً  :على حسام بؤن

. حسنا، أنَت األقوى بٌننا. تؤّمل منكبً حسام العرٌضٌن وشعر بشًء من الؽٌرة

باستطاعة طفل أن ٌفلت منك، قزم حذق . لكنك ثقٌل الحركة، ؼلٌظ العنق، قصٌر الساعدٌن

ًّ الشٌخ األكبر شًء من البصر، ألدرك بلمحة خاطفة  إذا. أن ٌتؽلّب علٌك كان فً عٌن

مكامَن الضعؾ فً بدنك المصبوب كجذع سندٌان ـ صلب بالفعل، لكنه هّش حٌن تقتضً 

الحاجة معرفة أصول اللٌونة والمرونة وااللتواء ـ ولفّضل علٌك خلدون حتما، ببل ترّدد ومن 

ًّ الحدقتٌن، ملفوؾ العضبلت، ممشوق الساقٌن، كمهر ٌبرز  دون أدنى شّك، ألنه رشٌق، ح

 ...أصالته الموروثة أبا عن جد ما خطا صكَّ كلّ 

أدخل خلدون رأسه فً الِخرقة، ثم انزلق فٌها دفعة واحدة فؤجفل بدُنه لقشعرٌرة 

كان قد سؤل عدلى أن تخٌطها له، فمانعت فً . دفعت الدماَء فً شراٌٌنه وخبطتها بعنؾ

هكذا ترٌد رداء صوفٌا : حاجبٌه وهّم باالنصراؾ، قامت إلٌه وضحكت البداٌة ثم، حٌن عقد

 كالنساء ؟ ماذا لو صنعُت لك عباءة وطرزُتها بخٌط حرٌر ؟ 

ما : أطال فً الشرح والوصؾ، ثم أخذ عود فحم ورسم على أرض ؼرفتها، فقالت

كٌسا ال  رجل بمثل قامتك وبهابك، وتطلب ! هذا ٌا خلدون ؟ كؤنه زّي أهل أخوٌة الوفاء

ًّ ؟  !شكل له، ال قبة وال قلنسوة وال أزرار  ألّح خلدون علٌها فقبلْت  !أفقدَت عقلك ٌا صب
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بعد أن وعد بإطبلعها الحقا على خفٌة األمر، وبعد أن انتزع منها قَسما مما ٌختفً وراء 

 ...نهدٌها البّضٌن الندٌٌن، بإبقاء قصة الِخرقة سّرا بٌنهما

التراَب  رَ فَ عَ . ٌر بقدمه العارٌة لٌتؤّكد من ثباته فوق ما ٌخفٌهداس خلدون الحجَر الكب

ها فً لحمه كؤنما من حوله تموٌها ، ثم تقّدم ؼٌر عابا بحصى صؽٌرة راحت تؽرز أسنانَ 

 .ما ٌنتظره صوبللتخلّص منه، أو لدفعه للذهاب أخٌرا 
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تساإالت فً لهٌب أؼرق اإلخواُن ما اضطرب فً نفوسهم وما ألّح علٌهم من 

أكواب الشاي التً دارت علٌهم كعادتها من كل مساء لدى االنتهاء من وجبة العشاء، وقد 

ٌّن فرصة لهوهم عنه للحظات كً ٌؽادرهم على عجل، مكتفٌا برمً  رأوا الشٌخَ  األكبر ٌتح

 ،تصبحون على خٌر قال، بل همس، وكانوا اعتقدوا أنه وقؾ لقضاء حاجة ما. بضع كلمات

انا، وقد دامت هذه المرة أو  ٌّ لجلب ما ٌقرأه علٌهم مّما ٌكتبه فً أوقات خلوته التً تطول أَح

 .ما جاوز أسبوعا بحاله

ٌّاه إشراقة من لفح هواُء البحر وجَهه  فً مثل تلك األماسً، ٌجلس بٌنهم وعلى مح

وأؼلى  زمنا، من رأت عٌناه عجابَب الدنٌا السبع، ومن زار بطَن األرض وعاد منها بؤبهى

ٌستقبلونه كمن ٌرجع من سفر طوٌل، وٌفرح هو بملقاهم ٌتطاٌرون من . ما اكتنزته من ثمٌن

حوله كالفراش، فٌعّوضهم عن ؼٌابه بالسهر معهم حتى طلوع الفجر واالستماع إلى أسبلتهم 

والرّد علٌها فٌما هم مستلقون تحت أشرعة األحادٌث، تدفعها رٌُح الَسَمر وما حبل وطاب 

 .اقٌد الكبلممن عن

ٌشتاقونه كاألهل، كحبٌب، وها هو قد تخلّى اللٌلة عنهم دونما عذر أو أدنى وعد 

بتؤجٌل مجالسة تتوق إلٌها أٌاُمهم العابرة برتابة، رؼم ما ٌكتنفها من عمل وجّد وتحصٌل 

علٍم ٌضعون الجزَء الٌسٌر منه فً خدمة النفوس وتطبٌبها لتؤمٌن قوتهم وما ٌحتاجون 

اتهم المكّرسة لدراسة علم الحروؾ واألعداد، وللسهر على لوح القضاء والقدر لصون حٌو

 . وعلى حرمة المكان

قال جابر ـ وكان األصؽر سّنا مع جابر الذي جلس كالعادة مبلصقا له بحٌث كان 

اإلخوان ٌمازحونهما بإطبلق لقب التوأمٌن علٌهما أو بسإالهما إن صدؾ ورأوهما 

ٌّانهه، أٌن ظلّ "منفصلٌن،  ربما كان الشٌخ : ؟ ـ " هل فقدت نصفك ٌا جابر"؟ أو " ك ٌا َح

 . لذا تراه ؼادَرنا على عجل. األكبر متعبا أو مصابا بوعكة

ٌّان لكنه سٌتعافى ؼدا، ألٌس كذلك ٌا جابر . أجل، هو هذا فً أؼلب الظنّ : وعّقب َح

 ؟
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طمؤنة هذا  نظر جابر إلٌه شذرا، ثم أشاح بوجهه ممتعضا، فسارع الحكٌُم إلى

هً حالة أخٌنا َسّراج التً . الشٌخ األكبر على خٌر ما ٌرام. ال بؤس علٌك: األخٌر بؤن قال

ظّنً أنه سٌسهر علٌه أو ٌبقى متٌّقظا ألدنى إشارة تصدر . جعلته ٌؽادرنا على وجه السرعة

 .عنه، بما أن ؼرفتٌهما متجاورتان

لكّنه آثر االمتناَع عن التلفظ بؤي . ٌرلم ٌقتنع شمس الدٌن بما تقّدم به الحكٌم من تفس

ٌّان أترى الشٌخ . تعلٌق حفاظا على راحة بال إخوانه، والصؽٌرٌن منهم تحدٌدا، جابر وَح

األكبر وجد مشّقة فً التحّدث إلٌهم عّما وصلت إلٌه أعمالُه، أم أن الكشؾ امتنع علٌه 

األكبر وما عادت قادرة  فاضطرب وجداُنه وأنؾ مكاشفتهم باألمر ؟ إن نضبت روُح الشٌخ

على االتصال وعلى سبر سرابر المعانً واأللفاظ والحروؾ، ما سٌكون مصٌُرهم ومآُل 

 معجمهم السّري ؟ 

منذ . ولكن ما هّم، ما داموا ٌعملون لٌل نهار. ال تعّد أخوٌُتهم كثرة من اإلخوان

ٌُسر"الصباح الباكر، تستقبل األخوٌة الزّواَر من قرٌة  رى والبلدات المجاورة ومن الق" ال

ٌّم علٌهم . والبعٌدة، حتى تبلػ الشمُس أعلى قّبة السماء ٌصطّفون بالعشرات صامتٌن، تخ

حتى البهابم التً ٌصطحبونها للتبّرك أو لتركها عند باب المزار، ٌستولً . رهبة المكان

 : شكوانا هو َسْهل ـ َسْهل الرّب أموره ـ من راح إلى الشٌخ األكبر ونقل. علٌها الجمود

 كٌؾ ننصرؾ للدراسة ولوضع معجم سرابر الحروؾ، إن كّنا مقتَحمٌن لٌل نهار؟ 

وما تقترح، سؤله الشٌخ األكبر، أن نقفل بابنا فً وجه من ٌسؤل وهو فً حاجة إلٌنا 

 ؟ 

 . بل نحّدد موعدا للزٌارات فبل نجحؾ بحق أحد وال نظلم أنفسنا. ال، أجاب َسْهل

ًّ من بعدهما بما . حسنا: هما ثم قالأطرق الشٌخ األكبر سا أمهلك ٌومٌن تعود إل

 .تقترحونه من تنظٌم جدٌد

 

ولم ٌمِض ٌوم  كامل إذ نادى علٌنا َسْهل منذ خروجه إلطبلعنا على ما أفضى إلٌه 

 :نقاُشه مع الشٌخ األكبر، فاجتمعنا للتّو وتقّدم كّل مّنا بفكرة
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أفرادا ال عاببلت، إذ ما حاجة األم إلى  ٌجٌبون: قال َسّراج وكان األكبر سنا بٌننا

 اصطحاب أوالدها جمٌعا إذا كان ولد  وحٌد لها هو المحتاج عبلجا ؟

 ... نمنع علٌهم تقدٌَم البهابم من بط وإوز ودجاج: وقال ابن مسّرة

ٌّان، من : ضحك اإلخوان وضحك ابن مسّرة ثم تابع أتعلمون ما أصرفه وجابر وَح

وما . ماذا لو سؤلناهم أن ٌكتفوا بتقدٌم ما ٌَسْهل حفظه وتحضٌره وقت فً إعداد الطعام ؟

 .ٌفٌض عنا نوّزعه على المعوزٌن والفقراء، كما نفعل بؤموال النذور

 ...تبقى األحجبة والتعاوٌذ والعقاقٌر و: وقال ابن عطا

قلّما رام . هذه وجدُت لها حبل بعد طول بحث وتفكٌر. ال علٌك: فقاطعه َسْهل مطمبنا

فما عدا األمراض على أنواعها، وما عدا مسابل . لزّواُر ما لم نعتد سماَعه مبات المراتا

الزواج والطبلق والَحْمل والوْضع وعودة الؽابب واسترجاع الضابع وتؤمٌن األرزاق 

، هل جاءنا من فاجؤنا بطلٍب حاَد عن توّقعنا ...والحماٌة من الحسد والعٌن وحّل المربوط

 حتى اآلن ؟

حسنا، نحّضر إذن مسبقا حجابا أو : أجاب اإلخوان جماعة وأفرادا، فتابع َسْهلال، 

تعوٌذة أو عقارا فً كل باب من األبواب التً ذكرت، ونترك فارؼا المكاَن حٌث ٌنبؽً 

 ! إضافة حروؾ اسمً السابل وأّمه

ٌّان إال أن وثب من مكانه هاتفا  ُدهش اإلخواُن لؽرابة االقتراح، فما كان من َح

ونكتب األسماَء على األحجبة والتعاوٌذ والعقاقٌر، ثم نضعها على باب المزار كً : بحماس

 !ٌتعّرؾ إلٌها أصحاُبها حٌن ٌعودون ألخذها 

ٌّان، أنت : هزئ جابر وقال ممازحا  ؟ !ومن ٌعلّمهم القراءة ٌا َح

ٌّان رأَسه بكّفه متداركا   !آه، نسٌُت أال أحد منهم ٌجٌد فّك الحرؾ : فضرب َح

ال بؤس، ٌجلبون معهم ما ٌساعد كبل منهم على : الحكٌم إلى نجدته إذ قال ثم بادر

ه الخاص، خٌطا أو قماشة أو حتى عٌدان نوثقها إلى الؽرض الذي نضعه حجابالتعّرؾ على 

 ! هكذا ٌتبّركون، ٌؤخذون حاجتهم وٌمضون. أمام باب المزار

 .ونكسب نحن وقتا ثمٌنا ال ٌقّدر، عّقب َسْهل



  
15 

. وتوالت االقتراحات، فُحذفت نقاط من هنا وأضٌفت أخرى من هناك النقاشُ  ستمرّ ا

وعّقب َسّراج . علّق شمس الدٌن، تبعه الحكٌم، ثم َسْهل وابن مسّرة وابن عطا من بعدهما

ٌّان مجددا، إلى أن اكتمل التنظٌم، فدّونه َسْهل على ورقة واتّجه به مباشرة إلى  وجابر وَح

 : ذي قرأه بتمّعن قبل أن ٌجٌبالشٌخ األكبر ال

على أن نختبر سبلمة التنظٌم لوقت نقرر من بعده اعتماده . ما دام هذا رأٌكم، فلٌكن

 ...على الدوام، أو تعدٌل وحذؾ ما ٌتضح أنه مصدر إقبلق لنا ولآلخرٌن

 .وثبت حسُن التنظٌم الجدٌد

 . واستقّرت المواعٌد

 . واستمّرت الزٌارات

. وقتا خّصصوه للبدء فً وضع معجمهم الكبٌراقتصدوا د أن بع وارتاح اإلخوانُ 

أجٌال  تعاقبت من أهل أخوٌة الوفاء على دراسة كل ما ُوضع من أعمال، على المقارنة فٌما 

بٌنها والتدقٌق فً مضامٌنها والتعلٌق علٌها، وصوال إلى جماعتهم، فّكر شمس الدٌن، وقد 

بر العلم الذي ال ٌفوقه أحد فً سبر سرابر الكلمات بحلول الشٌخ األكبر فٌها، ب الربّ خّصها 

 .وفً التماس باطن الحرؾ

ٌّته البدء أخٌرا فً تؤلٌؾ معجم سرابر الحروؾ، لم ٌصّدقوا  حٌن أطلعهم على ن

ٌُعقل أن ٌكونوا هم، دون سواهم، من اصُطفوا ضمن من تقّدم علٌهم من  :للوهلة األولى هل 

بٌنهم ذاك الذي ستمّن علٌه بنعمة كشؾ معانً الحروؾ،  جماعات فً أخوٌة الوفاء، لُتِحلّ 

ماذا لو سبقتنا أعماُرنا فانقطعت قبل : واسطة التؤّمل بٌن الخالق والمخلوق ؟ سؤلوه ذات ٌوم

فهذا عمل ال ٌكتمل إال . ٌُكمل من ٌجًء من بعدنا: ؤجابفنا له من مهّمة ؟ خُترأن نتمم ما ا

 . على مدى أجٌال

ثم . والشٌخ األكبر ٌؽٌب(. ح)وا فً معجمهم حرؾ الحاء سنوات ولم ٌتجاوز

إلى أن سمعوا صراخه ٌوم انتهاء امتحان الحراسة فهّبوا إلٌه ووجدوه ملقٌا . ثم ٌؽٌب. ٌظهر

قال لهم َسّراج وكان األدرى . مرتعدا، مزبد الفم، ؼابم العٌنٌن على األرض فً دار خلوته

 .وا وسؤبقى أنا معه أرقبه من بعٌددعوه واخرج. إنه فً حالة انتقال: بٌنهم
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هم وشٌخهم األكبر فً عملَ  ٌستؤنفواؼادروا وتجّمعوا فً البهو، إذ عّز علٌهم أن 

ٌّم . حالة ؼٌاب، بل فً طور جذب وانشداه بقوا هكذا مكّبلٌن بسبلسل القلق واالنتظار حتى خ

وحده . جوعه إلٌهمالمساء، فعاد إلٌهم وما عرفوا كٌؾ ٌحتفون به وٌعّبرون عن فرحتهم بر

لم ٌفهموا ولم ٌحظوا منه برّد، بالرؼم مّما حاصروه به من و. الوجه ألٌام حالكَسّراج بقً 

ثم . بقً مطبق الشفتٌن، مضطرب المبلمح، ألسابٌع. أسبلة وانهالوا علٌه به من استفسارات

م، وصوال إلى لكّن عٌنٌه أخذتا تنطفبان وراح لساُنه ٌروي ما ٌختلط علٌه. رجع النطُق إلٌه

 . ما طالعهم به هذا المساء من حلم هو أشبه بكابوس

ٌخاؾ علٌه الشٌُخ األكبر وٌدارٌه لطول العشرة بٌنهما، وهما اأَلَخوان األقدم 

 فً وكاألب ٌإّنبهم. ٌخاؾ علٌهم جمٌعا وٌحنو كؤب رإوؾ. حضورا فً أخوٌة الوفاء

 ة واألمانءضب تعّكر مٌاه الهدنوبات ؼ خرج عن طوره إلىوٌحنق فً مرات، فٌ ،انٌأح

ٌداعبهم حتى تفتّر شفاُههم عن ابتسامة، فٌؽادر مطمبّنا إلى أنهم  ثم. حٌث ٌسبحون

 .استرجعوا طٌَب المزاج

ألم ٌرّدد على مسامعهم . وفً جعبته أعقد الِعلم وأبهى الكبلم. ثم ٌظهر. ثم ٌؽٌب

ٌّن كاألنثى حتى تنظر إلٌه. طبُع الكلمة الؽْدر: مرارا وفً عدة مناسبات ا لسبر مكنونها، فتتز

 ، كً ٌمتنعوبٌن معناها الحقٌقً، معناها الباطنً كبٌن حابلةتتؽاوى . ٌلتبس علٌك األمر

 .الذي ال ٌنتظم خارج معنى كل حرؾ كنههالكبلم،  جوهرُ  علٌك

ك هو ولعه وسبب وجوده والشمس التً تنٌر روَحه وتمّدها لذ ! بواطن الحروؾ

ومع ذلك، فهو . خ األكبر ببر علم ومستودع إٌمان ومحٌط ٌقٌن وؼابة تواضعالشٌ. بالحٌاة

ٌّانا كٌوم ظهر علٌهم بؽتة ثم قال   !اشطبوا كل ما أعددتموه عن حرؾ الباء : ٌربكهم أَح

نشطب عشرات الصفحات ونرمً ما دّوناه خبلل شهور كاملة وما قضٌنا  !ماذا ؟

  !فً جمعه سنوات ؟

ًّ : وطفح العرُق منه وهو ٌقول األكبر عتذر الشٌخُ ا ما حضرنً اللٌلة أشار عل

 .احذفوا حرَؾ الباء، أردؾ ثم ؼاب. بالتحقق مما أدركُته خطؤ  
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ثم تعانقنا ورحنا نشهق ونختنق بنحٌبنا . سالت دموُعنا ؼزٌرة كالسٌول. بكٌنا جمٌعا

اذهبوا إلى  !تخرجون جمٌعا، اآلن وفً الحال : أفتىوقؾ َسّراج على حنق و. كاألطفال

انصبوا بٌن أشجار النخٌل أراجٌَح  .الواحة خلؾ المزار واصطحبوا ما استطعتم من حبال

 .وتؤرجحوا فٌها حتى ٌرحل الؽمُّ عنكم، ثم عودوا مساء وأنا سؤهتّم بإعداد العشاء

ٌُعٌنهم على فتح أي نقاشكانت صدوُرهم مثقلة بؤكثر ممّ . امتثل اإلخوان هما . ا 

ٌّان ال تراشقا بالماء حتى ابتبل كجرذٌن . لذان بدآ، تساعدهما على ذلك طراوةُ سّنهماجابر وَح

بٌننا وتعالت الصٌحات، فٌما  إلى أن انتشر الضحكُ  آلخرٌنصؽٌرٌن وراحا ٌتمّسحان با

 . ٌمبلعبها النسٌتعٌدنا إلى األرض، كورٌقات وتحملنا إلى السماء  األراجٌحُ 

ا كما أمَرنا َسّراج بعد أن ؼابت الشمس عن وجه شٌبا فشٌبا، تخّففنا من كدرنا وعدن

عانقنا فردا  فردا  وقّبل رإوَسنا، ثم تبَعنا . كان الشٌخ األكبر أمام الباب فً انتظارنا. السماء

مازَحنا طوٌبل وحٌن جاء موعُد ارتشاؾ الشاي، . إلى البهو حٌث اجتمعنا لتناول العشاء

 :قراره ذاك بواعثصمت لحظاٍت بادر بعدها إلى إطبلعنا على 

لكل حرؾ طباعه ومقّوماته، كما هً حال البشر الذٌن ٌتوّزعون على مختلؾ 

وٌهُب  ،لكن، من ذا الذي ٌقّرر للعباد الطباَع والمسلَك والمصٌر. األمزجة وأصناؾ السلوك

الكبلَم روَحه وجوهَره ومعانٌه ؟ ألٌس هو السامً المتسامً، مالك األسرار، الكلًّ المقتِدر 

تملك  لذلك. الوجود هو كلمات الربّ  ، ألنلقدٌر؟ اللؽة اآلدمٌة هً تجلًّ اللؽة الرّبانٌةا

 ٌُبٌح متصل بما ُوضع من تعرٌفات لؽوٌة لمعانً األلفاظ األول ا،وباطن اظاهر لحروؾُ ا

خبلل انخبلع حجاب الؽفلة عن القلب ه إدراَك الثانً، أي باطن الحرؾ، من تجاوزُ 

فاعلموا . طرٌق الكشؾ، لكً ٌحصل اإللقاء والتلّقً، التدانً والترّقً واالتصال بالؽٌب عن

مراتَب الحروؾ مّتصلة بمخارج الحروؾ، وأنها موّزعة بٌن عاّمة وخاّصة، وأن أن 

الخاّصة منها مقّسمة على عدة درجات تتبّوأ الحروُؾ الُرُسُل أعبلها، وأن الفرق بٌن 

د با لتوازي الفرَق بٌن أهل األنوار وأهل األسرار، حروؾ التكلّؾ وحروؾ التحّقق ٌحدِّ

وهً بعدد . فحروؾ الهجاء ثمانٌة وعشرون. استنادا إلى تنوٌعات قٌمة الحروؾ الرقمٌة

ولكّل منها فلُكه وسنً حركة فلكه وعدده ومرتبته وبسابطه وأطباعه من . منازل دورة القمر
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ى قول ابن عربً، حٌن كتب فً البرودة والحرارة والرطوبة والٌبوسة، وذلك ارتكازا إل

 :معرفة الحروؾ ومراتبها والحركات

 إن الحروؾ أبمة األلفاظ              شهدت بذلك ألسُن الحفاظ   " 

 دارت بها األفبلك فً ملكوته          بٌن النٌام الخرس واألٌقاظ 

 فبدت تعّز لذلك األلحاظ    ألحظتها السماء من مكنونها         

 ". فٌض جودي ما بدت       عند الكبلم حقابق األلفاظ وتقول لوال

إن تجاوز : بالقولقبل أن ٌختم حدٌثه  ،رٌقه بجرعة ماء جفاؾَ األكبر  الشٌخُ  عالج

ٌُخشى أن نقع كمن سبقنا فً متاهة التخرٌؾ والتحرٌؾ  حرؾ  حرَفه، أي حّده وحدوده، أفبل 

 دٌَد دالالت حرؾ الباء ؟؟ أفبل تؽفرون لً إذن خطؤي، إن كنُت قد أسؤُت تح

ثم قاموا إلى محترؾ الكبلم فجمعوا ومّزقوا كل ما سّودوه فً . أجابوا جمٌعا !بلى 

 .حرؾ الباء من أوراق

 

 .استتّبت األموُر فً الٌوم التالً

 .وعاد كل شًء إلى مجراه الطبٌعً فً ما تبله من أٌام

حلقة الوصل بٌنهم ه ن بؤنذلك أنهم على ٌقٌ. بكثٌر ٌحّبونه بؤكثر ما ٌفوق الحبّ 

ولكن، ماذا لو أُقفل . وبٌن من ٌختصر كل األسرار والمعانً فً حرؾ واحد من أسمابه

باُب التلّقً والكشؾ فً وجه الشٌخ األكبر، فما عاد قادرا على رإٌة أشٌاء الؽٌب ومحاكاة 

 أرواح الحروؾ ؟

فت إلٌه اإلخواُن أفلتت هذه الجملة من فم شمس الدٌن على ؼٌر إرادة منه، فالت

 هو ابن مسّرة من قضى على الذهول. مصعوقٌن، مرتبكٌن، حابرٌن فٌما ٌعلّقون أو ٌجٌبون

 !ٌا إخوان  ة  كفاٌبنا نؤوي إلى النوم وقد تقّدم اللٌُل : ، إذ انتصب فجؤة وقالالذي اعتراهم
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ٌُسر"أهُل قرٌة  أوى إلٌهم بما اعتادوه، سٌرجع  إلى النوم مطمبنٌن إلى صباحٍ " ال

ٌّته لهم الؽدُ مّ ؼافلٌن ع  .   َه مبلمحهوٌموقد قّرر خلدون اختطاَفه وت ا ٌب

عَبر األزقة وهو ٌتلّفت إلى شقوق النوافذ واألبواب ٌتسّرب من بٌن أهدابها بقٌة نوٍر 

الحوانٌت فاستقبلته ستابُر مسدلة فً وجه فبران  شارعَ  ولجثم  ،هأثقل دؾُء النعاس بصٌصَ 

مّر من أمام حانوت . عبث هنا وهناك، وكبلب داشرة تلوب على ما ُتسِكن به وجَع بطونهات

رحمك . زٌدون الوّراق، فتمّهل قلٌبل ٌتؤّمل ستارته التً لن ترتفع كجاراتها فً كل صباح

ال ورٌث ٌرث من بعدك، وال أهل وال . ما زال حانوتك مقفبل منذ شهور. الرب ٌا زٌدون
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ٌُْسر"َت عن قرٌة ؼرٌبا كن. أقرباء ، وما عرؾ أحد حقٌقة أصلك وفصلك، " ال وؼرٌبا متَّ

 ...وال من أٌن أتٌت

ًُّ خلدون أمام حانوت ٌلتفت . ، ثم ٌقؾ فً الباب من دون حراكالوّراق ٌمّر الصب

إلٌه زٌدون مرة، أو اثنتٌن، قبل أن ٌستؤنؾ وضَع عٌنٌه الزجاجٌتٌن فً صفحات كتاٍب 

ًّ خلدون . خبلل أسابٌع. على هذه الحال. هكذا. تهقراء تسهل ٌرفعه بمحاذاة وجهه كً الصب

فً الباب، وزٌدون فً حانوت ٌؽّص بورق أصفر ال حاجة ألحد به، إذ ما تفعله قرٌة ال 

 تملك مدرسة أو ما ٌشبه الُكّتاب، بحانوتً ؼرٌب مهووس باألوراق ؟

ما، ثم ٌختنق بها من ومع ذلك، تتناقص كدُس األوراق حتى ٌفرغ الحانوُت منها تما

ًّ . جدٌد الذي ٌجًء كل نهار لٌقؾ فً الباب متؤّمبل جانبا من وجه الحانوتً ٌضع  والصب

َّ اختفاء األوراق ََ  على عٌنٌه دابرتً زجاج وٌحّدق خبلل ساعات فً كتاب، ال ٌفهم سَر

ٌون الحانوتكما ٌفعل  هظهورها، وجموَد هذا الرجل الذي ال ٌطرده من أمام باب أو معاودة

 .فً شارع الحوانٌت

نظر إلٌها . كوَب لبن وبعضا من حّبات التمر ،وضع على العتبة ذات ٌوم إلى أن

 ًّ المتدافع  هٌبتلع لعابَ ، وهو ٌلتقطها منتظرا التفاتة الوّراق إلٌه، فانحنى وكان جابعا الصب

. تهاءتحت لسانه كً ال ٌفاجبه اآلخُر فً لحظة ضعؾ، متلّبسا بجرٌمة شطط الرٌق واالش

ٌّته التؤّمل فٌها لثوان، ثم إعادتها بازدراء إلى حٌث كانت، على مرأى منه لكن، ما . كان فً ن

التمَر تحت نعله ورمى بكوب اللبن بكل ما أوتً من قوة على  خلدون فهرسالتفت زٌدون، 

وحٌن استدار لٌتؤّكد من . أرضٌة الحانوت، ثم طفق ٌعدو حتى أصبح فً مؤمن من أي عقاب

فً أثره، بل فً حانوته على وضعٌته نفسها، هو وكتابه بٌن كدس  الحانوتًنفذ، لم ٌجد أنه 

 .األوراق

لم ٌؽب تماما إذ كان ٌختبا مراِقبا من بعٌد، مستؽربا تصمٌم . ؼاب خلدون أٌاما  ثم 

هل هو فّخ تنصبه لً كً . على وضع التمر واللبن على عتبة حانوته كل نهار وّراقال

ب فتمسك بً وتعاقبنً ضربا على ما فعلُت ؟ أم أنها راٌة بٌضاء ترفعها تستدرجنً فؤقتر

كً أثق بؤنك ؼٌر حاقد وال ترٌد بً شّرا وقد صفحَت أٌها الحانوتً ؟ لو أراد معاقبته لفعل 
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 ًّ ولكان على األقل أتى برّد فعل، انتفض أو زعق أو أبدى ؼضبا . ذلك مباشرة، فّكر الصب

بل بقً جامدا كؤنه  ،لكنه لم ٌفعل شٌبا من هذا. ؤسوأ األوصاؾأو أطلق شتابم أو نعوتا ب

 .فً ذهن خلدون، حٌن رماه بما رماه وفّر هاربا دارعرؾ مسبقا ما 

ًّ . بصبر ومكر. كحٌوان بّري. دّجنه الوّراق عتبة الباب  ٌوماإلى أن اجتاز الصب

نٌه، ثم أخذ الكتاَب ضعهما على عٌووالزجاجتٌن  أنفهنزع عن مواجهته، اقتعد األرَض فً ف

ابتسم زٌدون، فقام خلدون إلى كوب . من ٌدٌه وفتح حدقتٌه على اتساعهما وهو ٌبحلق فٌه

اللبن فشربه دفعة واحدة، ثم التهم التمر وهو ٌتبلعب بتعابٌر وجهه كً تقارب فً شبهها 

 .مبلمح القِرد

ي توفً وهو على أباه الذ فً سّره فتبّناه خلدون بعد أن قّرر أن ٌجعل منه. دّجنه

أمسك بٌده الصؽٌرة . دّجنه ورّباه وعلّمه ما ٌنبؽً لرجل أن ٌعلّم ولَده الوحٌد. ثدي أّمه

أراٌَت ؟ لقد كتبَت  !خـ لـ د و ن : ُمطبقا أصابعه على قلم، ثم خّط على ورقة وهو ٌتهّجؤ

 ًَّ ًُّ و !اسمك ٌا صب حت حروفُها امّ أن ى إلسابٌع، ألفرحا وظّل محتفظا بالورقة  طار الصب

ال بؤس، قال له الوّراق، أعلّمك كٌؾ تخّط اسَمك . وتمّزقت طٌاُتها، فعاد إلٌه بعٌنٌن دامعتٌن

ال بل أعلّمك حتى كتابة حروؾ األبجدٌة بحالها وفّك رموزها واصطٌاد . على ورقة جدٌدة

 !قلوب الكلمات 

ٌّن سببَ . ه ذات صباححتى جاءت أمُّ   المتكّررؼٌابه  تبعته على ؼٌر دراٌة منه لتتب

أْرَخْت حمولَتها من الصراخ والزعٌق والشتابم . وانفجرت كبركان دخلت الحانوتَ . عنها

وقؾ لها زٌدون فً الباب مإّكدا أنه . واالتهامات، ثم صفعت خلدون وجذبته بعنؾ لتعود به

ًّ شعلة ذكاء وتربة ؼنٌة  ال ٌرٌد بولدها أي سوء، وأنه إنما ٌعلّمه القراءة والكتابة ألن الصب

وأّمه تنقل بصَرها بٌنه وبٌن الحانوتً وهً ال تفهم ما عبلقة كل هذه . سُتنبت أفضَل الثمار

ًّ المّتسخ العاق، سّفاح القطط والكبلب  الخصال الحمٌدة واألوصاؾ المجٌدة بولدها الشق

  !الشاردة، قاتل الحشرات وكل ما دّب على األرض 

ٌّا له حتى وجد زٌدون المفتاَح إلى قلبه ا وعقلها فعرض علٌها أن ٌؤخذ ابَنها صب

ه ابتسامة، ثم عقدت حاجبٌها . ٌعمل فً الحانوت، لقاء أجٍر ٌدفعه لها كل أسبوع كتمت أمُّ
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فٌما خلدون واقؾ بٌنهما . وقبل هو. فحّددْت مبلؽا. ما أردتِ : الوّراقكم ؟ فؤجابها : وسؤلت

ادرت بعد أن سّوت مبلبَسه وأوصته وحٌن ؼ. ٌمسح أنَفه وما سال على وجهه من دموع

، جلس الحانوتً منهكا ٌجّفؾ عرقا أؼشى بصَره ولّوث "المعلّم زٌدون"بإطاعة أوامر 

 فما أمهله خلدون وقتا كً ٌنتهً، بل ارتمى علٌه ٌعانقه حاشرا رأسه. زجاجتً عٌنٌه

 .ما بٌن فسحة العنق والرداء الصؽٌر

ٌّتمَتنً بوفاتك . الرحمة، أصٌل الُنْبل كم كنَت واسع القلب، عمٌق. رحمك الربّ 

أتذُكر ٌوم حملُت . عشرات المرات، إذ فقدُت برحٌلك األَب واألَخ والمعلَّم والصدٌَق واألهل

إلٌك طابرا جرٌحا وجدُته أرضا، كً أثبت لك أنً على عكس ما اّدعته والدتً، لسُت سّفاح 

فً، وحٌن شُ . ٌر جانحه الكسٌرحٌوانات، فؤخذَته ومسحَت شعري ثم ساعدَتنً على تجب

ثم خفضُت  ،أترٌد االحتفاظ به ؟ فنظرُت إلٌك. هو صقر صؽٌر ٌا خلدون: أعدَته لً وقلت

، فؤجبَتنً ًّ نبقٌه فً الحانوت حتى ٌكبر، فتدّربه . ال حاجة إلى إقبلق أّمكو. أعرؾ: عٌن

أجبُتك على  !ّر أتختار له اسما ؟ حُ . ته كً ٌعود إلى أهلهفلعلى الصٌد والطٌران، ثم ن

 .حسنا، نسّمٌه إذن َحرار: الفور، فقلتَ 

. أطلقُته مرارا فما عاد إلى أهله. أصبح صقرا ٌحلّق عالٌا فً السماء. وكبر َحرار

ٌبلقٌنً . بل بقً ٌبٌت فً الشجرة أمام الحانوت. ه على الصٌد فما أرادوحاولُت تدرٌبَ 

كٌؾ ٌكبر ونحن ال نطعمه : أسؤلك. ّمًصباحا حٌن أجًء إلٌك، وٌؽادرنً حٌن أعود إلى أ

. ن فً الحٌاة ألؽاز ال نقدر دوما على حلّهاإ :إال مرة فً الٌوم، إن كان ال ٌصٌد ؟ وتجٌبنً

وأعتذر منك ككل . كلؽزك أنت وما تخفٌه من أسرار ؟ وتبقى صامتا: فؤؼتنُم الفرصة قاببل

؟  إلى القبر معك خفٌَته وذهبما الذي أ. مرة أطرح فٌها علٌك أسبلة عن ماضٌك وال تردّ 

 ... 

أما كان  ! تّبا لك أٌها الشٌخ األكبر. ٌحّك جلَده تحت خرقة الصوؾ خلدون وقؾت

؟ عشر سنوات من عمل ٌقوم فٌه بإمكانك أن تختارنً حارسا فتبعد عّنً كّل ما أنا اآلن 

لقضاء على الوقوؾ على باب المزار لٌل نهار لحراسة صندوقه المحّرم الحاوي لوح ا

هذا ما أضعَته . أظّل أقبض معاشا إلى نهاٌة العمرووالقدر، أُحال من بعدها على التقاعد 

ًّ أٌها اللبٌم ألنك فّضلَت األسوأ بٌننا لو اخترَت حسام مثبل، لكنُت . َسْعد" الَسْعدان"ذلك  ،عل
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و بالذات لكن، أن تختاره ه. فهمُت دافَعك إلى رفضً بالرؼم من كل ما أمتاز به من كفاءات

  !؟

ًّ وهً تمؤل األرجاء بالزؼارٌد، وهً تمطرنً باألسبلة وقد  وأّمً التً ركضت إل

هه، متى تبدأ ؟ وأٌن بذلة الحراسة والعمامة والسٌؾ ؟ وهل : عدُت من امتحان دام أٌاما

 ... أن خالك كان حارسا من قبلك ؟ وهل عرفَت بوفاة المسكٌن زٌدون ؟ أفهمتهم

. وما استقبلَتنً. كان فارؼا منك. أعدو حتى وصلُت الحانوت تطفقدفعُتها عّنً و

ًّ وأنا أشهق شهٌَق األوالد. وما ابتسمَت لً خلؾ نّظارتٌك المّتسختٌن ال . وقعُت على ركبت

أشعوري  ، أمأفقدانك أنت، أم فشلً فً امتحان الحراسة. أعرؾ من كنُت أبكً وماذا

ه معً من وقت وجهد ؟ كنَت تعرؾ كل ما مواجهتك بعد كل ما صرفتَ  من عدمباالرتٌاح 

وحٌن تعّجبُت وسؤلُتك إن كنَت قد تقّدمَت بدورك لبلمتحان، . سؤمّر به، فً أدق التفاصٌل

 ! أضْؾ هذا اللؽَز إلى قابمة ما جمعَته عّنً من ألؽاز: ضحكَت وأجبتنً

حرؾ حتى ماذا ؟ سؤلُته، فلم ٌتلّفظ ب. خرج حسام ووقؾ ٌتؤّملنً وأنا معلّق بشفتٌه

ابتعَد قبل أن أتمّكن من ثم . دورك اآلن، ٌنتظرك فً البهو: فقال. كّررُت علٌه السإال

ٌّثُت قلٌبل عّل أحد اإلخوان ٌؤتً الصطحابً . االستفهام كٌؾ أجد البهو ومن ٌدلّنً إلٌه تر

ن ٌْ أنً  إال أن أحدا لم ٌظهر، فؤصابنً هلع  وقلُت ربما اعتقد الشٌُخ األكبر. كما حصل لآلخر

انسحبُت أو ظّن أنً أتلّكؤ أو أترّدد أو أتحادث مع حسام، ألعرؾ أي نوع من األسبلة أو 

وازداد خفقاُن قلبً وأنا أشعر الثوانً تمّر مسرعة، بٌنما أنا أسٌُر . األحاجً طرح علٌه

ًّ فرصة العمر  .موقٍؾ سخٌؾ سٌفّوت عل

عدد  من األبواب حزمُت أمري وعبرُت الباب، فواجهنً رواق  معتم  طوٌل و

ثم تنحنحت آِمبل . ثم مرتٌن. سعلُت مرة. الموصدة على جانبٌه، احترُت فً أّي منها أختار

ؼٌر أن الصمَت استمر مطبقا ، كما هً حال كل تلك األبواب . أن ٌتنّبه أحد إلى وجودي

 .الصّماء
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لها قلت هً حتما هذه، فقررت دخو. انتهى بً الرواُق إلى ؼرفة فسٌحة أشبه ببهو

. وأنا على ٌقٌن أنً سؤجد الشٌَخ األكبر مترّبعا بانتظاري على الحصٌرة التً تؽطً أرَضها

أعددُت الجملة األولى التً ستلً سبلَم التحٌة، حرٌصا على االعتذار مباشرة لمحو ما قد 

 !ٌا هللا . لكنً وجدُت نفسً واقفا فً البهو، فاؼر الفم كحمار. من سوء انطباع هٌكون داهم

ًّ ؟ ال بؤسم تنفْس عمٌقا ٌا خلدون، وحافظ على رباطة . ا هذا الكابوس ومتى أفتح عٌن

على بعد أمتار، ال بل على مقربة  اللحظة ها أنت فً األخوٌة وشٌخك ٌنتظرك. الجؤش

 !خطوات 

رأٌت بابا مشقوقا فقلت هو هذا . تركُت البهَو واّتجهت إلى حٌث أخذتنً قدماي

ًّ . حتما درج أخذته حتى أفضى بً إلى ما ٌشبه ردهة ضٌقة، معتمة،   ففتحته فؤطّل عل

ٌّنت بصعوبة امتبلءها بشتى أنواع األؼراض أخفى الؽباُر وخٌوُط العناكب هوٌتها . تب

وما أن وطبُت الدرجة األولى، . استدرت ألعود على أعقابً مدركا أنً أخذت وجهة خاطبة

هة إلى حٌث اتجهُت حرٌصا على حتى تناهت إلى سمعً أصوات  متؤتٌة من طرؾ الرد

أمامً، فإذا هو  طَ مددُت ٌدي أتحّسس الحاب. تفادي االصطدام بما اجتمع من ركام هنا وهناك

 ًّ ًّ انصاع ملتفا على نفسه بحركة دوران دفعتنً إلى الداخل حٌث انكشؾ عل لوح خشب

 .قة تحّدق بًمشهد  جّمد الدماَء فً عروقً، كما جّمد حدقاِت األعٌن التً التفتت مصعو

ولبثنا هكذا نتناظر للحظات، قبل أن تبدأ عٌناي . بقدر ذهولً كان ذهولهم

ٌّن سبب اجتماع اإلخوان ها هنا، فً ما ال ٌترك  باستكشاؾ طبٌعة المكان وتفاصٌله، لتب

فً صمت، قبل أن ٌقّرروا فً شبه إجماع ضمنً،  تشاوروا. أدنى شّك بؤنه سرداب سّري

ًّ مرفو عً األذرع كؤنما إلخفاء ما ٌنبؽً ستره، ولمنعً من رإٌة ما هو االنقضاَض عل

 .فاضح، ما هو أقرب إلى حالة ُعْري

دفعونً إلى الخروج، ثم أمسكوا بً لظّنهم أنً سؤهرب، واصطحبونً إلى حٌث 

أطلقوا كبلما سرٌعا متسارعا . كان الشٌخ األكبر مترّبعا فً البهو حٌث مررُت قببل ولم أجده

، فٌما أنا أسترجع تفاصٌل ما رأٌت، مرّكزا على كدس "محتَرؾ الكبلم"رة ضّمنوه عبا

األوراق التً احتلّت رفوفا بؤكملها، وقد تعّرفُت فورا إلى صفرتها ورابحتها التً تمؤل 

هذا هو إذن سّر اختفاء األوراق ومعاودة . خٌاشٌمً عندما ألج باب الحانوت كل صباح
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لتسّتر ٌا زٌدون حول اتجارك بالورق مع أخوٌة الوفاء ؟ ولكن، ما سبب كل هذا ا !ظهورها 

الطبلسم واألحجبة التً تنتمً  أنهاأم ، كتمانالهل هً طبٌعة أعمالهم التً فرضت علٌك 

 إلى عالم السّر ما منعك من البوح، ما أخاَفهم حٌن رأونً، وما ٌجعلنً اللحظة أرتعد كطفل

 ؟

دعونً وحٌدا معه وعودوا إلى : بلمرفع الشٌُخ األكبر كّفه، قاطعا سٌول الك

قال ذلك وافتّرت شفتاه عّما ٌشبه ابتسامة لم أعرؾ أهً لطمؤنتً، أم لطمؤنة . أعمالكم

كان فارع القامة، جلٌل المنظر، طوٌل . منذ البداٌة وال أدري لماذا، لم أرتح له. اإلخوان

انا من نساء األصابع نحٌلها، ٌداه على نعومة وبٌاض ذّكرانً بؤٌدي من نصادفه ٌّ ّن أَح

تؤّملُت . البلدات البعٌدة اللواتً ٌؤتٌن الستٌفاء النذور، أو للتبّرك والصبلة على باب المزار

طوٌبل فً رأسه الحلٌق ٌعلو لباَسه الصوفً الخشن الشبٌه برداء الرهبان، ال ٌتبلءم مع ما 

ً ومسارعتً ظهر من نعومة على جلد أطرافه العارٌة، وأنا أفّكر فً لحظة مؽادرت

 . إلطبلعك على ما جرى لً

ًّ وتقول ٌّلتَك تصؽً إل وتصّورُت سلفا . مهبل، أمامنا وقت فبل تستعجل الكبلم: وتخ

بل  ،بالطبع ال: معتقدا البهو هناك ؟ وإجابتً أترٌد إقناعً بؤنك نزلت الدرجَ : تعلٌقك األول

ٌّر . من أخطارأنً كنُت مدركا حتى تمام اإلدراك حجَم المجازفة وما تكتنفه  ما ترٌد ؟ أن ٌؽ

خلدون طبٌعته فً لحظة فٌتخلّى عن فضوله وما تمارسه األلؽاُز واألسراُر من ؼواٌة علٌه 

 ؟

ًّ  قطع الشٌخُ  ما الذي أخذك إلى محتَرؾ : معك حٌن سؤلنً األكبر حواري الوهم

ًّ ؟   الكبلم ٌا بن

 !لقد تهُت : فؤجبت

عّما . ي حملك على النزول إلى تحت األرضؼرٌب تٌهك هذا الذ: فقال الشٌخ األكبر

 كنت تبحث ؟

 .هو حسام من قال اذهْب إلى البهو ولم ٌدلّنً كٌؾ أصل إلٌه !عنك : فقلت

 .لكّن البهو كما الحظَت، هو أول ما ٌطالعك بعد اجتٌاز الرواق: قال

 .وقد دخلُته وانتظرتك أٌها الشٌخ األكبر، ولم تكن فٌه: قلت
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 .ترطٌب حلقً بجرعة ماءخرجُت ل. أجل: فقال

 ،خفُت أن أطٌل انتظاَرك، فخرجت أبحث عنك لظّنً أن البهو الذي دخلتُ : فقلت

 .ؼٌر الذي تنتظرنً فٌه

 هل أخافَك ما رأٌَت ؟: سؤلنًف

لم أفهم قصَده بادئ األمر ولم أدِر بما أجٌب، لكنً تذكرُت امتحاَن الحراسة 

 ولَِم أخاؾ ؟: فسارعُت أقول

هم اإلخوان الذٌن خافوا من : ثم أطرق ساهما قبل أن ٌضٌؾمعك حق، أردؾ 

م دخولُه على ؼرٌب ٌُحرَّ  .ظهورك المفاجا علٌهم فً مكان 

 

تدعى : مضٌفاأنهى جملَته تلك، والتفت إلى ورقة موضوعة على األرض بجانبه 

سُة أفلن تعّز علٌك مفارقة والدتك، وحرا. أرملة ال معٌل لها سواك وأنت وحٌد ألمّ . خلدون

 المزار تقتضً تكرٌَس وقتك وحٌاتك للسهر علٌه طوال عشرة أعوام ؟

فوالدتً تسكن على مقربة، فً قرٌة . تؤتً إلى زٌارتً بٌن الحٌن والحٌن: قلت

 ".الٌسر"

 ماذا عن النساء ؟: قال

ًّ ودارٌُت خجلً بؤن أجبته شبه حانق ال هواٌة لً بهن : فاشتعلت الحمرة فً وجنت

! 

التقاعد ولّما تبلػ بعد  ىإلسُتحال . ال بؤس علٌك: ردؾا ثم أمبتسمقال ألهذا الحد ؟ 

إلى ما ٌوفره  وقد اطمؤننتترزق بما طاب لك من أوالد، وتتزوج حٌنذاك ف. سنَّ الثبلثٌن

 .من راحة بال المعاشُ لعابلتك ولك، 

 

خلدون فً قعدته لظّنه بؤن الشٌخ األكبر قد فرغ من استجوابه، ؼٌر أن  تململ

 ومّما كنتما تسترزقان والدتك وأنت ؟ : خٌر بادر إلى السإالاأل

 .كنت أعمل صبٌا فً حانوت زٌدون: فؤجاب

 زٌدون، ومن ٌكون ؟ : األكبر فقال الشٌخ

  !هو ذاك الذي ٌزّودكم باألوراق : خلدون بنبرة ال تخلو من التحّدي فقال
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فاتنً اسُمه ألن . خوٌة معههو الوّراق الذي تتعامل األ. علّق الشٌخ األكبر !عرفُته 

 .اإلخوان ٌدعونه الوّراق، وألنً لم أتعّرؾ به أبدا حتى اآلن

نهاراتً فً الحانوت  أنا أٌضا لم أتعّرؾ إلى أّي من األخوان رؼم أنً أمضً جلَّ 

هه، صرَت أنت من : فنظر إلٌه الشٌخ األكبر مواربة كؤنما لٌقول. أطلق خلدون مباِرزا !

ٌّان من ٌنزالن إلٌه مرة أو مرتٌن فً : ن ؟ لكنه أجابٌطرح األسبلة اآل هما جابر وَح

وال عجب فً أنك لم ترهما أبدا، إذ ٌخرجان لٌبل لتجّنب لقاء . الشهر، للتزّود باألوراق

 وهل ٌكون الوّراق هو من دفعك إلى التقدم إلى امتحان الحراسة ؟... الناس

ل اسَمه، بقً حارسا على باب ²耀هً والدتً التً كان لها أخ أ. ال، رّد خلدون

 .المزار إلى أن قضى بنوبة قلبٌة بعد خمسة أعوام

ًّ فً : قال، ثم صمت متفّكرا قبل أن ٌعاود السإال ،أجل، فهمُت اآلن وما عمل صب

 حانوت وّراق ؟

الحقٌقة، هً بدعة اختلقها زٌدون لكً ٌعلّمنً فّك معانً الحروؾ، إذ كان ٌرى فً 

ًّ برٌَق حبّ   .هذا ما قاله، أضاؾ خلدون مبتسما بحٌاء. معرفةال عٌن

األكبر عابسا، مؽّضن الجبٌن، فٌما راحت حدقتاه  الشٌخُ  علّق !تجٌد فكَّ الحرؾ 

تناول الورقة التً على األرض فطواها، قبل أن  .تلوبان مضطربتٌن على ما ٌستوقفهما

 .ٌنهض مستؤذنا ومتعّجبل باالنصراؾ

أدنى األخٌَر  الَهظهُر الشٌخ األكبر وما أعار سإ التفتفما . والنتٌجة ؟ سؤل خلدون

 . انتباه
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سمع َسّراج اإلخواَن ٌؤوون إلى ؼرفهم، فتصّور مقداَر خٌبتهم النسحاب الشٌخ 

األكبر باكرا ولبقابهم على جوعهم وتوقهم إلى أخباره متى ؼادر داَر خلوته بعد احتباسه 

، وعساه ٌتركنً فً حالً كما فعل عساه ال ٌكون قد . فٌها ألٌام ًّ تذّرع بحالتً وبالقلق عل

حٌن وقؾ على باب ؼرفتً مصٌخا السمع، فتظاهرُت أنا بالنوم متحّكما بإٌقاع أنفاسً التً 

 .خالطُتها بحرؾ الخاء

هل ٌكون خدعنا طوال هذه السنٌن، أم أننً أنا من تسّربت الظنوُن إلى قلبه فؤصبح 

 هفاستفسراحتضرت روُح الثقة بٌن أضبلعه ؟ لٌته فاتح الشٌَخ األكبر ٌؤتمر بالرٌبة بعد أن 

عّما رآه ودّك ركابَز عمٍر من اإلٌمان المطلق األعمى بما ٌزعم أنه رسالته الٌوم ورجاإه 

بَم سٌفٌدنً سإالُه إن كنت سؤشّكك سلفا بما سٌقول ؟ أم هو جبنك ٌا  ! فً اآلخرة ؟ هراء

ما منعاك من البوح بما ٌضطرب فً داخلك، له أو ألي مخلوق َسّراج وخوفك من رّد فعله 

وال حاجة بك إلى مراوؼة نفسك بالمزٌد، كما تفعل مع اإلخوان . سواك ؟ أجل، هو ذاك

 .حٌن تزعم انطفاَء البصر وتلقً إشارات رّبانٌة عبر ما ٌجٌبك فً المنام

هها إلى الشٌخ األكبر ، إنذارات ضمنٌة وجّ ما رواه فً البداٌة من أحبلم كان تلفٌقا

وكان رإٌا  عن مصرع الحروؾ، باستثناء ما أطلعهم علٌه هذا المساء. علّه ٌخاؾ، فٌتعقل

شاخصون واآلخرون  ،، معتقدا بؤن َسّراج ال ٌراهمستِمعاالشٌخ األكبر ٌؤكل  ...أشبه بكابوس
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من االنسحاب مّما أنقذه اّدعاُء العمى، وإال فكٌؾ كان سٌتمّكن  !كحٌوانات البهلوانات إلٌه 

برحوا ٌصرفون أٌاَمهم فً وضعه، استنادا إلى ما ٌمطرهم به الشٌُخ األكبر من علم تلّقاه 

 عن طرٌق الجذب والحلول المفضٌٌن إلى باب التلّقً والكشؾ ؟ 

م ممارستما عمل إذ كٌؾ ٌؤتً الكشُؾ لمن ساءت نفُسه فحملته على  !هراء   ُتهحرَّ

خوٌة، هو الوفاء األوه على أنفسهم حٌن دخلوا قطعٌكن أّوُل عهد ؟ أَولم  األنوارعلى أهل 

لقَسم وْضِع معارفهم فً خدمة الخٌر وتسخٌر علم الحروؾ واألعداد لمساعدة المظلوم 

وشفاء المرٌض وعودة الؽابب والحفظ من المكروه والنصر على األعداء وزٌادة الرزق 

فكٌؾ ٌستمّر َسّراج على إٌمانه بمن نقض وتسهٌل المحبة وإرجاع اإللفة وحّل المربوط ؟ 

علَمه فً ؼٌر  استخدممؤراد إنزاَل مكروه بمن هم أقرب الناس إلٌه، فالعهَد وحنث الوعَد 

معارفه ألذٌة من ٌربطه به ٌمٌُن أخّوة ووفاء ؟ أجل، هذا ما كان من  مطّوعامطرحه و

انتهاء امتحان  بعدوم، ولو لم تصبه حالة إؼماء فً ذلك النهار المشإ !الشٌخ األكبر 

  !الحراسة، الستمّر َسّراج على عماه بؤكثر مما ٌّدعٌه الٌوم من عمى 

عبل صراُخ الشٌخ األكبر فً دار خلوته، فهببنا إلٌه مذعورٌن حتى وجدناه 

قلُت لئلخوان وكنُت . مطروحا على األرض، مزبد الفم، ؼابم العٌنٌن، مصطّك األسنان

لٌتنً ما أمرُتهم  !هراء . جوا، إنه فً لحظة تلّق، فً حالة انتقالدعوه واخر: بٌنهم األخبر

 .بالخروج وأبقٌتهم معً لٌبصروا ما أبصرته عٌناي من إثم وسوء أعمال

على ُحجري  ألقٌُتهبقً ٌتخّبط فً األرض، فدنوُت وتّربعت عند أعلى رأسه الذي 

 .من قطع لسانه بٌن أسنانهكً ال ٌرتطم بالببلط، ثم حشرت طرَؾ ِخرقتً بٌن فّكٌه خوفا 

أذنً على مقربة من شفتٌه كً أطمبّن إلى أنه لم  أضعانحنٌت و بعد لحظات،هدأت نوبُته 

ًّ عبر قّبة ِخرقته بقعة داكنة مرتسمة على الصدر ،ٌفقد الروح خلُتها كدمة . فبانت لعٌن

ر ِحبر امتزج لكن، ما أن أمسكُت القماَش ورفعُته حتى بان لً أنه أث. زرقاء فً البداٌة

. شكل مثلّث تحتّل الحروُؾ زواٌاه واألعداُد قلَبه المقّسم إلى مرّبعات على وشمداخل بالعرق 

ما هذا ؟ وما فهمت حتى قمُت من خلفه واستدرُت لكً أتمّكن من قراءة المكتوب بعد أن 

 ... استوى لناظرّي واستقام
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ضع منه على الجلد سرٌعا إلدراكً أّن ما ٌوفخفق قلبً  اضطرب !إنه طلسم 

مباشرة هو أقوى األنواع وأمضاها أثرا على اإلطبلق، ولخوفً من أن ٌفٌق الشٌُخ األكبر 

ًّ وقد . من إؼماءته قبل أن أتمّكن من الفهم واألكثر من ذلك كان هلعً من أن ٌقبض عل

 .فاجؤُته متلّبسا بالجرم

الطلسم ٌتضّمن وكان . وأدركُت ما أدركت. وقرأُت ما قرأت. ورأٌُت ما رأٌت

ٌُعمل بها من األعمال ما ٌختّص بؤمور الدنٌا والفساد وسفك الدماء، وقد  حروفا نارٌة نْحسة 

ُعمل فً وقت كانت الحكماُء تسكن عن الحركة وتمتنع عن النوم لكً ال ترى ما ٌفزعها 

من صوؾ كذاك الذي  فً وسط الطلسم دابرة، وفً مركز الدابرة خٌط  . وٌكّدر أخبلقها

ًّ ومعقودنص  نًطالعتساءلت، حتى ؟  لربط َمن هذا. نع منه ِخرقنا، مؽروز فً اللحم الح

مى اسمُ  ٌْ ومن ٌكون ابن سلٌمى هذا لترٌد به كل هذا السوء أٌها . والدة المقصود به الربط، ُسل

الشٌخ األكبر ؟ أمعنُت النظَر علّنً أقع على أحرؾ اسمه بٌن الحروؾ التً سال حبُرها 

 ...فاّمحت

هه، هل عدَت ؟ سؤلُته وكنُت قد شعرُت بتململه بٌن عالم الٌقظة وعالم الؽٌب، 

فابتعدُت عنه بلمحة عٌن وجلسُت القرفصاء على العتبة مّدعٌا تبلوة ما ٌبعد عنه شبَح 

لٌَتنً اختفٌُت قبل أن ٌصحو وٌرانً، قلُت لنفسً، ثم تراجعُت عن خاطرتً تلك . الموت

لعونه على قراري البقاء معه، فتثار شكوُكه إن صحا فوجد أنً الفتكاري بؤن اإلخوان سٌط

 . اختفٌت

ٌُصلح من حال لباسه، مستطلعا ردَّ فعلً  لّم أعضاءه وكانت منحلّة، ثم استقام وهو 

فؤجبته ووصفت تفاصٌل ما انتابه من . ال أدري ما أصابنً، قال. بٌن الحٌن والحٌن

أتكلّمُت فً إؼماءتً ؟ : بالسإال الذي توّقعتُ  ثم بادرنً. بقً مطرقا وصمتُّ أنا. أعراض

هنٌبا لك  !ٌا رّب، ٌا رّب، ٌا رّب : ما عدا ما كّررَته ثبلثا: ال، أجبُته على الفور، ثم أردفت

أٌها الشٌخ األكبر، فقد انفتح علٌك باُب الكشؾ على أقصاه هذه المرة، وهنٌبا لنا ألننا سنفٌد 

 !مما رأٌَت وتلقٌت 

 . صّدقنً
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 .وتُ ونج

به وتعبٌرا عن  وحٌن اجتمعنا فً البهو مساء، حار اإلخواُن فٌما ٌفعلونه احتفاء  

 ؼرفتًأنا أعّد الثوانً والدقابَق التً تفصلنً عن موعد الخلود إلى . فرحتهم برجوعه إلٌنا

كً أفّك الحبَل الذي أوثقُت به صدمتً مما رأٌت، فتنفلت مشاعري على مداها وٌضطرب 

هو ٌحكً وهالة إشراق تنٌر مبلمَحه، فٌما أنا جالس  على نار األسبلة و ؛ لهفإادي ما طاب 

ًّ . ها فً لحمًالتً تؽرز لهٌبَ  إهدأ ٌا : ، فؤطردها وأقولالظنونُ و المخاوؾُ تتناوب عل

انتظْر . فّكر فً سبلمتك وثّبت عٌنٌك فً شفتٌه مّدعٌا عمَق التركٌز وحسَن اإلصؽاء. َسّراج

 !دها ٌكون لكل حادث حدٌث كً تصبح وحٌدا، وعن

أي نوم وأنا لم ٌؽمض لً  !هراء . وانتهت المجالسة وخلدنا إلى النوم. فقمنا. قام

بحالها، والسإال إٌاه ٌقّض مضجعً وٌمنعنً من التفكٌر  لبل طوال لٌا. جفن  طوال اللٌل

إلخوان اواألكبر شّرا كهذا ؟  من ٌكون ابن سلٌمى ذاك ولَِم ٌرٌد به الشٌخُ : بما عداه

ٌُنطقوننً بما تنطبق علٌه شفتاي، حتى شرحُت لهم  ٌحاصروننً باستفساراتهم علّهم 

 ًّ العمر وفً  منكنُت على قْدر كاؾ . انشؽالً بحالً لما أشعره من انطفاء النور فً مقلت

حوزتً رصٌد كبٌر من سنٌن صرفُتها فً القراءة والنسخ والورع والصبلة، وهو ما أضفى 

 . ختلقُته من زْعمعلى ما اٌة صدق

  !تذّكرُت إلى أن  ...لٌلة إثر نهار، وساعة إثر دقٌقة إثر ثانٌة .على هذه الحال

ًّ ، أجل... هواء ٌطفا حرٌق روحً لتنّسمإلى الواحة  وجًخر صباحَ  ٌِل وكان قد  !هو الَعبل

بعد أعوام  :لم نفهم سببا لرحٌله عن أخوٌتنا سوى ما تقّدم به الشٌُخ األكبر من تفسٌرفؼادرنا 

ًّ أال قدرة له على احتمال ما تفرضه علٌنا حٌاُتنا من  ٌِل من معاشرتنا، اكتشؾ أخونا الَعبل

، وكل ما استنبطه الشٌُخ األكبر  !هراء . مفارقة الدنٌا وزهد بالملذات ًّ ٌِل ابن سلٌمى هو الَعبل

  ! ونفاقعن دافع رحٌله، كذب 

لم ٌكن الخطؤ فً ذاكرته، . الذاكرة إلٌههً الواحة التً أنارت فكَر َسّراج وأعادت 

بل فً تقلٌٍد درجت علٌه أخوٌة الوفاء وٌقضً بإطبلق اسم أحد كبار علماء الحروؾ 

هكذا توّزع اإلخواُن أسماَء أحمد ابن . واألعداد، على كّل ُمرٌٍد ٌنتسب إلٌها ومنذ الٌوم األّول
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 الصؽٌران .لجبلً، وشمس الدٌن البونًعطا، الحكٌم الترمٌذي، َسْهل الُتْسَتري، ابن مسّرة ا

ًّ اسَمه هذا عن  اقتسما ٌِل ٌّان، بٌنما اختار الَعبل ، بانتظار ؼٌر هدىكتوأمٌن اسم جابر بن َح

أفلٌس المبدأ هو نسٌان حٌاتهم الماضٌة، الموت . اهتدابه إلى شٌخ ٌتكّنى باسمه عن اقتناع

أرواحهم وتخففها من كل ما ٌمّت  فٌها، من أجل والدة أخرى تحت اسم جدٌد ٌعلن انبعاثَ 

بصلة إلى وجودها الدنٌوي ؟ هً الواحة التً أنقذت الذكرى فٌه، وهً الصدفة التً جعلته 

، إذ قلّما عرؾ اإلخواُن أسماَء بعضهم البعض، وقد  ًّ ٌِل ٌّطلع ذات ٌوم على اسم والدة الَعبل

 .نسً معظُمهم حتى اسَمه األصلً

 ًَّ ٌِل حٌث كان ٌمضً معظم أوقات راحته، ممّددا على بطنه  فً الواحة وجد الَعبل

ٌّب خاطره . وجسمه ٌنتفض بالبكاء أسرع َسّراج إلٌه وانحنى ٌربت على ظهره وٌط

فؤدرك َسّراج من الورقة داخل . ماتت سلٌمى، أجابه من بٌن دموعه. وٌستفسر منه األمر

ومن تكون لك، رحمها هللا : سؤلهوحٌن . كّفه المطبقة بؤنه استلم رسالة تفٌده بخبر وفاة قرٌب

ًّ وبصعوبة فابق ٌِل امرأة عجوز لم ... آخر من تبّقى من األهل: ضاؾة أ؟ ازداد نحٌُب الَعبل

أمً ٌا َسّراج، والدتً التً لم ٌكن لها ... أشفْق على وحدتها فهجرُتها طلبا للعزلة وللعلم

  ! سواي

ًّ أٌها الشٌخ األكبر، وكا ٌِل ن هادبا، ناعما، خجوال، طرٌا كزهرة ما الذي أتاه الَعبل

أقحوان ؟ وما الذي ٌستطٌع إتٌانه أصبل رجل  فً مثل طباعه، كً ُتهلك روَحك بسببه، 

 به ذّكركفتتعاقد مع إبلٌس وترتكب معصٌة وتدّنس بؤعمالك حرمة هذا المكان ؟ ما الذي 

كل ما مّر به  ! وقد مضى على رحٌله عّنا سنوات طوال ؟ أبمثل تلك الخطورة كان ؟ هراء

الحروؾ  علم منذ متى نعاقب نحن أهلُ . عرفناه أنَت وأنا، حٌن كّنا مثله فً طور الشباب

ٌُمنع أهل أخوٌة الوفاء  إخوانا لنا على ما ٌرتسم فً نفوسهم من نقاط استفهام ؟ ومنذ متى 

من سلوك درب الشك،ّ وهً أفضل الدروب قاطبة فٌما تفضً إلٌه من إٌمان؟ ألسنا 

حقِّقٌن مهّمتنا فهُم ما كشفه لنا المكلَّفون المرَسلون ؟ وكٌؾ نفهم إن لم نستفهم ونتساءل الم

 ونستقصً ونناقض ونحاور ونحتار ؟ 

صّب . َسّراج فً فراشه مستندا بظهره إلى الحابط، بعد أن أٌقن أن النوم جافاه جلس

 كل من أٌن ٌجٌبه. راتماء من القربة التً فً جانبه، فشرب ما صّب وأعاد الكّرة ثبلث م
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ٌُدخل فً جوفه ما ٌتسّبب بحرٌق األحشاء ولم  عشاء قضى  ٌقربهذا العطش وهو لم 

ه حلمُ لم ٌكن أ اإلخواُن علٌه فٌما كان منشؽل اللسان برواٌة حلمه عن مصرع الحروؾ ؟

مارسة إشارة وافاه الؽٌُب بها إنذارا وتوّعدا بما ٌنتظرهم إن استمّر الشٌُخ األكبر على مذاك 

ما ٌرتكبه فً الخفاء من أعمال ؟ ومن قال بؤنه ٌواصل أعماله تلك ؟ هل الحظَت أدنى ما 

ٌشٌر إلى ذلك بعد أن اّدعٌَت انطفاَء العٌنٌن، فؤفلتَّ من مراقبته لك وارتحَت فً مراقبتك له 

هذه إذن، لَِم تعذٌب الذات على . ؟ ال وهللا، أجاب َسّراج نفَسه، مع أنً أرقبه منذ شهور

ًّ لم ٌكن على براءة ووداعة  ٌضمنالشاكلة ولَم كل هذه االفتراضات ؟ ومن  ٌِل بؤن الَعبل

فً العمق اشّد قسوة وبطشا من إبلٌس ؟ وإال فما مبّرر ما حاكه الشٌُخ وهو ظاهرتٌن، 

األكبر من أكاذٌب وما ارتكبه من سوء أعمال، إن لم ٌكن حماٌة نفسه وصوننا مّما أراده بنا 

ًّ من شّر ؟ ألم تفاجبه ذات ٌوم فً الواحة حٌث كان ٌطٌب له الجلوسُ الَعبل وحٌدا فً  ٌِل

معٌدا الكّرة مرات ومرات ؟  ،كّفه علٌها، خابطا بأوقات الراحة، ُملِصقا أذَنه فً األرض

ًّ ؟ ألم ٌرتبك لوقت قبل أن ٌجٌب: وحٌن سؤلته ٌِل أتثّبُت من أن صوت : ما تفعل أٌها الَعبل

 شبه قرَع الكّؾ على األرض ؟حرؾ الباء ٌ

لم ٌفاجبنً ذلك بادئ ذي بدء وإن استؽربُت ما بدا فً صوته من ارتباك، إذ لطالما 

طرق  متحّدثا عن مرارا وأصؽٌنا إلٌهولَعه بقراءة المعاجم، بحدٌثها وقدٌمها،  هعرفنا عن

ل أي حٌن دخلنا فً نقاش حوو... وضعها وما اتبعته من نظم ومدارس على مّر العصور

المناهج نعتمد لوضع معجم سرابر الحروؾ ـ وكان ذلك بعد أن ؼادرنا بزمن طوٌل ـ 

النظام الصوتً عبر ترتٌب المواد حسب مخارج األصوات : متسابلٌن أي األنظمة نتبّنى

، وهً طرٌقة الخلٌل بن (م)وانتهاء بالشفوٌة وآخرها ( ع)ابتداء بالحروؾ الحلقٌة وأولها 

ًّ على آخر الكلمة بحٌث نسّمً " ٌنالع"أحمد فً كتاب  ؛ أم نظام التقفٌة األلفبابً المبن

الحرؾ األخٌر من الكلمة بابا والحرؾ األول منها فصبل، استنادا إلى مبتدعه الجوهرّي فً 

؟ حٌن دخلنا فً ذلك النقاش، أطال َسْهل فً شرح المدارس المعجمٌة إلفهام من " الصحاح"

ًّ ٌجهل تلك المعلومات من ضمن  ٌِل إال أنا والشٌخ  ،اإلخوان ـ إذ لم ٌبَق مّمن زاَمن الَعبل

األكبر وشمس الدٌن وَسْهل ـ، إلى أن باؼتنا الشٌُخ األكبر بؤن حسم الخبلؾ مفتٌا بضرورة 

وهو ما استؽربه اآلخرون لما بدا فً نبرته من تعّجل واستٌاء،  ،اعتماد نظام ألفبابً بسٌط

ًّ ما عدانا نحن الثبلثة وقد عاد ٌِل ٌّلتنا سّرا ذكرى الَعبل  ...ت إلى مخ
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ًّ الملصق أذنه فً األرض وهو ٌخبط علٌها بكّفه للتحقق  ٌِل نظرُت إذن إلى الَعبل

 لَِم تفعل ذلك ؟ : مّما تصدره من صوت شبٌه بصوت حرؾ الباء، وقلت

ًّ . هكذا: فؤجاب  . ثم صمت ونظر إل

ًّ : قلتُ   . ٌهون علٌكقاِسْمنً إٌاه ف. ثمة ما ٌشؽل بالك ٌا بن

 هل اللؽُة توقٌؾ ؟ : قبل أن ٌحزم أمره وٌسؤلنً وقتافترّدد 

  !إنها من صنٌع الرّب سبحانه وهً وحً  ! طبعا هً توقٌؾ: قلتُ 

وما قولك بالذٌن ٌذهبون إلى أنها اصطبلح فٌقولون بالتواضع فً اللؽة : فؤردؾ

 على األصلح، وبؤنها من صنٌع اإلنسان ؟

من أٌن لك هذا : برتنً كالبرق، فتمالكُت نفسً وسؤلُتههّزت جسدي قشعرٌرة ع

ًّ ؟  الكبلم ٌا بن

 ! ، وكبلم آخرٌن كثر سواه"الخصابص"هو كبلم ابن ِجّنً فً : فقال

 وأٌن وقعَت علٌه ؟: قلت

ًّ جارنا " الخصابص" كتاب كنُت قد شرٌتُ : فؤطرق قلٌبل قبل أن ٌجٌب من مكتب

 .األخوٌةدخولً قبل 

فؤلهمَه الربُّ بقول الحقٌقة بعد أن ألهَمنً بطرح  .زتك ؟ سؤلُتههل ما زال فً حو

جلسُت قبالته واستفضُت فً تبٌان خطؤ من ٌدحض ما ال ٌقبل الشّك، مستشهدا بما . السإال

تملكه الحروُؾ من أثٍر سحرّي وقدراٍت روحانٌة ومعاٍن باطنٌة، داِعما النظرٌة بالتطبٌق 

وصنع  تعاوٌذلى ما نمارسه نحن اإلخوان من كتابة العبر ذكر أمثلة ال ٌنضب معٌنها ع

 : نهٌا مداخلتً الطوٌلة بسإالاألحجبة، مُ 

أتكون الحروؾ من صنٌع اإلنسان إذن، ولها قدرة شفاء المرضى وفّك المعقود 

وقراءة المستقبل وكشؾ المستتر ومطالعة الؽٌب ؟ أتكون من صنٌع البشر وقد أوجدها 

َُ قبل أن ٌوِجد آد َّ م، بل حتى أن أصل الوجود كلّه وسببه هما حرفان تلفظ بهما اإلله الرّب

   !فكان ؟ ،"ُكْن : " إذ قال للكون

 ًّ ٌِل  !إنها وحً وتوقٌؾ . ال، أجابنً الَعبل
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من  أوحسنا، أردفُت، وقد اطمؤّن قلبً إلى أن رّده ذاك لم ٌجا من قبٌل المراوؼة 

وابن ِجّنً، هل أمّنا : ً أزٌد قلبً ثقة، سؤلُتهولك. باب المساٌرة، بل عن كامل إٌمان واقتناع

 ه بشكل نهابً ؟شرَّ 

كتاَب فً جذع شجرة نخٌل الفنهض وأشار أن اتبعه إلى أقصى الواحة حٌث خّبؤ 

 ًّ لَك . ال، لن آخذه منك: تبّسمُت وهززُت رأسً. هرمة ؼادرتها الحٌاة، فتناوله ثم رفع ٌده إل

نه إال أن حفر فً التراب تجوٌفا انحنٌنا فوقه وأحرقنا فما كان م. أنت أن تفعل به ما تشاء

 .الكتاب

ثم سؤلنً ونحن نؽادر الواحة لبللتحاق . شكرنً، فعانقُته وشعرت أنً أعانق ابنا  لً

ال وجود لؤلسرار بٌن : ٌبقى سّرا بٌننا ؟ فؤجبُته وأنا أربت بكّفً على ظهره: ببقٌة اإلخوان

ًّ . نالكن، ٌبقى سّرا بٌن. أهل األخوٌة ٌِل  ...أعدك بذلك أٌها الَعبل

، أو  !وحتى الٌوم، لم أحنث بوعٍد قطعته منذ سنوات طوال  ًّ ٌِل وما أخال الَعبل

وما أخال ذلك . المدعّو ابن سلٌمى، أطلَع الشٌَخ األكبر على سّرنا، أو على سّره باألحرى

طلسم مكتوب على الجلد لرحٌله عّنا، أو دافعا  لطرده من األخوٌة، أو سببا إلٌذابه ب باعثا

ًّ أعوام وأعوام   !مباشرة، بعد مض
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ٙ 

 

 

عند أسفل الهضبة التً تنهض عند أعلى قّمتها بالمزار ـ تمتّد من خلفه حدٌقة 

ٌّجة ربما بؤشجار النخٌل ـ وبما ٌجاوره على ُبعٍد كاؾ من بناء " الواحة"ٌدعونها  ألنها مس

ن المنقطعٌن إلى التنّسك فً أخوٌة الوفاء، وقؾ خلدون وٌضّم ُدوَر اإلخوا" الخانقاه"ٌُسّمى 

 .ٌلّم أنفاَسه وٌشّجع قدمٌه الحافٌتٌن على قطع المسافة األخٌرة المتبّقٌة أمامهما

تقّدَم المتحان الحراسة، صعد هذه الهضبة مرات ومرات، إذ كان اإلخوان قد  أٌامَ 

. كل مساءلتعذر عودتهم إلى قراهم  نصبوا عند أسفلها خٌمة للمتبارٌن الثبلثة ٌبٌتون فٌها

لكنه آثر عدَم الرجوع إلى أّمه لما ستؽدقه علٌه من استفسارات  .لم تكن تلك حال خلدونو

وتعلٌقات حول سٌر األمور، وطلبا لمزٌد من التركٌز واستجماع القوى التً ٌقتضٌها اجتٌاُز 

 ...مختلؾ مراحل االمتحان

 .ذات مرة قال له زٌدون ! "به األرجاء عندما تكبر، ستؤتً عمبل عظٌما تضجّ "

 ًّ هو الحساب ما أفاد بذلك، لكنه لم ٌنبا عن : الوّراق ؤجابف ما ٌكون ؟و: فسؤله الصب

إنَس ما : نادما ٌضٌؾ قبل أن، واألرقامُ  سّودتها الحروؾُ مّزق ورقة  ثم. طبٌعة ما ستؤتٌه

 ... قلُته ٌا خلدون

ًَّ  لم ٌنسَ  سنوات لٌفهم بؤن الحانوتً اعتمد حساَب الُجّمل عاد للسإال بعد  ، بلالصب

ًّ على جمع القٌم الرقمٌة للحروؾ التً ٌتؤلّؾ منها اسم  افً نبوءته تلك، وهو حساب مبن

الشخص ووالدته، ٌضاؾ إلٌها ما مضى من الشهر العربً بحٌث ٌإخذ فاضل العدد كله 

ٌُسقط   ... أو دونها ٖٓ، حتى ٌفضل ٖٓ، ٖٓو

لو تعرؾ ٌا زٌدون أّي عمل عظٌم سآتٌه ". ا تضّج به األرجاءستؤتً عمبل عظٌم"

ووالدتً التً حشرت نبؤ موتك بٌن زؼارٌدها واستفساراتها الساذجة، ولم تفهم  ! عّما قلٌل
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فوجدته أسود من آثار الحرٌق وقد  أعدو حتى وصلت الحانوتَ  كٌؾ دفعُتها عنً ورحتُ 

وجمعوا بقاٌا األوراق وما ٌفترض أنه ك بعد أن صلّوا على روحك فٌه، نّظفه جٌرانُ 

 "...الٌسر"عظامك، ودفنوها فً مقبرة 

. هو حتما ولعك بالقراءة على ضوء القندٌل: كٌؾ حصل هذا ؟ فقالوا: متُ استعل

هً : همع من جاء للسرقة أو لبلعتداء ؟ فؤجابوا بؤن ال، ثم أضاؾ أحدُ ٌلَم ال ٌكون صن: قلت

فقالوا إنها كانت قد خرجت . سؤلتُ  ؟ ومن تكون عدلى هذه .عدلى التً وافتنا بهذا التفسٌر

شططت بذهنً ... كعادتها فً كل لٌلة لتنّسم الهواء، فرأت ستارتك مسدلة وقندٌلك مضاء

ا ٌروون وأنا أتساءل من تكون المرأة الؽرٌبة الطباع تلك، والنساء فً قرٌتنا قلّما خرجن عمّ 

 !ع خبل من الخلق فً وضح النهار، فكٌؾ بهّن لٌبل وفً شار

وكنت قد قرّرت . عرفتهابل لم ٌطل بً الوقُت كثٌرا حتى  !عرفتها عدلى تلك ثم 

لٌلتها المبٌَت فً الحانوت على فراش أعارنً إٌاه حانوتً، فً الخلفٌة حٌث كنَت تعّد الشاي 

فً  ًفشلكتشؾ وطعاَمنا وتبٌت، هربا من أسبلة أمً ومن زعٌقها ولطمها ونواحها حٌن ست

استلقٌُت منهكا من البكاء ومما صرفته من طاقة فً لعن الشٌخ األكبر ووالدتً . المتحانا

إلى أن ضربنً النعاُس على  ،وخالً الذي كان ذات ٌوم حارسا ومثله أدعى أنا خلدون

استٌقظت على حركة فً الحانوت، فظننتها روَحك لم . رأسً فؽفوت فً ما ٌشبه اإلؼماءة

ًّ أو ظهرُت أنا . ر رحمة بًتؽادر وعادت إلى الظهو لكن، هً عدلى التً ظهرت عل

علٌها، ألنها اضطربت عندما رأتنً فبسملت مستعٌذة من الرجٌم وهً تتراجع حتى 

 .ارتطمت بالباب

 وأنت، خلدون ؟: عدلى ؟ فؤجابت: نادٌُت ساببل

ها امرأة عجوزا ذهب عقلها أو أصابها مّس كً تخرج ولم تكن عدلى كما خلتُ 

كانت صبٌة على جمال ال لبس فٌه، ٌنجلً واضحا للعٌن ما أن . تحت جنح اللٌلوتجول 

ًّ أنا بؤقل من عقد على أبعد حد، وقد قررُت أن ها سنّ  تراه، لها من العمر ما ٌتجاوز سن

 .تقرب الثبلثٌن
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فتبلطمت األسبلة فً ذهنً وهاجت  !كان خٌر الرجال : تبّسمت وجلست وقالت

: قاطعت زابرة اللٌل صمتً وأضافت... رفٌنه وكٌؾ وأٌن ؟منذ متى تع: الموج صخبك

زٌدون أن أطّل  أوصانً ، إذ لطالماك فٌهجبت إلى الحانوت أتفّقدك ولم أكن أتوقّع وجودَ 

ال تحزن، كان ٌحبك بؤكثر مما تتصّور وعلى لسانه كلمة . علٌك إن حدث ووقع له مكروه

تحان الحراسة ؟ سؤلتنً، فهززت هه، هل نجحت فً ام. وحٌدة تتكّرر هً اسم خلدون

ًّ : ثم وقفْت وتابعتْ . ربما كان هذا خٌرا لك. ال بؤس: رأسً نفٌا، فؤردفتْ  أسكن فً ح

 !مّر بً ذات ٌوم . النعام، فوق حانوت العّطار

ًّ من  ، إذلم أنتظرو مررت بها صبٌحة الٌوم التالً وأنا أنوء تحت حمل ما ٌثقل عل

 ًّ  .بهالتً زرقة أشبه بكدمتٌن أسبلة تلكم رأسً، محٌطة عٌن

لم ُتفاجؤ حٌن رأتنً فً الباب وما تعّجبت من بقابً صامتا أحّدق فٌها دون أن و

أكلُت بنهم ال عهد لً به، أسِكت جوَع أٌام . أجلستنً ثم عادت بصٌنٌة فطور. أنبّس بحرؾ

ٌتٌم  وأسابٌع وشهور، أردم هّوة انفتحت فً داخلً فجؤة فؤشعرتنً للمرة األولى بؤنً

مرفقها مسنود إلى ركبتها المثنٌة . عدلى فً مواجهتً على أرٌكة فً األرض. وضبٌل

 .وخّدها متكبة على راحة ٌدها، بٌنما األخرى تلهو بخصلة شعر

كمن هو من . وشربتُ . ال كؽرٌب أو ضٌؾ أو متسّول أو متطّفل أو دخٌل. أكلتُ 

ٌّده ومالكه ومعٌله وكؤّن عدلى أختً وجارتً وقرٌبتً . أهل الدار، ال بل كرّب البٌت وس

نسٌُت حضوَرها وحضوري فً حضرتها أنً إلى درجة . وأهلً وحبٌبتً وامرأتً ولً

، أو لحزن ونقص فً ساعات النوم، وقد ... كؽرٌب ًّ كانت ذابلة العٌنٌن لتلّذذ فً التفّرج عل

 .جبتها مبِكرا وكانت قد ؼادرتنً متؤّخرة لٌل أمس

فقامت ورفعت صٌنٌة الفطور وعادت بكوبٌن وإبرٌق . فمً بظاهر كّفً مسحتُ 

ًّ كً أباشر بطرح أسبلتً، تلك التً عن زٌدون وم. شاي أجلها جبت،  نوما أن حّركت شفت

هّبت تربت على . دفعة واحدة ومن دون سابق إنذار ،حتى أعدُت كلَّ ما دخل أحشابً

، فٌما هً ت ًّ وأنا  !ال بؤس علٌك : رّددظهري وتسند بٌدها جبهتً التً أصبحت بٌن ركبت
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ًّ اللتٌن عادتا  ضابع بٌن معدتً التً صعدت إلى فمً فخرجْت من بٌن أسنانً، ومقلت

 .تجودان بالماء

ً ومن قٌبً الذي مؤل وجهً وثٌابً منها، فما قرفْت منّ  عاملتنً كؤنً بعض  

نً ؼبارا بل راحت تمسحنً بفوطة مبلولة بالماء والصابون، كؤنما تزٌل ع. وأرضٌة الدار

كؤّنها أّمً وأنا ولُدها، . وما اعترانً حٌاء أو ندم لمجٌبً إلٌها. ولم أخجل. أو آثار طٌن

 .العمر طوالوهً بً ملزمة وأنا بها موصول 

جلست عند رأسً الذي ومّددتنً . نّظفتنً وخلعت مبلبسً وأخذتنً إلى السرٌر

ال . ها فً روحً فؽفوتُ سرى دفإفوضعْت راحَتها على صدري،  ثم .ألقته على حضنها

ٌّبة، فصرُت . تبأدري كم من الساعات أو من األٌام ؼ وعندما استفقُت وجدتها جمٌلة وط

ها هو خلدون لم ٌرث الحانوت، وإنما : قال الناسإلى أن . أعودها كما تفعل بقٌة الرجال

 ... !ورث عدلى عن الحانوتً 

َل لفراق قمرهانبطح حٌطة، متظلّ ف خلدون مشارؾ أعلى الهضبة، بلػ ٌَ . بل بلٌٍل أْل

فظهر له طٌُؾ  التفت ٌمنة، .مطفؤة كما توّقع لها أن تكون ، فوجدهانوافذ الخانقاه تطلّع إلى

َسْعد منطرحا على األرض بجواره، وقد رسمه نوُر المشعل المعلّق على باب المزار 

ة ؟ راقبه مرارا ومنذ متى ٌبقى الحارُس َسْعد ناهضا حتى مثل هذه الساع !؟ ٌقؾ. ..حٌث

من قبل وفً كل مرة، كان ٌتهاوى كُحطام بعد أن تمتلا كرُشه بؤصناؾ الطعام وٌكون 

وهنٌبا لً تحّسبُت لؽادر لم ٌكن فً  !إال الٌوم ٌا َسْعد ؟ تّبا لك . اإلخواُن قد أووا إلى النوم

 .الحسبان

ض وما أن توارى خلؾ جدرانه، انتصب ٌنف. خلدون حتى وصل الخانقاه زحؾ

أي صوت ٌنّبه  كتمانعن خرقته ما علق بها من حصى صؽٌرة وتراب، حرٌصا على 

عّبؤ ربتٌه وحبس الهواء فٌهما كً ٌبطا خفقاَن قلبه . الحارَس إلٌه أو ٌوقظ أحدا من النٌام

ًّ فٌتقّدم بضع خطوات، . الذي تسارعت ضرباته وعلت كؤنها لطبل ماذا لو . سعدٌبان لعٌن

فدّب الصوَت وأٌقظ الجمٌَع فانقّضوا علٌه ؟ من على هذه المسافة وفً إلٌه  الحارسُ  تعّرؾ

هٌا ٌا خلدون، ال تخؾ هذا  !لٌلة ال تؤهلها سوى نجوم نابٌة محاٌدة أدارت ظهَرها للسماء ؟
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فهو ما أن ٌلمحك فً لباسك الصوفً، حتى . الذي له دماغ دجاجة فً جسم ثور" الَسْعدون"

عن قصً لتنّسم الهواء، للتروٌح عن هم،ّ أو لمراوؼة أرق ٌٌظّن بؤنك أحد اإلخوان خرج 

 .أجفانه الرقاد

استدار نحوه ورفع ٌده . ثم وقؾ حٌن أٌقن أنه أصبح فً مرمى نظر َسْعدمشى 

هٌا، ِسْر اآلن بشكل مستقٌم وكؤنك متجه إلى الحدٌقة  !ممتاز . بالتحٌة، فبادله الحارُس بالمثل

ٌّد المكان ال ٌحتاج إلى استبذان أو إلى . ت البتة إلٌهال تترّدد وال تلتف. ـ الواحة تصّرؾ كس

أرأٌت ؟ لقد استند بظهره إلى الحابط  !أجل، هو هذا . تقدٌم ذرٌعة تبّرر رؼبة طاربة علٌه

  !" الَسْعدان "وهذا معناه أنه اعتبرك أحد اإلخوان، وأنك لم تخطا أبدا حٌن سّمٌَته 
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 .ارة معاونه المفاجبةتؤفؾ المؤمور من زٌ

كان الوقُت مبكرا وقد جلس لتّوه إلى مابدة الطعام بعد أن أعّدها بعناٌة وجبَة الفطور 

وجبة الفطور هً أهّم الوجبات : كما ٌفعل كل صباح، مرّددا لنفسه ولمن ٌحّب أن ٌصؽً

وما الذي  وما الطارئ إلى هذا الحد كً ٌقلق المعاوُن ساعَته المقّدسة تلك، !على اإلطبلق 

حدث أو ٌحدث فً هذه البقاع أصبل مما ٌستحّق العجلة أو االستنفار ؟ مضى علٌه أكثر من 

خمسة عشرة عاما فً هذه الخدمة، وما من مرة وقع شًء أثار فضولَه أو أٌقظ حواَسه أو 

ة تحّدى عقله وذكاءه اللذٌن كان ٌفاخر بهما، إلى أن تبلّدا وترّهبل لنقص فً الممارسة ولتفاه

ٌُرفع إلٌه من تّرهات هذا . هذه رمت النفاٌات أمام باب ضّرتها، وتلك صفعت ابن فبلن. ما 

شكاوى حفظها عن ظهر قلب وقد أثارت فٌه ملبل . أضاع شاته، وذاك رفسه حماُر الجار

عبر ونفاد صبر جعبله ٌوكل معظمها إلى معاونه، منصرفا هو إلى تهذٌب بدنه وعقله 

  !الطهو : ٌدٌه من مإلفات، وإلى ممارسة أحّب الهواٌات إلى قلبه مطالعة كل ما ٌقع تحت

أضاؾ ملعقة عسل . كسر المؤموُر البٌضة ثم أفرغ محتواها فً كوب الحلٌب

حّرك بالملعقة الخلٌط وشربه دفعة واحدة، مسترقا . ورشتً قرفة وبضع نقاط من ماء الزهر

داهمته أو كمن خرى، كمن ضاق ذرعا النظر إلى معاونه الذي راح ٌنقل وزَنه بٌن قدم وأ

 .مثانُته برؼبة تلّح علٌه

مسح فاه بطرؾ الفوطة المعلّقة على صدره، ثم تراجع إلى الوراء ملقٌا ظهره إلى 

رفع المعاون . الكرسً، معلنا لمعاونه بذاك أن بإمكانه اإلفصاح أخٌرا عن ؼرض مجٌبه

عقد المؤمور  !ٌه ختم الحاكم بنفسه إنه من باب الوالٌة وعل: مظروفا أسمر وقال منفعبل

حاجبٌه وكاد أن ٌهّب واقفا فً تحٌة احترام، لكنه استدرك فجعل حركته تبدو وكؤنها لتعدٌل 

ما افترش المابدة من  رمق. جلسته، صونا لما ٌتمّتع به من هٌبة ووقار فً نظر مرإوسٌه

د طردها ما ألّم به فجؤة من بقٌة فطور وفّكر بمواصلة طقسه الصباحً، لكنه افتقد الشهٌة وق

ٌده على واضعا ذراَعه، فتقّدم المعاون ٌسلّمه المظروَؾ وٌتراجع منحنٌا،  رفع. فضول

 .رأسه فً تحٌة سبلم

 من حاكم باب الوالٌة فً َضَمران" 
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 "إلى مؤمور إدارة األمن فً قضاء الَكْرب 

 مّزق. طول أسرانفلت بعد  افً ذهنه زٌز تدور قرأ المؤمور الجملة مرة، فقامت

المظروَؾ بتؤّن حرٌصا على الزاوٌة التً دّون فٌها اسُمه بالكامل إلى جانب الختم أعلى 

أزاح ما أمامه على . أخرىالرسمً، ثم أدخل ٌده ٌسحب رزمة رسابل مطوٌة داخل رسالة 

المابدة، رفع الفوطة عن صدره ومسح بها آثار الفطور، ثم وضع المظروؾ جانبا، الرزمة 

 :، وباشر قراءة الرسالة األولىفوقه

 من حاكم الوالٌة، أدامه هللا وأطال بعمره، " 

 :إلى حضرة مؤمور إدارة األمن فً قضاء الكرب

ٌُسر"أما بعد، فٌرجى التوّجه فورا إلى قرٌة  من " الكرب"التابعة قانونٌا لقضاء " ال

المرفقة هاهنا وتشٌر أجل التحقٌق فً قضٌة المزار وتوضٌح مبلبسات ما ورد فً البرقٌات 

ٌُرفع تقرٌر ٌفٌد  ،إلى وقوع حوادث واضطرابات ٌُعمد إلى اتخاذ  بنتابجعلى أن  التحقٌق كً 

 ... " .تدابٌر إعادة األمن وحفظ النظام

بعد كل  !ٌا هللا  "... رفع تقرٌر... التحقٌق... مبلبساتال . "فرحا ٌقفزكاد المؤموُر 

وقت واالنتظار ؟ تبّسم ونفخ صدَره بشهٌق ٌخالطه هذا القحط والملل والتحاٌل على ال

اعتزاز وحماس، ما لبث أن تبعهما توّجس وخشٌة أال ٌكون على المستوى المطلوب، فٌفشل 

ض علٌه ثانٌة إن هو تركها تفوت معّقدة " القضٌة"ال رٌب فً أن . فً تنفٌذ مهّمة لن ُتعوَّ

كتلك التً حلم " قضٌة"وع اضطرابات، تتعلّق بحادثة استثنابٌة أّدت إلى ارتكاب جنح ووق

ًّ خدمته، قبل أن تضربه الرتابة بشتى أنواع العلل، فٌستفحل فٌه داُء  بها طوٌبل فً أول سن

 .الملل والكسل وصوال إلى فقدان الثقة بالذات

تناول رزمة . مشٌرا علٌه باالنصراؾ ومعاوَنه السوداء هذه األفكارَ  طرد المؤمورُ 

ألقى نظرة سرٌعة . ا وبدأ بمطالعتها مستكشفا ما تتضّمنه من معلوماتالرسابل فحّل رباطه

نظر إلى حٌث دّونت التوارٌخ، ". الٌسر"توقٌَع خفٌر قرٌة  كلّها إلى أسفلها، فوجدها تحمل

لَم إضاعة كل هذا الوقت ؟ تساءل، فما كان منه إال أن . فرآها محصورة بنحو ثبلثة أسابٌع

 !ساعة بٌوم والٌوم بؤسبوع واألسبوع بشهر، إن لم ٌكن بشهور هكذا هً الوالٌة، ال: أجاب
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فٌها الخّط مبلبٌة وٌرتبك اإل ءخطاباأل تعجّ كتابة برقٌات لبد اال بّد وأنه ك. مسكٌن ذاك الخفٌر

إذ  ،نجازإلإنه بالفعل . عشرون برقٌة فً ظرؾ ثبلثة وعشرٌن ٌوما. حّد الرمز إلى أحٌانا

نشٌط أو  !وهللِا إنك لخفٌر نشٌط  !معّدله برقٌة كل ٌوم  الخفٌر كتب ما أنّ  ٌعنً ذلك

مذعور حتما، إما من هول ما جرى، وإما من عاقبة محتملة . مذعور، واحدة من اثنتٌن

وما كثرة البرقٌات فً هذه الحال وتكرارها، سوى من باب رفع المسإولٌة وإثبات . علٌه

 .براءة الذّمة

ٌّها وترتٌبها فً رزمة وضعها البرقٌات بتركٌز وان قرأ المؤمورُ  تباه، ثم أعاد ط

. ٌنبؽً أن ٌقوم اآلن فٌتّجه إلى الدابرة لتنظٌم كّم هابل من األمور. مكانها داخل المظروؾ

قبل مباشرة  ،ما زال أمامه متّسع من الوقت إلعداد فنجان قهوة. ال بؤس. أخرج ساعة الجٌب

 .الدوام

ووضعها على النار، ووقؾ ٌنتظر سماَع دخل المطبخ فمؤل الركوة النحاسٌة ماء 

صوت بعٌنه ٌنذره بؤن السخونة بلؽت حّدها المطلوب، ذاك الذي ٌسبق لحظة الؽلٌان بثوان 

ٌّنه لوضع ما ٌلزم من البّن وفوقه السّكر دون استعمال ملعقة أو ما شابه، ثم  وٌنبؽً تح

القاع، مع الحرص على رفع  مراقبة صعود الماء حتى انؽمار الكتلة السوداء ونزولها باتجاه

الركوة سرٌعا عن النار وإبقابها على مسافة كافٌة كً ٌنقلب المزٌج مرتٌن أو ثبلثا على 

 .ل الفورانٌاألكثر، قب

وهو ٌستعٌد ما طالعه فً البرقٌات من تفاصٌل، فهاله أن ٌلحظ  تهجلس ٌحتسً قهو

كهة له وال رابحة، ال شكل وال منّفر، ال ن حشدمدى اختبلطها علٌه لتشابكها وتداخلها فً 

تراتبا، ممهبل، تحتاج المسؤلة إلى إعادة ترتٌب وإلى تفنٌد األحداث بحٌث ٌؤتً سٌاقُها . اسم

أٌضا، ٌنبؽً له أن ٌدّون فً . منطقٌا، فٌنتظم المجموع فً النهاٌة وتتوّضح أعقد األمور

ة وتفاصٌل من جهة، عامودٌن منفصلٌن الحدَث الربٌسً وما ٌتّصل به من أسماء وأمكن

 .ومن الجهة األخرى ما تبله من حوادث جانبٌة أو ثانوٌة قد تكون على صلة به وقد ال تكون
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نهض فجؤة وقد شعر أن مٌله المفرط إلى تنظٌم األمور عن ُبعد مضٌعة للوقت 

فً مطّب افتراضات وتكّهنات ال تستند فً الواقع سوى إلى مجموعة  تستدرجه إلى الوقوع

 .تدّق نفٌَر الخطر دون أن تفٌد بما ٌتعّداهبرقٌات 

سّوى . عته الرسمٌة على مشجب مجاور للمرآةاتّجه إلى مدخل الدار حٌث تنتظره قبّ 

لوال هذا الَحَول البسٌط فً . شاربٌه الرفٌعٌن وتراجع خطوة كً ٌتؤّكد من امتٌاز مظهره

فً  لى الخارج، فوجد المعاونَ فتح الباب ودلؾ إ !عٌنه الٌمنى، لخافه الحاكُم نفسه إن رآه 

 .انتظاره، مقرفصا حاسر الرأس وقد حمٌت عٌُن الشمس علٌه

أن : سار فشعر بالمعاون وراءه وقد خرق االتفاَق السّري المعقود بٌنهما منذ سنوات

على القصر الذي لقامته، وال  المؤمورَ  ٌحترم البقاَء من خلفه على مسافة كافٌة ال ُتظهر

توقؾ متلفتا حوله للتؤكد من . طول هامة منه بما ٌتعّدى اللزوم وٌثٌر الفضولأ هُتظهر معاونَ 

عدم وجود شهود، فاستدرك المعاوُن خطؤه وتقهقر حتى بلػ الُبعَد المناسب، ثم استؤنفا السٌَر 

 .بانتظام
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ها عجبلُت سٌارة منذ سنوات، بل ربما منذ عقود، وقد كانت طرٌقا وعرة لم تدسْ 

 . بطٌبة كؤّنها لن تنتهً فً قرون جةمتعرّ  بدت
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لكنه ما لبث أن . تفّرج على ما ٌحّفها على الجانبٌنأن ٌ حاول المؤمور فً البداٌة

تكاتفت ه من الفرجة لن ٌعدو سحَب الؽبار الكثٌؾ التً ٌبس سرٌعا بعد أن اقتنع أن نصٌبَ 

ٌّه حتى ملمَحه فمؤلت عٌنٌه وخٌاشٌمه وتمّكنت منه إلى درجة أنها نزعت عن ز علٌه،

 ًّ  .الرسم

ما هّمه المناظر طالما أنه قدم مكلّفا بمهمة . ورّكز نظره إلى األمام أقفل النوافذَ 

أعجبته الفكرة هذه فهّنؤ نفسه علٌها، قبل أن تطردها واحدة أخرى . ولٌس فً رحلة استجمام

، واالستحمام حتى ٌبادر إلى االستحمام أوال ما أن ٌصل المخفرَ : كانت تقؾ لها بالمرصاد

، "الٌسر"هذا إذا وجد ؼٌر التراب فً قرٌة  !ثانٌا واالستحمام ثالثا، والبقاء تحت الماء لعام 

 !" الُعْسر"فلم ٌتضح أنها باألحرى قرٌة 

الصحٌحة، وأن  ضحك المؤمور من نفسه وازداد تفاإال حٌن أٌقن أنه سلك الدربَ 

 .فها هو المخفر قد ظهر أخٌرا. ساعات دام مع ذلك سبع ماشكوكه بالتٌه لم تُك سوى وهْ 

". النشٌط"وذاك الرجل الجالس أمامه بمعطفه الكاكً وبندقٌته المعلّقة على كتفه هو الخفٌر 

مستجّد  كلَّ  الجمٌعأما سرب األوالد المنتشر حوله، فهو حتما أطفال القرٌة ٌعلمون دابما قبل 

 .جدٌد

كً ٌترّجل، مؽدقا علٌه  تح له البابَ ٌإدي التحٌة وٌف فركض الخفٌرُ  ،أوقؾ سٌارته

عبارات الترحٌب على أنواعها، ممزوجة بزؼارٌد امرأة بانت فً باب المخفر فجؤة، مطلِقة 

حتى دخل وداس على بسط مزركشة  ،لم ٌفهم المؤمور بادئ ذي بدء. لسانها على مداه نفٌرَ 

ر البطون، تقابلها مفروشة هنا وهناك، علٌها أرابك ومساند محشوة بالقّش بعضها مبقو

ؼرفة أخرى تحّولت إلى ما ٌشبه القّن تسرح فً زواٌاها قطط ودٌكة وإوّز، حول مكتب 

ٌبحث عن  تَ تلفّ . ملفات مؽبرة، دواة حبر، ختم رسمً وملفات بضعُ  تعلوهفً الوسط ُزرع 

بمعناه الرسمً، فؤشار علٌه  المخفرَ فٌه أن ٌجد  آمبلالدرج المفضً إلى الطابق الثانً 

 .مكانة الضٌؾ الرفٌعب البلبقةه أن ٌتبعه، مرفقا عبارته بكل المفردات وقد فهم مرادَ  الخفٌرُ 

قفؾ وسبلل وصنادٌق وإطارات وحجارة طوب وحبال وصرر قماش وقضبان 

ومن . حدٌد، بعضها مكّوم على الدرجات وبعضها اآلخر معلّق فً السقؾ أو على الجدار
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نزانة وقد أُعّدت على ما ٌبدو الستقبال المؤمور، إذ ثمة الؽرفة التً كانت فٌما مضى ز

ُعلّقت على النافذة ستارة بٌضاء هً وال رٌب طرحة ضّحت بها من أجله امرأةُ الخفٌر، 

وفً الزاوٌة فراش  تؽطٌه مبلءة ٌفترض أنها كانت بٌضاء، باإلضافة إلى حبل ٌصل 

 ! واألوالد. ؼسٌله وإما لتعلٌق الثٌاب الجدارٌن عند الزاوٌة استنتج المؤموُر أنه هنا إما لنشر

إلى  سرب األوالد الذٌن خالهم أطفاَل القرٌة، هم فً الحقٌقة ذّرٌة الخفٌر الذي حّول المخفرَ 

 .دار له

وقؾ المؤمور ٌتفّكر فٌما ٌتوّفر أمامه من خٌارات، فبان له أنه ال ٌملك فً الواقع 

، كما لٌس "الٌسر"ث عن نزل فً قرٌة كلّؾ عناء البحتال حاجة به مثبل أن ٌ. أي خٌار

ٌتبقى والحال الذي حسنا، وما  !أن ٌعود وقد قضى على الدرب ما ٌفوق سبع ساعات  اوارد

ؼدا  لَّ ربما وجد الح. هذه ؟ أن ٌسلّم أمره للرّب فٌبٌت اللٌلة هنا، والصباح رباح كما ٌقال

ٌُظهره التحقٌقُ المسؤلة م. هنا هإقامت، إذ ستدوم "طبٌعٌة"فً استبجار دار   توقفة على ما س

 .وعلى حسن تنظٌمه لسٌر األمور

ٌُحصى حول . العشاء جهوزنادتهما امرأة الخفٌر تعلن  تحلّق األوالُد بعددهم الذي ال 

ما فرشته أّمهم من أطباق مملوءة بحساء تسبح فٌه الشعٌرٌة إلى جانب قطع الخبز، واقتٌد 

ّدرها إوّزة محشّوة، صلصة طحٌنة بالبقدونس، ضعت على حدة تتصإلى طبلٌة وُ  المؤمورُ 

لك أن تفسخ : على المؤمور بؤن تفّضل أشار الخفٌرُ . خبز بٌتً وبصل مشّرح متّبل بالُسّماق

وتكرٌُم ضٌؾ بمثل مقامك واجب   الطٌَر فتختار منه القطعة التً تشاء، فؤنت الضٌؾُ 

  !وامتٌاز وشرؾ عظٌم 

ضحكت امرأة الخفٌر وقامت تعالج . ع به اللحمبرأسه ٌبحث عّما ٌقطّ  مال المؤمورُ 

ها تخرج ما فً األحشاء من أرّز راكمته على حوافً الِصدر، حشرت ٌدَ . بؤصابعها اإلوزة

 .الزابراللحم التً انفصلت عن العظم بانصٌاع، وُتكثر من وضعها ناحٌة  وراحت ترفع قطعَ 

ت والقرفة والكزبرة المؤمور وتعّرؾ إلى رأس الحانو داعبت رابحة زكٌة أنؾَ 

وإلى البصل المفروم ناعما والمقلّى بالسمن البلدي، فؽادرته مشاعُر األنفة وما خالطها من 

عبل ضحُك  .مّد ٌده إلى جٌبه الداخلً ٌسحب ملعقة موثقة بخٌط قّنابو، اشمبزازنفحة 
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تلّذذ ٌلتهمه ب هم بقهقهات عذبة ضاعفت من طٌب ما جعل المؤمورُ األوالد وكركرت ألسنتُ 

أتى على نصؾ اإلوّزة وما  وال ٌضٌرهم أن الضٌؾَ  واستمتاع، وهم ٌتناولون الحساءَ 

 .ٌرافقها من أرّز وتوابل وخبز

على ٌدّي زوجها وما  أحضرت امرأة الخفٌر وعاء وقربة وفوطة، فصّبت الماءَ 

ب اصطحو وقؾ الخفٌرُ . التفتت إلى المؤمور وقد اعتبرت أن ملعقته تؽنٌه عن االؼتسال

إلى الخارج حٌث وضع إبرٌق شاي على موقد نار، ودارت امرأته على ما تبقى  المؤمورَ 

من وجبة العشاء تّوزعها بٌنها وبٌن األوالد، وترمً ما اجتمع من عظم وفتات إلى من 

 .فُضل من أهل البٌت من قطط ودٌكة وإوزّ 

ع فٌه من االمتبلء بشب وقّدمه مرفقا بلفافة تبػ، فشعر المؤمورُ  الشايَ  صّب الخفٌرُ 

ه بنجوم دانٌة، حانٌة، ترتعش وهذه السماء التً تظلل رأسَ . والؽبطة ما ٌفوق الوصؾ

وكل هذا الصفاء الذي انقشعت عنه . األوالد وهذا السكون الرابع الذي تبل رقادَ . بالوهج

ه سَ وفاجؤ المؤمور نف. الؽبار التً رافقته طوال الرحلة وجعلته متشابما عكر المزاج سحبُ 

دا الخفٌر، بل مؽمورا بشعور هابل باالمتنان إزاء حفاوة ٌملٌها القلُب فبل تعٌر انتباها حاسِ 

لمظاهر الؽرابة فً عٌن حوالء، فً ملعقة تخرج من الجٌب، أو فً قامة ال تتناسب 

هذه المرة من باب رّد الجمٌل  ،ؼدا ٌؽادرهم، فّكر. بالضرورة مع ما تلتهمه من طعام

ٌُثقل على ومبادلة المع روؾ بؤحسن منه، إذ ال ٌصّح لمن كان مثله شهما رفٌع األخبلق، أن 

خفٌر مسكٌن مستواه المعٌشً على هذا القدر من تواضع األحوال، وطباعه على درجة من 

 .ه بشًء من المالتعوٌضَ ضٌفُه بالمذلّة واإلهانة حتما، لو عرض علٌه  هالكبرٌاء ستشعر

الخفٌر فً ممارسته ألصول  احترم بما ٌكفً حرٌةَ  قال المؤمور بعد أن قّدر أنه

من قاع الصدر  فتنّهد الخفٌرُ . لو تخبرنً اآلن بما لم تطلعنً علٌه البرقٌاتُ : التكرٌم

 :قبل أن ٌبدأ الكبلم ،طوٌبلو

لم تعرؾ خبلل كل تارٌخها أي . كاسمها، كانت أبدا مٌّسرة األمور" الٌسر"قرٌة 

أجل، لكنهم أثرٌاء بنزاهتهم وتقواهم وتعاضدهم فً  أحوال أهلها متواضعة. اضطراب

لم تسمع الوالٌة بهم ٌوما لوداعتهم، وما سمعوا هم بها إال فٌما ندر . السّراء وفً الضّراء
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ٌّانا من ٌمّر بهم عابرا، قادما من قرى مجاورة أو بلدات  من أحادٌث وأخبار ٌؤتً ببعضها أَح

ء ذلك الٌوم المشإوم، لٌلة احتجاب القمر قبل ظهوره إلى أن جا. بعٌدة ال ٌعرفون لها أسماء

كهبلل، فُسرق المزار وحلّت بنا اللعنة وانقلبت أحوالنا من بٌاض إلى سواد، بعد أن ؼادرتنا 

البركة وتركتنا ضابعٌن نلوب على أنفسنا متخّبطٌن بما ٌحّل بنا من كوارث وٌصٌبنا من 

ٌعوده من أقارب وأصدقاء وجٌران، وهو منذ إال زٌارات من  أبدا لم ٌعرؾ المخفرُ . مصاب

هم بالسباب صواتُ أ صدحهم وتأسابٌع بات مرتعا لزوار ٌلؽطون بؽرٌب الكبلم، تتشّنج أوداجُ 

هذا ٌشكو جاره الذي دّس ُسّما . والشجار والقذح والتظلّم والنواح واللطم والتهدٌد والوعٌد

من عٌن  اه إن سّولت له نفُسه االقترابَ لقطٌعه فؤباده عن بكرة أبٌه، وذاك أقسم أن ٌقتل أخ

هذه نتفت شعر ضّرتها وأنزلتها ضربا . الماء التً تخرج من أرضه هو، ال من أرض أخٌه

مبرحا حتى أسقطْت ما فً بطنها، وتلك هربت من دار زوجها لتلتحق بؽرٌب، بابع جّوال 

ٌّانا أكثر ...قدم القرٌة ٌبٌع قماشا ، وقصص ؼرٌبة ٌقؾ لها كل ٌوم، شكوى أو اثنتان وأَح

عملٌة السطو لٌبل على شارع الحوانٌت ونهب  ،ومإخرا. الرأس وترتعد منها األوصال شعرُ 

ًّ  ّن الناسُ جُ ... محتوٌاته بعد خلع األبواب وما ٌزٌنها من أقفال سٌدي المؤمور، أقسم بالعل

ا ٌقع على ٌسٌرا ممّ العظٌم، وأنا ما شهدت ٌوما مثل هذا وال شهد أجداُد أجداِد أجدادي جزءا 

وجعلُت أرسل البرقٌة تلو األخرى إلى باب ... رإوسنا حالٌا من حوادث واضطرابات

حتى وصلت برقٌة البارحة تفٌد . وال من مجٌب. الوالٌة وأطلب عونا وعساكر وإمدادات

. هذا كل ما فً األمر سٌادة المؤمور... بخبر قدومك إلٌنا واستبلمك القضٌة لمباشرة التحقٌق

 .فعسى الرب ٌؤخذ بٌمٌنك وٌساعدك على نصرة الحق وإرجاع الناس إلى الصراط المستقٌم

ٌُضٌؾ وقد فهم أن الخفٌر أعاد . عن أّي تعلٌق المؤمورُ  امتنع إذ ما كان بإمكانه أن 

زاد ومعناه أن هذا هو كل ما أدركه، ٌُ . على مسامعه شفهٌا ما كان قد رواه فً البرقٌات

نوع من العقاب اإللهً، أو لعنة حلّت بها وجاءتها " الٌسر"ٌحدث لقرٌة علٌه شعور  بؤن ما 

فإذا . أطرق عابسا وقد استوعب أّن القضٌة ال تخلو من تعقٌد. من الؽٌب فً أحسن تقدٌر

ًّ الذي ٌفترض أنه على درجة ولو متواضعة من  كان الخفٌُر، وهو ممثل الوالٌة الرسم

وما شابههما من العبارات، فما الذي ٌتوقعه إن صّحت العلم، ٌفّسر المسؤلة بلعنة وبركة 

 فً حٌاته كتابا أو ما ٌتجاوز حدودَ  ظنوُنه من أهالً القرٌة، وكلّهم حسبما َفِهَم أّمً لم ٌرَ 
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قرٌته التً تبعد عن عاصمة القضاء مسافة سبع ساعات فً السٌارة، مضروبة بؤلٍؾ ركوبا 

 !على الدواب أو سٌرا على األقدام ؟

ة بالخلود إلى ملحّ  ةعّد لك إبرٌقا آخر من الشاي ؟ سؤل الخفٌُر بنبرة تشً برؼبهل أُ 

 .ا قلٌلعمّ  أنا وسؤتبعك ،ذهب إلى النوما. ألؾ شكر، رّد المؤمور. الفراش

بماذا تنصح : وقؾ الخفٌُر مستؤذنا، فسؤله المؤمور قبل أن ٌختفً فً عتمة الدار

هكذا ٌمسك . أنه بالفعل مصٌبالمؤموُر فرأى . رفٌخبداٌة ؟ بزٌارة أخوٌة الوفاء، أجاب ال

أجل، من أصل العلّة، باتجاه . بالخٌط من أّوله وٌبدأ من المكان الذي انطلقت منه األحداث

ه بشًء من الفخر قضٌة معّقدة، رّدد فً سرّ . أعراضها، وصوال إلى إٌجاد الدواء

، وقد سلّموه قضٌة ٌعرفون ل بهال تنزعسى اللعنة : قلق مفاده قبل أن ٌعترٌهواالعتزاز، 

   !حلّها ربما من ضروب المحال 
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وما نفع الصبلة واألدعٌة واالبتهاالت، والولد ٌذوب أما عٌنً كقرص صابون ؟ 

هم فً وجهنا فامتنعوا عن مّدنا باألحجبة بابَ  اإلخوانُ  وصدوأٌن أذهب به وماذا أفعل وقد أ

لعقاقٌر، قبل أن ٌعاد إلى المزار ما ُسرق منه ؟ ومن قال إن السارق والرقٌات والعزابم وا

من أهل قرٌتنا ؟ وما لزوم عقاب ٌضاؾ إلى ما نزل بنا من مصابب حتى اآلن ؟ وكٌؾ 

الوفاء وما من وفاء فً قلوبهم أو رحمة على األرامل والٌتامى  ٌسّمون أنفسهم إخوانَ 

نا من تسلّق روا منعَ ٌن محبطٌن ؟ إلى أن قرّ والمرضى الذٌن ٌعودونهم لكً ٌرجعوا خابب

حتى أن الحارس رمى بالحجارة وفدا كان متوّجها للقاء الشٌخ األكبر، وهّدد بقطع  !الهضبة 

 !ه االقتراب من المزار بعد الٌوم ِرجل من تسّول له نفسُ 
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أفرؼت الجارة حمولَتها من الؽٌظ واالستنكار والقلق على طفلها الرضٌع أمام عتبة 

هه، وخلدون : الباب، ثم مالت تتفّقد إن كان من فً الداخل ٌسمعها، فخفضت صوتها وسؤلت

: ها نفٌا، قبل أن تضٌؾ؟ أفضل حاال إن شاء هللا ؟ فما كان من أم خلدون إال أن هّزت رأسَ 

شاي ؟ اعتذرت الجارة وانصرفت على عجل، بعد أن  أال تدخلٌن قلٌبل فنشرب سوٌة كوبَ 

 .اع علبة عٌدان الثقاب بعد قلٌلشكرت ووعدت بإرج

سقطه لثوان الملفوؾ ثم تُ  عادت أم خلدون إلى مكانها على األرض، تقّطع ورقَ 

رابحة كرٌهة  !تّبا للملفوؾ . معدودة فً المٌاه الؽالٌة، قبل أن ترفعه وتلقٌه فً المصفاة

عاد ٌذوق وبعض الناس جابع ما  وبل تّبا لها هً تنعً وتشك !ورٌح تكاد تمّزق البطن 

ثم ُتكثر من  .اللحم ستضٌؾ إلى األرّز ملعقة سمن ال أكثر، هكذا تعّوض ؼٌابَ  !القوت 

لمن تطبخ أصبل ما دام خلدون على هذه الحال منذ . الثوم والبهار والفلفل، فٌزكى الطعم

أسابٌع، مكّوم فً الزاوٌة على فراشه ال ٌفتح فاه ال للكبلم وال لؤلكل ؟ هل هو فشله فً 

حان الحراسة، أم موت زٌدون المفاجا، أم اللعنة التً أصابت أهل القرٌة، ما أخذ من امت

ابنها قابلٌَته على الحٌاة وجعله ٌمتنع حتى عن اللهو مع َحرار ؟ آه لو ٌتركها فقط تذبح هذا 

ها إذ كٌؾ ٌطٌعها قلبُ . لو !لقتلها  ،لو فعلت !الطابر اللعٌن فُتعّد به طبقا ملوكٌا بلحم الصقور 

الحزُن عٌنٌه وضاقت  التهمعلى كسر خاطره، وروُحها تدمى كلما رأته ساهما صامتا وقد 

 ...به الدنٌا

وهم العمٌان ٌا ولدي ألنهم فّضلوا علٌك ذاك البؽل َسْعد  !فداك االمتحان ٌا خلدون 

 قالت ذلك وكررته مرات، فلم ٌؤِت خلدون برد فعل وما أُلقٌت عن صدره تلك الببلطة التً !

 ...ترزح علٌه

وصّدقنً، لقد انفطر . وبالفعل كان مثل أب لك. ٌا بنً، رحمه هللا ارتاح الوّراقُ 

وؼدا . ن لهاوهذه هً حال الدنٌا، ؼادرة ال ٌإمَ . وكلنا إلى الزوال ٌوما. قلبً حزنا علٌه

إذ بقً خلدون مطبق  ،هذا أٌضا لم ٌنفع ! تنسى وتنشؽل بحالك عندما تلتقً بابنة الحبلل

 ... لشفتٌن صامتا كقبرا
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فهموا أخٌرا أنهم ف اإلخوانُ  وربما اّتعظ. ورأٌت ؟ ٌستؤهلون أكثر من ذلك بكثٌر

ا قرٌب وٌتوّسلون إلٌك كً تكون هم سٌطرقون بابنا عمّ نبل هو هذا حتما أل. أساءوا االختٌار

ترهٌب، الحاصل، جّربت أم خلدون كل ما فً حٌلتها من الترؼٌب إلى ال... الجدٌد الحارسَ 

ما الحل . ومن الحنان إلى التؤنٌب، وخلدون ٌنظر إلٌها بعٌنٌن ال ترٌانها وبؤذنٌن موصدتٌن

؟ ال حّل سوى أن تنساه لوقت فتتصّرؾ وكؤنه ركن من أركان البٌت، ؼرض ُملقى فً 

 ...األرض وال حاجة بها إلٌه، على األقل لحٌن

أو  لو تفتح البابَ . ً السقٌفةعٌنٌه ف ه لحظة، ثم أعاد تعلٌقَ نظر خلدون إلى أمّ 

عن عبور ما فٌه  أجل، ٌتوقؾ الهواءُ  !لو ٌختنق . ٌكاد ٌختنق من رابحة الملفوؾ !النافذة 

. ككلمة خاطبة. كذّرة ؼبار. كفّقاعة صابون. من ثقوب، فتفرغ ربتاه ثم تنطبقان وٌنتهً

بؤكمله وحّوله فمسح عالما  ،ككل ما هو كذب ورٌاء ووهم انكشؾ فً برهة. كحرؾ ممحوّ 

 ...إلى خواء

ولدها الرضٌع على زندها وصوته . الثقاب عٌد علبةَ ثم دخلت تُ  طرقت الجارة البابَ 

ودقابق وٌنضج . وأّمه التً تلّح علٌها بالبقاء. عساها ال تطٌل المكوث. ٌعلو بالصراخ

 . واقتنعت الجارة وجلست !الملفوؾ ونؤكل سوٌة وضاق قلبً من السكوت 

ا اإلصرار وهً كانت مقتنعة سلفا وإنما جاءت متذرعة بإرجاع عٌدان َم كل هذلِ 

ٌّتها البقاء للعشاء فلَم . والجارة تعرؾ بؤن أمه تعرؾ بؤنها تعرؾ. وأمه تعرؾ. الثقاب وفً ن

وهو الذي لم ٌكن . المراوؼة إذن وهذا اللّؾ والدوران ؟ الجمٌع جاهل وٌزعم أنه عارؾ

بمعرفته تلك ؟ وما لزوم المعرفة إن كانت سببا للشقاء ٌعرؾ، وقد عرؾ، ما تراه ٌفعل 

والحٌرة فٌما ٌفعله بحاله وبما بات ٌعرفه ؟ ولو عرؾ أن األمور ستجري مثلما جرت، لما 

وهل ترى اإلخوان . ولكن، من كان لٌعرؾ بؤنها ستإول إلى ما آلت إلٌه. وّد أن ٌعرؾ أبدا

ما عرفه ؟ ولو قال ما ٌعرفه، هل ٌعرفون بؤنه عرؾ، أم أنهم ال ٌعرفون باألصل 

سٌصدقونه ؟ ولو صّدقوه، هل سٌعترفون ؟ ولو اعترفوا، فهل ٌنجو ؟ وإن نجا، فلكً ٌفعل 

 ...ماذا ؟



  
53 

أعرفِت بؤن الوالٌة أرسلت مؤمورا إلى القرٌة للمباشرة فً التحقٌق ؟ قالت الجارة 

اس ٌقولون، نقبل عن أتعرفٌن بؤن الن :وهً تلعق عن أصابعها ما علق من مرق الملفوؾ

لسان الخفٌر، بؤنه سٌؤمر بتفتٌش كافة البٌوت بحثا عّما ُسرق من المزار، وبؤنه سٌفّتش 

، وبؤن عاقبة هذا والسارقَ  والدواب، حتى ٌجد المسروقَ  والزرعَ  أٌضا والشجرَ  األرضَ 

ؤمور، األخٌر ستكون قطع ٌدٌه ؟ وهل تعرفٌن بؤن امرأة الخفٌر أعّدت ولٌمة الستقبال الم

عنها وعن عابلتها فبل ٌطردهم  ه فٌؽّض النظرَ فذبحت إوزة وقّدمتها له بحالها كً تستمٌل قلبَ 

َي عنه، وِ من المخفر حٌث ال تحق لهم اإلقامة فٌه ؟  وهل تعرفٌن بؤن المؤمور على ما رُ 

ا من رآه ٌوم األرض نفسها ترتعد لخطاه وإنّ  شرُس الطباع صارم  ثقٌُل الكّؾ حتى قٌل إنّ 

ه تعوده كالكابوس ؟ وهل عرفِت بؤن ه، ما نسٌه طوال حٌاته وبقٌت صورتُ أو سمع صوتَ 

أن ٌعود إلى حاكم  رهناك من سٌؽادرون القرٌة تحت جنح السّر خوفا من مواجهته، وقد قرّ 

الوالٌة بمجرم ٌتلّبسه التهمة حتى ولو كان منها براء ؟ وهل تعرفٌن بؤن الملفوؾ باألرّز 

 ... وهل عرفِت ما ؟... م أشهى مذاقا منه باللحم ؟ وهل تعرفٌن أنوالسمن والثو

ٌكاد رأس خلدون ٌنفجر ولساُن الجارة ال ٌنً ٌبعط فً فمها بؤسرع من خبط أجنحة 

حاد  بزعٌقٍ  ،الذباب، وولٌدها على زندها ٌوّقع فسحات الصمت النادرة بٌن جملها المتدافعة

فٌهدأ قلٌبل إلى أن  والدُته للحظات، ثم تعطٌه الثديَ ال ٌنقطع ما لم تنقطع أنفاُسه، فتسكت 

 .تنساه مجددا، ؼارقة فً فٌض الكبلم

َم ال ٌقوم بدل البقاء فً قّن الدجاج هذا والتعّرض ألسوأ أنواع التعذٌب على لِ 

اإلطبلق ؟ لكً ٌذهب إلى أٌن ؟ ولكً ٌفعل ماذا ؟ حتى َحرار ال جلَد له علٌه وهو لم ٌتفّقده 

وهو  وما حاجته بصقر ال ٌجٌد الصٌدَ . ع وال ٌعرؾ إن كان ما زال على قٌد الحٌاةمنذ أسابٌ

خلدون ال ٌقع سوى على الؽرٌب من الناس  لٌس حتى بصقر حقٌقً ؟ ولعن الرّب حظَّ 

واألشٌاء والحٌوان، وال ٌمٌل سوى صوب ما ٌعّقد حٌاته فٌجذبه كما ٌجذب المعدَن 

ه ولو عقلاللٌلة المشإومة إلى المزار ؟ وكٌؾ صّور له  ما الذي أخذه فً تلك ! المؽناطٌسُ 

للحظة واحدة، أن خطته على درجة عالٌة من اإلحكام ستوصله إلى هدفه وتمّكنه من االنتقام 

كان أكثر دهاء فاكتشؾ " الَسْعدان"من الشٌخ األكبر، سبب العلّة وأصل كل الببلء ؟ لٌت 

ٌّاه عن ُبعد، فقبض  لو حدث . علٌه وسلّمه إلى اإلخوان أو إلى الخفٌرالحٌلة منذ ظهر له وح
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ٌّها ذلك، لكان اآلن نزٌل السجن ٌمضً أٌامَ  ولكان حتما أفضل ، عقوبته بشهورها أو بسن

ٌّج عقله وتمنعه من التفكٌر بؽٌر ما أدركه  حاال مما هو علٌه اآلن، أسٌر القضبان التً تس

 .بؤكمله عالم فً تلك اللٌلة، فقّوض أركانَ 

ورطة ووقع فٌها، فحاصرته كما . ا حدث حدث، وال سبٌل للعودة إلى الوراءلكن م

ٌّة ت ثعبان . حتى ُتزِهق منها الروح على مهل تعصرها روحتحاصر أطراُؾ األخطبوط ضح

ٌُتلؾ شبكات األعصاب وٌشّل األعضاَء،  داسه سهوا، فلدؼه بُسّم ٌنتشر تدرٌجٌا فً الجسم، 

أجل، الحقٌقة التً اكتشفها أخطر . ح له مراقبة موته البطًءمبقٌا على اّتقاد الذهن كً ٌبٌ

فإن تخلّص منها ورماها عنه، اّتهمه اآلخرون برؼبة . ثعبان ، أشد سّما منمن أخطبوط

منها، استمّرت تطارد روَحه  ى اآلخرٌنوإن حم. األذى وبنواٌا القتل واإلساءة والتخرٌب

. والجهل أمان وؼبطة وسبلم ،المعرفة شقاء. روُتقلق عٌَشه و تعذب ضمٌَره حتى نهاٌة العم

ٌُطاَلب كابن  سوّي بؤن ٌبادل هذا بذاك، وكٌؾ تجد السبٌَل إلقناعه بؤن الشقاء وإن كان  فكٌؾ 

بل مصدرا للعذاب، هو مْطهُر النفس من أوهامها وأدرانها وجراثٌمها التً تفتك بالحٌاة ؟ 

ٌشّن حربا إلنقاذ قتلى  ومن ؟ ثٌر العالَم ضدهمن تراه ٌرٌد بطولة توقظ المارَد الشرٌر وتست

 اهترأت لحوُمهم وسرى فً خبلٌاهم دوُد الزوال ؟ 

وإن  الشقاء والبإسأجل، لكّن الجهَل بإس، والفرق شاسع ما بٌن  ،المعرفة شقاء

ها أنت واقع بٌن االثنٌن ٌا خلدون، تتؤرجح فوق جسر معلّق فً . تبّدى أال قطٌعة بٌنهما

الوقت ٌمضً، وما تبقى من الحبال  .ع حبالُه كلما خطوَت، متقّدما أو متراِجعاالهواء تتقطّ 

ًّ ممتّد حتى أقاصً األرض، والقحط هابل،  قلٌل، والهّوة سحٌقة من الجانبٌن، والعراء وحش

العدم مصادفة تقع علٌك فتنقذك من التهّشم  خواء وال ظّل لعابٍر أو لُمقٌم، وأنت تنتظر فً

 ،ل  اع حبقطّ تتتعثر، فلكً ت تقّدم،. ، أو من االنسحاق تحت قبلع الحقٌقةوهمفوق صخور ال

 ...تما عاد تفصله عن الهاوٌة أكثر من هنٌهاجسرا  حملأخٌر ٌ حبل   ىبقٌو

  !!كـفـى 

صرخ خلدون بؤعلى الصوت وهو ٌصّم رأسه بٌدٌه علّه ٌؤتً على الصخب الذي 

تفتت مصعوقة إلى أم خلدون التً سارعت فٌه، فجمد سٌُل الكبلم فً حلق الجارة التً ال



  
55 

ٌصرخ . ، هذا كل ما على لسانه منذ أسابٌع"كفى"ألم أقل لك ؟ : تطمبنها وهً تعتذر هامسة

ٌّان أخرى حٌن ٌكون وحٌدا فً الدار مع من ٌتحّدث ؟ أمع ذاته . بها حٌنا وهو نابم، وفً أَح

خشاه، إذ ٌبقى ٌتقلّب فً فراشه أم مع من ٌسكنه من العفارٌت ؟ ساعات اللٌل هً أكثر ما أ

أجل، الوّراق . ومنذ ٌومٌن، سمعته ٌتحّدث إلى زٌدون. وهو ٌتصّبب عرقا حتى بزوغ الفجر

أَوتعتقدٌن أن . الذي قضى فً حرٌق حانوته حٌن كان خلدون ؼاببا لتقدٌم امتحان الحراسة

ثابة الوالد وهو منه روحه تحضره فً المنام ؟ ولَم تعذب روُحه ولدي خلدون، وقد كان له بم

عمل سوء أو عٌن شرٌرة أو حسد حسود، وإال  فً منزلة االبن ؟ ربما كان خلدون ؼرضَ 

الدار وطلبُت  فما معنى فشله فً االمتحان وما هو علٌه اآلن ؟ وذات صباح، اّدعٌُت تنظٌؾَ 

با من رأسا على عقب علّنً أجد طلسما أو كتابا أو شٌ خارجا، وقلبُت البٌتَ  منه الجلوسَ 

أثره ملفوفا فً قماشة أو فً ورقة أو فً جلد شاة، وداخله كبرٌت أو مسامٌر أو صابون أو 

ٌُسِكت مخاوفً. رسم ؼرٌب أو حروؾ هجاء ٌُْصِدق ظنونً أو  حتى . ولم أعثر على ما 

ما  أحرقت كلَّ . ال شًء سوى طحٌن كلس وكتل ؼبار. عتبة الدار وإطار الباب حفرتهما

 بخور مع حّبة البركة، وطفُت على زواٌا البٌت سبع مرات، وصلٌّتُ كان فً حوزتً من 

ودعٌت واسترحمت واستجرت واستعوذت، ثم تففُت على فراش خلدون وعلى متّكؤ رأسه 

وضربته وقلبته  وتحّسست القطنَ . التً تذهب بعقله ٌوما بعد ٌوم من حٌث تؤتٌه األصواتُ 

أتى كل ما فعلته بؤدنى منفعة حتى ُسقط وما . مرات عونفضته، ثم بّخرت ودرت حوله سب

ٌّة من العٌن الشرٌرة. فً ٌدي وٌبست  ؟ ... فمن ٌعرؾ ،وفقِك الرّب، أال تتلٌن علٌه رق
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ٌّد: قال المؤمور  ...فلنعد إلى اللحظة التً فاجؤك من الخلؾ. ج

واّتجه  طفرت الدموُع من عٌنً َسْعد، فسحب المؤموُر محرمة من جٌبه، ثم وقؾ

هه، أترٌد كوب ماء ؟ . صوب النافذة كً ٌتٌح له أخذ راحته فً التمّخط من دون حرج

هل أنت : وبعد أن صّب له وانتظر أن ٌرتوي، قال. سؤله، فهّز الحارُس رأسه باإلٌجاب

تخضعنً لتعذٌب أسبلتك منذ : جابع ؟ فلم ٌنل جوابا وإنما نظرات استؽراب وحٌرة مفادهما

ٌاي على ترداد الكبلم نفسه للمرة األلؾ، واآلن تنشؽل بً وتعاملنً ساعات مرؼما إ

أقّل من ساعة وٌكون الخفٌُر معنا وفً صحبته سبلل  . كصدٌق ؟ هان األمر، أردؾ المؤمور

تحوي أشهى المؤكوالت وقد أعّدتها لً زوجُته، ولها نَفس  نادر الطٌب ومراُس أفضل 

ن تكون ضٌفً على الؽداء ؟ ابتسم َسْعد وقد نقره ما رأٌك أ. المحترفٌن فً فنون الطعام

ثم بارحت االبتسامة وجَهه حٌن رآه ٌعاود الجلوس قبالته، . المؤموُر فً الموضع الحّساس

 .متفّحصا ما دّونه على دفتر خبلل جلسة االستنطاق
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سإاالن أو ثبلثة على . أرى أنك هدأت: رفع المؤموُر نظره عن األوراق وقال

ال لزوم للخوؾ أو للبكاء، فلسَت موضع شبهة وال أحكم . ق سراَحك وترتاحاألكثر، وأطل

إنما هً مقتضٌات التحقٌق، وما مطالبتك برواٌة الحدث نفسه عدة مرات، إال . علٌك بإهمال

من باب تقّصً معلومات قد تكون أعرضْت عن ذاكرتك سهوا وقد ٌكون التكراُر وسٌلة 

 .تمٌط عنها اللثام

لك شاعرا بؤن كل ما قّدمه من تطمٌنات ووعود ومؽرٌات لم ٌنجح ذ قال المؤمورُ 

فً بلوغ الهدؾ، إذ عاد الحارُس العمبلق ٌرتعد كالولد الصؽٌر وقد قُبض علٌه متبّوال فً 

منذ رآه وقبل أن ٌتفّوه بحرؾ أو ٌطرح علٌه أي سإال، راح َسْعد ٌرتجؾ وٌعرق . ثٌابه

 ًّ ٌّة منهما ٌنظر إلٌه هذا األخٌروٌلهث فٌما هو ضابع على أٌة من عٌن . المؤمور ٌرّكز وبؤ

ل، فثّبت بصَره فً األرض وطفق ٌجٌب كمن ثم نسً عٌنٌه ما أن طرح علٌه السإاَل األوّ 

 . حفظ درسا، أو كمن لُّقن باألحرى درس

ر ألفاظه ـّ فً البداٌة، لم ٌرتب المؤموُر بشًء، إذ ظّن أن لعثمة الحارس وتعث

رواٌة الفصل األخٌر من األحداث، أي حادثة االعتداء علٌه من الخلؾ وارتباك شفتٌه عند 

وتفاصٌَل كّم فمه وعصب عٌنٌه وإٌثاق ٌدٌه ورجلٌه، ناتجة عن حرجه وحٌابه من افتضاح 

ٌُنعت  ٌُضٌره أن  ما ٌتنافى مع مزاٌا الفحولة والقوة التً اختٌر حارسا بسببها، بحٌث ال 

ان لٌبل وتوّجهه إلى الواحة ـ وهو ما لم ٌحدث قببل بالحمار مثبل ألن ظهور أحد اإلخو

استنادا إلى شهادته الشخصٌة ـ لم ٌثٌرا فٌه أي فضول أو استؽراب، بٌنما ٌستاء وٌحنق ما 

ٌُنتقص من عظمة بدنه الجّبار . إلى أن أدرك خطؤ ما ظّنه، بعدما أجهش َسْعد بالبكاء ! أن 

ما الذي ٌخفٌه هذا الشاُب الذي ٌصٌبه الكذُب بكل و. هذا مإّكد وال رٌب فٌه !خفً أمرا ما ٌُ 

ِضع تحت تهدٌد ؟ ومن تلك األعراض ؟ ولَم ٌخفً إن لم ٌكن قد ُطلِب منه أو أوعز إلٌه أو وُ 

القادر على إرعاب هكذا فحل، ؼٌُر فحٍل من نوع آخر ٌحّق له الحّل والرْبط وقطع األرزاق 

 ؟

 

  !األكبر على خفٌة األمر فقد أطلعنً الشٌخُ  ال تجزْع ٌا َسْعد،: ؼامر المؤموُر وقال

 إذن تعرؾ ؟ ، حقا ؟ أجاب الحارُس وقد انتقل فً ثانٌة من حال إلى حال
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ال ٌجوز لً سوى تدوٌن ما ٌنطق به لساُنك  ،لكن. أجل أعرؾ، عّقب المؤمورُ 

وها أنا أطمبنك بؤن . الستكمال شهادتك ووضع بصمتك تحتها كإثبات ٌفٌد بؤنها أقوالك

 .الشٌخ األكبر وعد بعدم طردك إن تلّفظ لساُنك بما كان قد نهاك عن قوله

ًّ َسْعد، لكنه سارع إلى إخمادها رؼبة منه بتصدٌق ما قاله  لمعت بارقُة شّك فً عٌن

المؤموُر، وبالتخلّص خاصة من حمل ثقٌل ٌرزح علٌه وٌتسّبب فً تعذٌبه استنطاقا منذ 

 .ساعات

المؤمور، ثم أمسك القلم ووضع ٌده على الدفتر رافعا نظره عساه ال ٌبّدل رأٌه، فّكر 

 بعد أن ضربه السارقُ : فتح فاه وأسّر أخٌرا بما ٌعلق فً حلقه منذ حٌن !ونطق َسْعد  ...إلٌه

. على ثنٌة ركبتٌه من الخلؾ، وقع فتهافت علٌه المعتدي وبطحه أرضا ثم جلس فوقه

وبعد أن تؤّكد من أنه ما عاد ٌستطٌع . هوبسرعة البرق أوثق ٌدٌه ثم ربطهما إلى قدمٌ

الحراك، حشر فً فمه فوطة، ثم كّممه ولثم عٌنٌه وأدخل فً اللثام ناحٌة الصدغ لفافة 

 !الورق 

 .سكت َسْعد

 .وسكت المؤمور

الحارس بانتظار سإال، والمؤمور خوفا من أن ٌفضح . وبقٌا ٌحّدقان فً بعضهما

ما ٌعنً بذلك ؟ هل كانت تحوي ؼرضا ما ؟  !ورق  لفافة. ه إن هو بادر إلى السإاللعبتَ 

ٌُذعر وٌعود إلى ستر ما كشؾ بالكاد  كٌؾ ٌخرج من هذه الورطة قبل أن ٌتنّبه الحارُس ف

 ...عنه

دخل الخفٌُر محّمبل بسبلل الطعام، فما عرؾ المؤموُر أٌفرح بقدومه ألنه أنقذ 

أن ٌعتبرها هدنة ٌستجمع خبللها  وقّرر .االعتراؾ الموقَؾ، أم ٌستاء منه ألنه قطع حبلَ 

إذ أراح  ،ثم اّتضح أنها أكثر من هدنة. رادعٌنه على بلوغ المُ ه، علّه ٌجد وسٌلة أخرى تُ أفكارَ 

الخفٌر َسْعد، بٌنما أكملت رابحة األكل الزكٌة على ما تبقى لدى الحارس من حذر أو  قدومُ 

 .توّتر أعصاب
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ثنً ٌُ  لس الثبلثة ٌؤكلون، فٌما المؤمورُ فرش الخفٌُر ما حمله من أصناؾ الطعام وج

على براعة زوجة الخفٌر معتذرا عّما ٌسّببه لها من إزعاج، والخفٌر ٌعتذر بدوره عن قبول 

أجر لقاء ما ٌقّدمانه من خدمات مع أن الضٌافة واجب، لكّن األوضاع لؤلسؾ على قّد 

 ، إلى أن بّدل المؤمورُ هكذا، بٌن أخذ ورّد وُجمل ُتحكى لخلّوها من أي مضمون. الحال

أٌن وضعَت لفافة الورق أٌها : وجهة الحدٌث بؤن قال وهو ٌصّب للحارس المزٌد من الطعام

 الخفٌر ؟ تلك التً سلّمتك إٌاها بعد أن استلمُتها من الشٌخ األكبر ؟

وهو ٌكاد ٌختنق بلقمته، فؽمزه المؤمور خفٌة قبل أن  أجاب الخفٌرُ  !لفافة الورق ؟

ًّ َسْعد  ، تلك التً وضعها السارقُ أجل: ٌضٌؾ  الخفٌرُ  صمتَ  !داخل اللثام حٌن عصب عٌن

أنظر إن كنَت ال : إلى عونه إذ قال مّدعٌا التفّكر ساعٌا إلى كسب الوقت، فجاء المؤمورُ 

وقؾ الخفٌر وراح ٌفتش فً جٌوب معطفه والمؤمور ٌحثه . تجدها فً أحد جٌوب معطفك

ا، فٌما نبرة صوته تتصاعد حتى بلؽت حّدا ٌجاور على اإلسراع وعلى البحث مجدد

وإن لم تجد لفافة الورق، اعتبر أنك  !؟وُتضٌع بإهمالك أدلّة ثبوتٌة ستعٌق التحقٌق : الصراخ

مطرود، هذا إن لم تحاَكم بتهمة خٌانة الوالٌة وإعاقة مهّمة مؤمور انتدبه الحاكُم شخصٌا، 

 !لحّل هذه القضٌة 

ه فً األرض ٌنقل بصرَ  جالس   ٌتضاءل، والحارسُ  ، والخفٌرُ المؤمور ٌوّبخ الخفٌرَ 

بعنؾ،  وصفق البابَ  خرج المؤمورُ . بٌنهما، وقد توقؾ عن األكل فجحظت عٌناه وفؽر فاه

كٌؾ أعٌل األوالد ؟ وأٌن سنعٌش : على ركبتٌه وهو ٌلطم على فخذٌه وٌنوح فانهار الخفٌرُ 

 ٌن الذي لً ؟ اللع دنا من المخفر ؟ وما هذا الحظّ إن ُطرِ 

 .ه حزنا علٌهقال الحارس وقد انفطر قلبُ . ربما وضعَتها فً المخفر، تذّكر

 !ماذا أتذّكر وأنا ال أعرؾ حتى عّما ٌتكلّم : فرّد الخفٌر

ًّ  عن لفافة الورق التً تركها السارقُ : قال َسْعد  !فً عصبة عٌن

 سرقة المزار ؟ولماذا أخفٌَت عّنً األمر، حٌن جبَت تبلّؽنً ب: قال الخفٌر

فمً  ألن الشٌخ األكبر نهانً عن ذلك وهّددنً بالطرد إن أنا فتحتُ : قال َسْعد

 .ألي مخلوق وحكٌتُ 

 وما كان فً لفافة الورق مّما ٌستوجب الكتمان واإلخفاء ؟ :قال الخفٌر
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 !ال شًء : قال َسْعد

 كٌؾ ذلك ؟ هل فلشتها لترى ما فٌها ؟: قال الخفٌر

فّكوا وثاقً، ثم تركونً وقد انتبهوا فجؤة إلى  دما وجدنً اإلخوانُ أجل، عن: قال َسْعد

ًّ فوقعت لفافةُ  عصبةَ  أزحتُ . سرقة المزار جري، فؤخذتها وفتحتها وما الورق فً حُ  عٌن

ًّ ٌسؤلوننً عّما جرى ومتى وكٌؾ، أعطٌُتهم إٌاها . كان فً داخلها شًء وحٌن عادوا إل

فاستؽربت . ذي طلب منً بداٌة، أن أتكّتم على األمرفؽابوا ثم عادوا مع الشٌخ األكبر ال

ًّ وُخلع الصندوقُ : وقلت له المحّرم  كٌؾ ؟ أال نرفع شكوى إلى الخفٌر وقد وقع اعتداء عل

بلهجة ال تخلو  ،ثم انفرد بً وسؤلنً، أمرنً باألحرى .فؤجاب أنً محقّ  !وُسرق منه اللوح ؟

ٌّر رأٌه فكشؾ . ب هذا التفصٌل، شرط تؽٌٌمن ترهٌب ووعٌد، أن أروي ما شبتُ  واآلن ؼ

 .بنفسه للمؤمور ما نهانً عن كشفه لك

لكن، كٌؾ تكون لفافة ورق . ربما خاؾ أن أضٌع ما اعتبَره دلٌبل مهّما: قال الخفٌر

 على أهمٌة كهذه وهً فارؼة بٌضاء ؟

 .لم تُك بٌضاء تماما ،لكن .كانت فارؼة أجل: قال َسْعد

 .معك حق، فلنقل أنها طحٌنٌة مابلة إلى الصفرة :تمالك الخفٌر نفسه وقال

 !لم تكن بٌضاء، بل كان علٌها خّط أشبه برسم  !ال : قال َسْعد

 خّط أشبه برسم ؟ وما ٌكون ؟: قال الخفٌر

 !وما أدرانً أنا : قال َسْعد

 ؟ اأكان فٌها ما ٌشبه رسالة أو كبلم: قال الخفٌر

 .بالحبرال، كان فٌها شكل واحد ُخّط : قال َسْعد

 أتذكر ذاك الشكل كٌؾ كان ؟: قال الخفٌر

 .ثم رسم بإصبعه فً الهواء. أجل: قال َسْعد

 ؟ على األرض أال ترٌنً الشكلَ : قال الخفٌر

 ... فرسم الحارُس مرّبعا ووضع فً داخله شكبل ٌشبه الفاصلة

ا، أسفل ك هنضع إبهامَ . لقد انتهٌُت من استجوابك. تعال ٌا َسْعد: دخل المؤموُر وقال

 . فبصم الحارس على شهادته ثم انصرؾ. الورقة
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ما رواه وكان قد أصؽى إلٌه  ودّون المؤمورُ . ما جرى بٌنهما من حوار روى الخفٌرُ 

ثم فهمُت أن . انخلع قلبً لحظة سؤلَتنً عن لفافة الورق: قال الخفٌر ممازحا. من وراء الباب

ثم نظر إلٌه فقال . ؽزا واحدا، بل ألؽازا وألؽازاوال أظّنه ل. أجل: فرّد المؤمور. فً األمر لؽز

إجلس، فنحن لم  !أهبل بسٌادة الخفٌر وقد أصبح معاونا لً : مبتسما وضاربا بكّفه على كتفه

 .نكمل ؼداءنا بعد

 

 وما معنى الشكل الذي ٌشبه فاصلة كبٌرة ؟: فٌما هما ٌؤكبلن، قال الخفٌرو

 .اقلبها وانظر: فقال المؤمور

 !بالطبع، هً حرؾ واو : قال الخفٌر

 وما هو برأٌك ؟: قال المؤمور

 .إنه حرؾ عطؾ: قال الخفٌر

 !بل الحرؾ األول من اسم : قال المؤمور

ٌُعقل أن ٌكون السارقُ : قال الخفٌر  قد وّقع فعلَته بالحرؾ األول من اسمه ؟ وهل 

 ولَم ٌفعل ذلك برأٌك ؟: قال المؤمور

 كً نستّدل إلٌه ؟: قال الخفٌر

 أنا وأنت ؟: المؤمور قال

فمن أٌن كان له أن ٌعرؾ مسبقا بؤن القضٌة ستبلػ باَب الوالٌة . ال أظنّ  :قال الخفٌر

 ؟

 وإذن ؟ : قال المؤمور

 !إلٌه  وإذن أراد أن ٌستدّل اإلخوانُ : فما أجاب الخفٌر، فتابع

 وإذن ٌعرفه اإلخوان ؟: قال الخفٌر

 .ربما: قال المؤمور

ٌرؼب الشٌُخ األكبر تبلٌؽً بالسرقة بادئ ذي بدء، ألنه عرؾ  ولهذا لم: قال الخفٌر

 أال ٌكون مثبل أحد اإلخوان ؟. من هو السارق وأراد حتما تؽطٌته
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ولَم ٌقوم أحُد اإلخوان بسرقة مزار ال حّجة لوجوده من ؼٌر ما : قال المؤمور

هم على مثل تلك ٌحتوٌه، وال مبّرر لوجود األخوٌة فً القرٌة أصبل من دونه ؟ ثم، مْن من

 القوة لٌتمّكن من فحل كَسْعد ؟

 لم ٌكن السارق من أهل األخوٌة ؟ نوإ: قال الخفٌر

وما  ؟ إذا لم ٌكن من اإلخوان، فما هو دافعه إلى ترك ما ٌشٌر إلٌه: قال المؤمور

 .الشٌخ األكبر إلى إخفاء هوٌة السارق، إن كان ٌعرؾ من هو ؟ ذلك هو السإال باعثُ 

على األقل، . األؼلب أنه ال ٌعرؾ هوٌته: قال المؤمور بعد تفكٌرف. صمت اإلثنان

األمر ألنه اعتبر لفافة الورق بمثابة رسالة شخصٌة موّجهة إلٌه،  أجل، أراد إخفاءَ . لٌس بعد

. ال أدري... بمعنى ما" قضٌة داخلٌة. "رسالة أشبه بلؽز وّد حلّه من دون تدّخل خارجً

األكبر ومن  على كل حال، لن أفهم شٌبا ما لم أستنطق الشٌخَ . ربما كانت هذه كلها تكّهنات

 . معه من اإلخوان
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ٔٔ 

 

 

 .تنّهد َسّراج، ثم أؼمض عٌنٌه ُملقٌا رأَسه إلى الجدار

عبر النافذة مّتجها إلى حٌث قّرر المؤمور النزوَل وتحوٌَل إحدى  كان قد لمح الخفٌرَ 

الخانقاه إلى مقّر له، ٌزاول فٌه عمله فً النهار ثم ٌحّوله فً أقصى الجانح الثانً من  الؽرؾ

 .لٌبل إلى دار لسكناه

جاءهم فً الٌوم التالً لوصوله، باكرا عند الصباح، فجمعهم فً البهو الكبٌر ثم 

ٌّته اإلقامة بٌنهم إذ ما كان ٌمكنهم القول أو الفعل، وقد رأوا . بقوا صامتٌن. أطلعهم على ن

سه ٌعّض على لسانه كً ال ٌنطق بما ال تحمد عقباه، مكتفٌا بإٌماءة من الشٌَخ األكبر بنف

كان المؤمور قد قام بجولة . رأسه تشٌر بضرورة تهٌبة المكان الستقبال الضٌؾ الدخٌل

وحٌن خرج، وقؾ فً الباحة التً ٌشّكلها جانحا الخانقاه الملتقٌان بشكل عامودي . استطبلع

بٌر، فتلّفت ٌمٌنا، ثم ٌسارا، وأشار إلى ؼرفة بعٌنها فً فً الزاوٌة حٌث ٌقوم البهو الك

الجانح الثانً تطّل إحدى نوافذها على المدخل الربٌسً المفضً إلى ؼرؾ اإلخوان، 

والنافذة األخرى من الجهة المقابلة على المزار القابم مع مقّر حارسه على نحو مابتٌن من 

ب حركة نزالبه أو ؼرباء ٌؤتون من أسفل هكذا ٌسٌطر على تفاصٌل المكان، فٌرق. األمتار

أي ؼرباء وأي تبّرك، بعد أن منع الشٌُخ األكبر الزٌارات منذ حدوث . الهضبة للتبّرك

 !السرقة فً ذلك الٌوم المشإوم، ثم نهاهم عن العمل فً محترؾ الكبلم إثر قدوم المؤمور 
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ذا، فهو مضطّر بإمكان َسّراج توجٌه اللوم إلٌه فً كثٌر من األمور، إال فً ه

لبلعتراؾ بؤن الشٌخ األكبر كان محقا، وإال لكان المؤموُر حشر عٌَنه الحوالء فٌما ال ٌعنٌه، 

فانكشؾ علٌه سّر ما ٌعّدونه من معجم الحروؾ، زد علٌه أن أخوٌة الوفاء لم تحَظ ٌوما 

الوفاء على ثم أن أهل أخوٌة . برضى الوالٌة فعبل، وإنما حمتها إقامُتها فً مكان له حرمته

مّر الحقب والسنٌن، التزموا دوما حدوَدهم فما تجاوزوها إلى ما ال ٌعنٌهم أو ٌعّرض 

أفبل ٌكون الشٌُخ األكبر حكٌما . سبلمَتهم التً اكتسبوها لقاء ثمن تكلََّفه من سبقهم من أجٌال

ؾ إذن فً رضوخه الصامت وفً امتثاله ألوامر ممثل الحاكم، مؤمور إدارة األمن المكلّ 

بالتحقٌق فً قضٌة السرقة، حماٌة  ألمن اإلخوان وحفاظا  على حالة توازن حّققها عقد  

ًّ بٌن األخوٌة والوالٌة ال تنشرون تعالٌَمكم ومعتقداتكم، ونترككم نحن من ناحٌتنا فً : ضمن

أجلّت الوالٌُة َوْعَدها بعدم التعّرض لهم أو المساس بهم، واحترموا هم عهدا قطعوه . سبلم

كتفاء بتطبٌب النفوس، متوّسلٌن علوَمهم الباطنٌة التً ٌرفضون الكشَؾ عنها باألصل، باال

منها ما ٌناسب عاّمة الناس كؤحكام ما ُتبتلى به العاّمة : ذلك أنهم ٌرون العلوم على مستوٌات

من مسابل، ومنها ال ٌناسب إال العلماء ألن مثل هذا ال تقدر على تحّمله وتلقٌه وفهمه إال 

 .واصالخ

لَم أبقاه طوال هذا الوقت، وما الذي . لمح َسّراج الحارَس خارجا من مقّر المؤمور

ٌعرفه هذا الشاب بعقله المسكٌن لٌستحق احتجازا واستنطاقا خبلل ساعات ؟ بالفعل، ال 

تنبؽً االستهانة بمن كان من أهل العاهات، وإن كان َحَوُل العٌنٌن أخفها وطؤة وأقلّها إعاقة، 

فكٌؾ الحال وصاحب العٌن الحوالء . ب االحتمال لما ٌثٌره لدى الناس من استهزاءفهو صع

ٌُفترض أن ٌستدعٌا الخوَؾ واالحترام ؟   ذو منزلة رفٌعة ومنصب رسمً 

سٌقابلهم جمٌعا قال، أفرادا ال جماعة، لذلك قّرروا االجتماَع معا فً البهو الكبٌر، 

بقً فً دار خلوته كما ٌفعل . ما عدا الشٌخ األكبر. بدال من االنتظار منفردٌن كبلّ فً ؼرفته

واإلخوان ضابعون ال ٌعرفون كٌؾ ٌقتلون . منذ أٌام، متفادٌا االختبلط بهم بؤكثر ما أوتً له

وَسّراج الذي ٌرّق لحالهم، ال ٌعرؾ كٌؾ . الوقَت الساري علٌهم ثقٌبل، بطٌبا، بخطى سلحفاة

بؤسبلة ٌطرحها هنا وهناك، متذّرعا بعماه الذي بدأ  ٌشؽلهم وٌرّوح عن أفكارهم القاتمة سوى

 . ٌضٌق به
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لماذا ٌتركهم الشٌُخ األكبر على هذا الوضع، وهو العارؾ بؤنه الوحٌد القادر على 

إثبلج صدورهم من حرٌق ما ٌتآكلها من تساإالت حٌال ما ٌنتظرهم فً ؼد محتجب وراء 

االنكباب على فّك رمز ما تركه  سحب المفاجآت ؟ وما تراه ٌفعل فً دار خلوته سوى

السارُق فً لفافة ورقٌة، وقد نهى اإلخواَن عن التحّدث بؤمرها أو االنشؽال بها أو اإلتٌان 

ولَم التكّتم على ذلك . على ذكرها، حتى فً الجلسات التً تضّمهم بعٌدا عن سمع المؤمور

ٌنه، معتبرا أن المسؤلة أصبل، فّكر َسّراج، إن لم ٌكن الشٌُخ األكبر ٌشكّك فً شخٍص بع

، هذا  ًّ ٌِل تخّصه شخصٌا دون سواه ؟ ومن ٌكون المشتبه به األول فً نظره، إن لم ٌكن الَعبل

إن كان على قٌد الحٌاة، بعد ما خّصه به من سوء أعمال ؟  وخطر لَسّراج أن كل ما أصابهم 

ر إلى ذهنه أن ثم تباد. وٌصٌبهم ناتج عن انحراؾ الشٌخ األكبر عن طرٌق الخٌر القوٌم

 ًَّ ًّ بما أتاه من عمل سابق أجبر الشٌَخ األكبر على إبقابه ط ٌِل المسإول باألحرى هو الَعبل

 .الكتمان، لخطورة عظمى تتهّدد حتما حٌاَة األخوٌة واإلخوان

عاد صدُر َسّراج ٌضٌق بؤفكار تتضارب فٌما بٌنها وال تستقّر على رأي، بل تزداد 

ت حجُج إقناعها من هذا الجانب أو من ذاك، تضاؾ إلٌها فكرة ضراوة وشراسة كلما ازداد

ماذا لو وشى الحارُس َسْعد بسّر اللفافة الورقٌة، وأمُر جّره لبلعتراؾ : طاربة جاءته للتوّ 

بل هو حتى ربما لخٌرنا فً نهاٌة  ! َسْهل على من كان فً حنكة أحول العٌنٌن ؟ لٌكن

أٌا كانت ولٌنكشؾ  فلُتفتضح األسرارُ . ظر المؤمورالمطاؾ، وإن بدونا جمٌعا كاذبٌن فً ن

إن اكتشؾ أنهم كذبوا ؟  وما ٌستطٌعه المؤمورُ  ! أكثر سوءا المستور، ولن تكون الحالُ 

 أدنى حاال والوالٌة تترّقب ربماَم ٌكون ذلك مُ ولِ  !حال أٌودعهم السجن جمٌعا ؟ ال، هذا مُ 

 لماذا ال ٌواجه َسّراج المؤموَر إن كان الحارسُ  زلّة لكً تختم بالشمع األحمر باَب الخانقاه ؟

دعى مؤمورا، نؤتمر نحن بؤوامر الشٌخ كما تؤتمر أنت بؤمر الحاكم وتُ : قد وشى بهم، فٌقول

 !األكبر الذي أوعز إلٌنا بالكتمان 

حتى  وعاشرتَ  إخوانك الذي عاٌشتَ  إخوانه ؟ وتخون ٌا َسّراج أحدَ  وٌخون أحدَ 

قلبك من األهل ؟ أجل، أخون صونا لعهد ٌربطنً باألخوٌة وببقٌة أصبح أؼلى منزلة على 

ًّ وجرجرونً فً الشوارع  !اإلخوان  وال، ال أخون أخا لً ولو بتروا لسانً وفقؤوا عٌن

  !وعلّقونً مصلوبا أمام المؤل وسحلوا جلدي وأدخلوا فً بدنً خازوق 
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ه على فخذه ٌّان ٌدَ اقشعّر بدُن َسّراج من هول ما ُصّور له، فوضع الصؽٌُر حَ 

أتشعر بعٌاء ؟ هل أجلب لك شٌبا أم أقودك إلى ؼرفتك لترتاح ؟ تبّسم َسّراج وربت : وسؤل

 طٌل المؤمورُ لَم ٌُ : علّق جابرثم  ،على الٌد ٌطمبنها لما شعر بها من توّتر وخوؾ علٌه

ه كّل مّنا ما بقٌَ نا هكذا ؟ إذا كان ٌرٌد استنطاقنا أفرادا كما قال، وإن كان سٌبقى مع انتظارَ 

  !مع الحارس، فهذا معناه أننا لن ننتهً قبل الفجر، بل قبل أٌام 

 .هنا قتبل للوقت ال أحد ٌجبرنا على انتظاره، لكن قّررنا االجتماعَ : قال َسْهل

والشٌخ األكبر، أٌتركنا هكذا عرضة لؤلسبلة وما أشار علٌنا بما : وقال شمس الدٌن

 عنه ؟نكتم وبما نستطٌع اإلفصاح 

وقد روٌنا له مداورة ما كان، حٌن التقٌناه  عّما تراه سٌسؤلنا المؤمورُ : وقال ابن عطا

وما ترانا نضٌؾ على ما رواه الحارس َسْعد، ونحن لم نشهد شٌبا مما جرى وقد . أول مرة

 رّددنا ما أخبَرنا إٌاه ؟ 

بماذا ُنجٌب . ومربما ٌنوي استنطاقنا عن أعمالنا وعّما نمارسه من عل: وقال الحكٌم

ٌُسمح لنا البوح به ؟  والحال هذه، وأٌن نضع سقَؾ الممنوع وما دونه مّما 

 .هاقلبً ٌنببنً بؤشٌاء لن ٌسّركم سماعُ : وقال ابن مسّرة

 أشٌاء من أي نوع ؟: فسؤل جابر

 .من نوع أن هذا المؤمور داهٌة ال ٌإمن له: فرّد ابن مسّرة

 ومعناه ؟: وعلّق الحكٌم

معناه أن هذه القصة كلها مإامرة ملّفقة هدفها إؼبلق األخوٌة بعد : مسّرة فتابع ابن

 !طرد من فٌها من إخوان 

ومن حاك هذه المإامرة برأٌك ؟ هذا إن قبلنا الفرضٌة التً هً : قال شمس الدٌن

 !أقرب إلى خٌال واِهم أكثر منها إلى العقل 

مة المكان وسرقة المزار، بل أولبك الذٌن لم ٌكتفوا بتدنٌس حر: فؤجاب ابن مسّرة

 !واالضطرابات حتى تنّبهت الوالٌة وجاءت للتحقٌق  جعلوا ٌفتعلون الحوادثَ 

 ".أولبك"تسّمٌهم  منلكن، لم تقل لنا من ٌكونون برأٌك  !فهمنا : قال الحكٌم

هم الذٌن هجموا على الحارس فضربوه من الخلؾ حتى ظّنهم : فتابع ابن مسّرة

 ...واحدا وهم كثرة
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إّما أن تقول كبلما منطقٌا وواضحا، وإّما  !ٌا ابن مسّرة  كفى: فقاطعه شمس الدٌن

 !السكوت وهو خٌر الحلول 

 ولفافة الورق وما فٌها، أنسٌتموه ؟: فسؤل ابن مسّرة مستاء

هم اآلخر إلى الباب، وقد أصٌبوا بحالة هم إلى النافذة وبعضُ بعضُ  التفت اإلخوانُ 

: الدٌن، فخفض ابن مسّرة صوته وأجاب شمسُ  أّنبهإ ؟ كٌؾ تجر. ذعر تبعها ذهول

دعونً أفضض قلبً اآلن، وقد سبقنً  !سامحونً، لكنها أفلتت منً بعد طول احتباس 

 . وتلفظ بما ٌثقل علٌه

فضفض ٌا ابن : حرجا وخوفا وحذرا، إلى أن بادر َسّراج إلى الكبلم اإلخوانُ  موج

 !ن آذان مسّرة وال تخؾ، إنما اخفض صوتك فللجدرا

 حرؾ الواو، أال ٌذّكركم بشًء ؟: قال ابن مسّرةف

 هه، عدنا مجددا إلى لؽة األلؽاز ؟: قال الحكٌم

 أال تفطنون ؟... والٌة... واو :  فؤردؾ ابن مسّرة

 ...تعنً أن باب الوالٌة هو من حاك المإامرة: جابر استفهمو

ابن مسّرة إلى حّد معقول ؟ أَوَصَل بك الخوؾ ٌا : فقاطعه شمس الدٌن ؼاضبا

ٌّان ؟ أرأٌَت ٌا َسّراج أن الشٌخ األكبر كان  الهذٌان ؟ وتقول ذلك أمام الصؽٌرٌن جابر وَح

 محقا فً منعنا من التطّرق إلى هذا الموضوع ؟

ما أخطؤ َسّراج، إذ ما النفع من إسكات : فجاء َسْهل إلى نجدته وقال. َسّراج أطرق

ط استفهام ؟ كما كان الشٌخ األكبر مصٌبا فً مطالبتنا ما ٌعتمل فً دواخلنا جمٌعا من نقا

 !بالنسٌان، إذ ما جدوى أسبلة لٌس لها على ما ٌبدو جواب 

اإلخوان، بعضهم مترّدد فً مواصلة النقاش، والبعض اآلخر من  الحٌرةُ  تمّكنت

 كعادته، كان َسْهل األكثر جرأة بٌنهمو. مستاء مما دار من حدٌث هو أشبه بإعبلن عصٌان

ن خوض الموضوع تخفٌفا مأٌكون الشٌخ األكبر منعنا : إذ سؤل بصوت ال ٌخلو من رعشة

 عّنا فقط ؟
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ٌطلب  هنظر حوالٌ !وهللا ال أبقٌّن بٌنكم ثانٌة إضافٌة : انتقض شمس الدٌن مستنكراف

 ...وحٌن وجد أال عضد له بٌنهم، انسحب وهو ٌتفتؾ أنصاؾ ألفاظ. دعما

ٌّان حّذر  !الشٌخ األكبر  سٌشً بنا إلى: َح

 .ال تخؾ، إنه أكثر جبنا من أن ٌواجه ؼضبه وحٌدا: جابر فطمؤنه

 لَم قلَت ذلك ٌا َسْهل ؟: وسؤل َسّراج

ال أدري، ولكن ما سبب استبعادنا وعدم إشراكنا فً حّل لؽز لفافة : فؤجاب َسْهل

 ا ٌفعله عقل بمفرده، ال ؟الورق، وتسعة عقول تفّكر وتحلّل أفضل ممّ 

 .ن الواو برأٌك، سؤله َسّراجما تكو

 .لكن، لو عرفنا أٌن نبحث، لوجدنا ربما الجواب !هذا هو السإال : فقال

 .والمعنى ؟ سؤل الحكٌم

جمٌع المعنى، رّد ابن عطا، هو البدء بتعٌٌن منطقة البحث، وإال ذهبنا فً 

ومن ورابه  فً حلقه حٌن رأى الشٌَخ األكبر ٌظهر فً الباب ثم علق الكبلمُ ... االتجاهات

 .شمس الدٌن

ٌّا واّتخذ له مكانا بٌنهم وقال وعلى وجهه إماراُت  دخل الشٌُخ األكبر البهوَ  بعد أن ح

أردُت . أكملوا النقاش، فما أنا هنا سوى للمشاركة واالستماع !ال تتوقفوا : الهدوء واالنشراح

. قاسمتً إٌاهون على مصرّ مالدماغ واحتكاره لً وحدي، لكن ٌبدو أنكم  تجنٌبكم وجعَ 

 ًّ فلٌكن، هاتوا ما عندكم ولنتشارك فً التفكٌر فربما عثرنا سوٌة على ما استعصى عل

 .منفردا

توّزعت بٌن المبلمة والشعور بالذنب والتشجٌع على الكبلم  تناوب اإلخواُن التفاتاتٍ 

َسّراج نظر الشٌُخ األكبر إلى ف. بحرؾ وما انبّس أحد  . واالستفسار عن كٌفٌة التصّرؾ اآلن

 !أرى أنك أصبحَت أفضل حاال منذ أٌام : وقال

ًّ أنا وٌحّذرنً بكبلم مفّخخ ال شاببة فٌه ٌوّجه اللومَ : ففّكر َسّراج هذا : ثم أجاب. إل

  !بفضل دعابك أٌها الشٌخ األكبر ودعاء اإلخوان 

ثم توّجه إلى  !نة تقواك ال بل بفضل إٌمانك أنت وبحسَ : فابتسم الشٌخ األكبر وقال

ًّ أنكم تتساءلون عن حدود ما ٌجب اإلفصاح عنه ردّ : اإلخوان . ا على أسبلة المؤمورُنقل إل
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تفّوهوا بالحقٌقة واّتبعوا ما تشٌر به قلوُبكم  !ال حدود وال سقؾ وال محاذٌر : أنذا أجٌبكما وه

 !ه وارٌكم، فبل شًء نخجل به وال شًء نضمابرُ تملٌه و

ى عن عملنا فً محترؾ الكبلم على معجم نقول كل شًء ؟ سؤل شمس الدٌن، حت

 !سرابر الحروؾ ؟

 !إذا اضطررتم إلى ذلك، فبل ُتحجموا . أجل، أجاب الشٌخ األكبر

 .أبمثل هذه الخطورة هً الحال ؟ سؤل ابن مسّرة

ثم وقؾ  !نفعل ما علٌنا ونسلم له األمر . هو وحده العلٌم: فرّد الشٌخ األكبر

سؤبقى فً : تابعتفّوه أحد، فؤخذ وجهة الباب ثم توقؾ و هل من أسبلة بعد ؟ فما: وأضاؾ

أمر لفافة الورق وما  كتمانشًء أخٌر، اعتبروا أنكم فً حّل من واجب ... دار الخلوة لوقت

 .تحوٌه

ٌّا منصرفا  فلٌسترنا الربّ  ! ؽز اللفافة الورقٌةل لقد حلّ : ففّكر َسّراج .قال هذا، ثم ح

 !السّر  زمع علٌه فًٌاكتشفه ومّما  مّما
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ٕٔ 

 

  

ر األفق، حٌن قرّ  خطّ  فوققّبة السماء لبلستلقاء  نزولَها من أتّمتقد  كانت الشمسُ 

ٌّان الخروجَ   .إلى الواحة علّه ٌجد جابر هناك َح

إلى النافذة حٌث  ه فً األرض ومتفادٌا االلتفاتَ الباحة على عجل مثبتا بصرَ  عَبرَ 

بعد خروج الشٌخ األكبر، دخل الخفٌُر علٌهم  .بلستجوابالدٌن ل ٌُخضع شمسَ  كان المؤمورُ 

وأطلعهم على أسماء من ٌوّد المؤموُر مقابلتهم، محّددا بالترتٌب بمن سٌبدأ على أن ٌنادي 

ٌّان اسُتبعدا، إضافة إلى الشٌخ . ذاك حٌن ٌنتهً استجواُبه، على من ٌلٌه وحدهما جابر وَح

ن، ثم انصرفوا إلى ؼرفهم وقد ضاقت صدوُرهم ٌتركه لجلسة خاصة، فّكر اإلخوا. األكبر

بكل ما دار من أحادٌث كلّلتها توجٌهاُت الشٌخ األكبر التً لم ٌفقهوا لها معنى، ففاجؤتهم 

 .حٌث لم ٌكونوا ٌتوقعون

ٌُشعرهم باالعتداء علٌهم وبضربهم فً الموضع األكثر إٌبلما، ذاك الذي  ثمة ما 

لكّن الشٌخ األكبر جعل . ازدٌاد لحمتهم وتآزرهم تعّدى كل ما حدث حتى اآلن وأّدى إلى

بابتعاده مإخرا عنهم، ٌعّرٌهم مما حماهم دابما، بحٌث أحّسوا أنهم تضعضعوا بعد أن ُنزعت 

 . من قلبهم النواةُ وباتوا عرضة لدود الظنون والتساإالت

أم هو سوء . ٌتصّرؾ منذ حٌن وكؤّن المصٌبة حلّت به، وكؤنهم لٌسوا معنٌٌن

فهم ما ٌبعده عنهم ؟ لو كانوا أهبل للثقة، لو أبدوا صبلبة وتماسكا بدل ما أظهروه من تصرّ 

هشاشة وخوؾ، لكان أشرَكهم ربما فً أفكاره وأطلَعهم على ما ٌنفرد به وٌقصره على ذاته 

  .حٌن ٌبقى حبٌَس دار خلوته لوقت ٌطول
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ٌّان الخطى عندما ظهر له طٌُؾ جابر مستلقٌا تحت جذع ن خلة، وقد محا نوُر حث َح

ٌُبق سوى على ما ؼلظ من الخطوط لم ٌتحّرك حٌن جلس . الشمس الؽاربة مبلمَح وجهه فلم 

ٌّاه ٌّان بالقرب منه، وما انبّس بحرؾ حٌن ح . بعد قلٌل ٌفاتحه بما ٌشؽل باله. ال بؤس. َح

طمؤنة  األفضل أن ٌتركه اآلن وإال أثار ؼضَبه فازداد صدٌقُه انؽبلقا وهو ضٌاعا من دون

 . جابر ونصابحه التً ُتعٌد األموَر دوما إلى نصابها الصحٌح

هّبت نسمة باردة حّركت سعَؾ النخٌل، فتراقصت ظبلل  برتقالٌة فوق التربة 

ٌّان لجابر وقد مال علٌه ال ٌسعنً أن أبقى صامتا وأنا أراك على : السوداء، وهمس قلُب َح

د الظهٌرة، وها أنا قد جبت فً أثرك بعد أن لقد منحُتَك فرصة مّنً طوال بع. هذه الحال

ٌّان . ضاقت بً الجدران هّز جابر رأسه وقد ارتسم عند زاوٌة فمه شبُح ابتسامة، فاكتفى َح

أٌن . بتلك اإلشارة معتبرا أن صدٌقه ٌرتضً وجوَده وأنه سٌوّجه إلٌه الكبلَم بعد قلٌل

ٌّان ٌجٌب شمس . بقً ابُن مسّرة وهو األخٌر. ٌنتهون عّما قرٌب: أصبحوا ؟ سؤل، فسارع َح

ٌّان. صمت جابر. الدٌن لم ٌزل مع المؤمور وقد أوشك على االنتهاء أرأٌَت؟ لم : فتابع َح

أتعرؾ . على فكرة، لم أره أمام باب المزار وأنا قادم إلٌك. ٌُِطل معهم كما مع الحارس َسْعد

ٌّان، وٌح. أٌن ٌكون ؟ صرفه الخفٌر، أجاب جابر ّق له صرفه من دون إذن حقا ؟ سؤل َح

 المؤمور ؟

ما هذه األسبلة التً : ارتفعت نبرة جابر واختلطت بشًء من التوّتر وهو ٌقول

ٌّان مزٌدا وقد عادت إلى صدٌقه موسٌقى   !تطرحها، بالطبع هً أوامر المؤمور  فاطمؤّن َح

حراسة ؟ فاستقام وٌفضُل المزاُر هكذا ساببا من دون : النبرة التً طالما اعتادها منه، فؤردؾ

أٌوجد بعد فٌه ما ٌستوجب الحراسة ؟ : جابر فً جلسته ونظر إلٌه بؽضب ٌخالطه استهزاء

ٌّان، ال تؽضب، إنما أنا أفّكر بصوت  أم أنك تحّب الكبلَم هكذا للكبلم ؟ حسنا، أجاب َح

انا أن فً وهللا إنً ألشّك أَحٌّ . وتسّمً هذا تفكٌرا ؟ قال جابر !مرتفع، هذا كل ما فً األمر 

وأتساءل ما  !رأسك دماغ قادر على إنتاج فكرة وحٌدة جدٌرة بالتعلٌق علٌها أو بالنقاش 

 !الذي دفع اإلخواَن إلى قبولك بٌننا، وأنت أهل  ألن تكون نزٌبل دابما فً مصّح مهابٌل 

ٌّان وراحت أهداُبه ترتعش بخفقان سرٌع بعد أن شعر بؤن  ضربت الحمرة وجَه َح

بكثٌر ما اعتاد سماَعه منه من مزاح وتؤنٌب، فعّض على شفته السفلى وقد جابر تجاوز 
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ال ٌحق لك ٌا  !لن ٌسكت له هذه المرة ولن ٌسمح له . أنبؤته بحركتها أنه مقبل على البكاء

كان بوّده أن ٌجٌبه بهذا لكّنه  !جابر أن تعاملنً هكذا وأنا ما أذٌتك أبدا أو جرحُت مشاعَرك 

اراة  له، بل لٌقٌنه بؤّن دموعه ستفلت منه ما أن ٌحّرك شفتٌه، وهو مشهد بقً صامتا، ال مد

ٌّان أن ٌعتذر : لن ٌمّن على صدٌقه بالتفّرج علٌه ألنه ٌستدعً شفقته، وهذا ما ال ٌرٌده َح

 .جابر بكبرٌاء منتصٍر جّبار تنازل فؤظهر رأفة، بعد أن مّل التلذَذ بسْحق ضحاٌاه

ٌّان بالمذلة حٌن نه  !وإذن لن ٌعتذر له . ض جابر موشكا على االنصراؾشعر َح

ٌتركه وٌؽادر وهو ٌراه على هذه الحال ؟ ما الذي أتاه وبَم تلّفظ لٌستحق منه هذا القدر من 

 .الضؽٌنة والتحقٌر ؟ سٌلتفت إلٌه بعد قلٌل، هذا أكٌد، فٌراضٌه كالعادة بعد أن ٌتنّبه أنه أذاه

ان ٌكاد ٌختنق بالؽّصة التً انحشرت فً بلعومه وَحٌّ . وجابر ٌقؾ وال ٌعٌره انتباها

ٌّان ٌرٌد اللحاَق به وركبتاه ال . وٌخطو جابر خطوة، ثم أخرى، ثم خطوات. كحصاة وَح

وجابر ٌواصل التقّدَم بحٌث ما عادت تفصله عن حدود . تطٌعانه بؤكثر من الجثّو علٌهما

اه إن اإلناء انكسر ال محالة، وأن إن لم ٌستِدر وٌصالحه حاال، فهذا معن. الواحة سوى أمتار

 ...ما انكسر لن تعاد لحمُته حتى الممات

ٌّان من بالػ ُمظهرا حساسٌة مفرطة إزاء سلوك درج علٌه جابر فربما . ربما هو َح

ٌّان حتى انفجر كبركان هو المخطا فً . كان مستاء من أمر آخر، فزادت على قلبه أسبلُة َح

 .زمه كظلّه وٌبقى ملتصقا به أٌنما ذهب وكٌفما استدارحقه، ال ٌتركه لحاله أبدا، فٌبل

ًّ ٌا جابر، ال أمنحك هدنة مّنً وأبقى أرطن على رأسك وأحاصرك  حقك عل

وبدال من مواساتك وسإالك عّما بك، ها إنً تبعتك . بكبلمً الفارغ، حتى شعرَت باالختناق

منذ زمن العتقادي بؤنها  وما هً إال لعبة أمارسها. إلى الواحة وجلسُت علٌك كظّل ثقٌل

ال . َضْع ما أردَت من شروط، لكن ُعد. أقسم لك أنً فهمت. تمتعك لما تشعرك به من تفّوق

 ...أستطٌع وحدتً من دونك وال مبرر لحٌاتً إن خرجَت منها

ٌّان وراء جابر كالسْهم حتى أدركه فعانقه من الخلؾ، فدفعه ذاك عنه وتابع  اندفع َح

ة لٌقٌنه بؤنه إنما ٌبلعبه، حتى ضربه جابر بمرفقه على الصدر، فحّل فؤعاد الكرّ . طرٌقه



  
73 

استدار جابر ٌنظر إلٌه وعٌناه تقدحان شررا، فاقترب لٌعانقه . ذراعٌه وكان ما زال ٌطّوقه

إٌاك أن تقترب مّنً : مجددا، فما كان منه إال أن دفعه عنه بعنؾ وجعل ٌضربه وهو ٌقول

  !لُتك بٌدّي االثنتٌن هاتٌن أو تبلمسنً بعد اآلن، وإال قت

ابتعد جابر وشعر أنه ٌكره الجمٌع، أنه قادر اللحظة على إحراق المزار والخانقاه 

بمن فٌه، وأنهم لو عصروه اآلن لما وجدوا فً شراٌٌنه نقطة دم، بل ُخبلصة مرّكزة من سّم 

ولَم  !ماء لو ٌستطٌع إفبلت صوته على مداه، ألطلق صرخة ترتّج لها الس !مقّطر زعاؾ 

ٌّان تبعه وكان ٌرؼب البقاء وحٌدا ؟ ال ألّن المؤمور أقصاه من حلقة . هذا كلّه ؟ ألن َح

ولَم إذن ؟ ال ٌعرؾ  !المستنَطقٌن معتبرا أن صؽر سّنه وقلّة خبرته لن ٌفٌداه ؟ أٌضا ال 

نٌة، وٌزداد رعٌُد العاصفة فٌه، فٌلمع برق  وتهب رٌح  تقتلع شجرا وتهدم أب. بماذا ٌجٌب

 . وٌهدر إعصار

من أٌن خرج . انعطؾ نحو المزار لٌهدئ من روعه، ثم أمسك بقضبان الباب ٌهّزها

ٌّان وما أتى هذا األخٌر بما ٌؽضبه ؟ وكٌؾ ال ٌندم  منه كل هذا العنؾ فصّبه على رأس َح

اآلن على فعلته وقد عرؾ أنه طعنه فً القلب ثم جعل ٌحفر بالسكٌن موضع الجرح ؟ ال 

وما جاء ٌفعل فً األخوٌة إن كان ٌستطٌع مثل هذا الشّر ؟ وأٌن . الندم أو بذّرة ذنبٌشعر ب

اختفى حّبه للبشر وإٌماُنه بالخٌر وتوقه إلى الفناء فً الرّب ؟ إن كان قادرا على مثل هذا 

 وله فقط خمسة عشرة من األعوام، فما الذي سٌخرج منه متى قسا عوُده وتقّدم فً العمر ؟ 

تصّبب . بالخوؾ، خوؾ من نوع آخر جعل ٌسري فٌه متلّوٌا كؤفعىشعر جابر 

استدار ٌنظر . العرُق منه ؼزٌرا حٌن راودته فكرة الرحٌل عن األخوٌة، فورا وفً الحال

إلى أسفل الهضبة وقدماه تحّثانه على الجري نزوال، هربا من عدّو كمن له وفاجؤه للتّو، 

ٌّة ما ؼشى قلبه من حجابوهو ٌقاوم رؼبَته تلك، فٌما المساُء ال  ... هابُط ٌضاعؾ مؤتم
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بدا الجّو دافبا على صفرة وشحوب طرحهما نوُر القندٌل على وجوه انفرجت 

مبلمُحها بعد طول انقباض، كؤنما هً قد أسّرت أخٌرا بما تحتقن، فتخّففت وراقت ورجعت 

 .إلٌها وداعة األطفال

مجتمعٌن فً البهو الكبٌر، وفوجا بحضور الشٌخ األكبر  دخل جابر فوجد اإلخوانَ 

اتجه إلى حٌث كان ٌجلس سّراج، فحشر نفسه بالقرب منه وشعر بطمؤنٌنة مباؼتة . بٌنهم

 .كؤنما هو قد عاد إلى البٌت بعد ؼٌاب

مضى زمن ولم ٌرهم على هذه الحال، مرتخً األبدان، متبلصقً األطراؾ فً 

رأس الواحد على خاصرة اآلخر أو ذراعه على كتفه، . موضعٌات أماٍن وتآٍخ واستسبل

الشٌخ األكبر ٌضحك وعٌناه تشّعان، . والكبلم هادئ، ناعم، ٌخرخر كالمٌاه أو ٌتطاٌر كرذاذ

واإلخوان ٌطلقون الكلمات فً الهواء، ثم ٌعاودون اصطٌاَدها، فٌملّسون على أجنحتها 

كؤنها مباراة أو سوق . وبراعتها فً الطٌرانوٌقّبلون مناقٌَرها، متباهٌن بجمالها وندرتها 

 .تّجار ٌتبارزون فً عرض بضاعتهم، وقد آب كلٌّ منهم بما ٌثٌر الدهشة واإلعجاب

انتبه جابر بعد تركٌز أَن موضوَع الحدٌث هو المؤموُر وما دار فً جلسات 

لة على االستنطاق، حٌث راح كلٌّ من اإلخوان ٌباهً بما أخرجته قرٌحُته من إجابات مفصّ 

المقاس، منضبطة وصاببة وعلى قْدر محكم من الوضوح والؽموض، مستنتجا أن المؤمور 

ضابع اللحظة حتما بٌن تبلل ما رموا علٌه من معلومات، وأنه ٌحتاج إلى أٌام فً أفضل 

 . األحوال، إن لم ٌكن إلى أسابٌع، كً ٌتمّكن من هضم ما أشبعوه به من أسرار

ٌُثنون ع حكمة الشٌخ األكبر وٌزاٌدون فً المدٌح وفً االعتذار  ²耀مداورة، جعلوا 

وفً تبرٌر كٌؾ أنهم لم ٌفهموا إرشاداته فً بادئ األمر، مرّددٌن كم كان صاببا حٌن 

نصحهم بالرّد على أسبلة المؤمور وبعدم إخفاء أي شًء، حتى المتعلّق منه بما قطعوه على 

م إفشاء سرابر معتقداتهم وعلومهم وما أنفسهم من عهد لدى انتسابهم إلى األخوٌة، بعد

ثم انكّبوا على المؤمور ٌشّرحون أدنى خلجاته، ٌفّصلون ردود فعله، . ٌربطهم من مٌثاق

ٌحلّلون أقّل ألفاظه، إلى أن اجتمعت لدٌهم صورة رجٍل خرج إلى الؽابة مدّججا بالسبلح بعد 

طلقت بندقٌُته بؤي رصاصة، إذ أن داعب ما نال من أوسمة تثبت براعَته فً التهدٌؾ، فما ان
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لم ٌلَق فً الطرٌق أي طرٌدة، بل هو حتى أضاع الدرَب فما وصل الؽابة فعاد من حٌث 

 .جاء وكؤنه ما ذهب البتة فً رحلة الصٌد تلك، فقّرر أنه حلم، ثم نسً ونام

ثم سؤلنً عن تارٌخ األخوٌات، فؤجبته بما طلب شارحا أن النفوس : قال َسْهل

ى الوحدة والتقّشؾ والعبادة والزهد فً أحوال الدنٌا ُوجدت دابما وفً كل المتعطشة إل

ٌّانا فً حلقة حول معلّم أو شٌخ ٌستمّر له أتباع بعد وفاته . زمان، وأنها كانت تجتمع أَح

وأضفُت أن األخوٌة بمعناها الحقٌقً لم تظهر قبل عصر السبلجقة، وأن الطرٌقة القادرٌة 

ٌُعرؾ لها أصل  واضح وتارٌخ  هً التً أّسست أول أخوٌ ة ما زالت قابمة إلى الٌوم بحٌث 

 .مدٌد

، أعلمنً أنه جعل ٌرّد على أسبلة : وقال ابن عطا ًّ حٌن خرج َسْهل وجاء ٌنادي عل

المؤمور بشكل عام، فاستلهمُت منه بدوري وقد فوجبت بؤنه لم ٌقرب موضوَع السرقة أو ما 

أنادي على ابن مسّرة وشرحُت له األمر، حتى ثم َصَرفنً، فخرجُت . تبعها من أحداث

ٌّنة مّما ستكون علٌه جلساُت  َسَرْت كلمة السّر بٌننا وذهبنا إلٌه الواحُد تلو اآلخر ونحن على ب

 .االستجواب، وفً جعبتنا ردود شبه جاهزة على ما سٌطرحه علٌنا من استفسارات

سمٌات على األمكنة هكذا استوضحنً عن اختبلؾ ما ٌطلق من ت: وقال ابن مسّرة

فحّدثته عن الرباط كاسم أطلق فً . التً تقوم فٌها األخوٌات وعّما ٌفصل بٌنها من فروق

األصل على حصون كانت تقام فً أمكنة ٌَسْهل حشد المقاتلٌن فٌها عند حدوث هجمات، 

ٌمضً فٌها المرابطون حٌاتهم موّزعٌن بٌن التدرٌب على القتال وتمارٌن روحٌة وصلوات 

ًّ أو شٌخ له أتباع . عّدهم للشهادة فً سبٌل هللاتُ  أما الزاوٌة فهً ما اجتمع حول مقّر ول

، إلى جانب دور أخرى مخصصة  ًّ ومرٌدون، تضّم مسجدا ومزارا ٌحوي مقبرة الول

 .الستقبال الطلبة والمتسّولٌن والمسافرٌن

علم أّما أنا، فخّصنً بالسإال عن أصول تلّقً ال: تنحنح شمس الدٌن وقال

 .واالنتساب، وصوال إلى خلع الِخْرقة على المرٌد

 .وبَم أجبَت ؟ سؤل َسْهل

 .بالحقٌقة، رّد شمس الدٌن وقد بانت فً صوته إماراُت حرج وارتباك
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 .بالحقٌقة الحقٌقة ؟ أردؾ َسْهل

 أجل، أجاب شمس الدٌن، أترٌد التحقق مّما به أجبُت ؟

 .نطقنا به ولَم ال ؟ قال َسْهل، وقد روٌنا جمٌعا ما

ٌُلزمكم وبما هو  أنتم أكثر ذكاء منً، تابع شمس الدٌن مؽتاظا، وقد أجبتم بما ال 

أما أنا، فما عرفت ٌوما طرٌقا إلى الرٌاء، لذلك ترانً أجبت بما أعرؾ . ضمن دابرة العام

 .وما تبلعبُت بالردّ 

اءة الذّمة أٌعنً كبلُمك أنك تّتهمنا بالكذب وتقصر على ذاتك بر: وعلّق ابن مسّرة

والصدق ؟ ثم نظر إلى الشٌخ األكبر ٌطالبه بحسم الخبلؾ والحكم بما هو حق وبما هو 

أخبر بما تفّوهَت ٌا شمس الدٌن، وال ؼبار علٌك : نفاق، فعّدل هذا األخٌر فً جلسته وقال

 .وقد أشرُت علٌكم جمٌعا بقول الحقٌقة

سؤلنً المؤمور أن أروي : قال تطلّع شمُس الدٌن حوله متباهٌا بما ناله من دعم، ثم

وحٌن بادرُته بالحدٌث عن دوافعً، قاطعنً حاصرا الموضوع . حكاٌة انتسابً إلى األخوٌة

األولى وهً تلقٌن الطالب المرٌد، : فً مراحل ما نتدّرب علٌه من علم، فقلت إنها ثبلث

خرقة  :ها نوعانوالثانٌة هً مباٌعة الشٌخ أو أخذ العهد، والثالثة هً ارتداء الخرقة ومن

 .التبّرك وخرقة الِوْرد

أجل، أجاب شمس الدٌن، فقام بعُض اإلخوان . أهذا كل شًء ؟ سؤل ابن مسّرة

أرأٌت ؟ تقلق لما ال ٌحتاج قلقا وتسًء تقدٌَر مواهبك، فها : ٌربتون على ظهره وٌمازحونه

ذكابً هو الذي الحقٌقة، لٌس : فتابع شمس الدٌن ضاحكا !أنت قد نفذَت كشعرة من العجٌن 

أنقذنً، وإنما دخول الحارس َسْعد وسإاله المؤمور عن سبب صرفه، وخشٌته من الرحٌل 

ٌّنه فً هذا المنصب وهو الذي ٌصرفه منه  !دون إببلغ الشٌخ األكبر، وهو الذي ع

نظر المؤمور : فؤردؾ شمس الدٌن. لم تطلعهم على رّد المؤمور: قال الشٌخ األكبر

، ثم  ًّ امِض   !صاحب المسإولٌة واألمر اآلن وهنا، هو أنا : إلٌه قبل أن ٌجٌبإلٌه، ثم إل

 .إلى أهلك وحٌن تستتّب األمور، نرسل فً طلبك وتعود إلى مزاولة عملك كحارس للمزار
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لَِم ٌصرؾ المؤموُر الحارَس وهو الشاهد الوحٌد على السرقة : استؽرب الحكٌم فسؤل

 ؟

لفافة الورق وألن المؤمور ظّن أنه ٌقبض على ألنه أفشى سّر : فؤجاب الشٌخ األكبر

لذا تفادى طرح أّي سإال علٌكم ٌتعلّق . عنصر مفاجؤة ٌستخدمه ضّدي ؼدا فً التحقٌق

بالحادثة، على أن ٌخّصنً أنا بالموضوع وقد أٌقظت شكوَكه بً مطالبتً الحارس بكتمان 

جرى بعد أن استبّد به الندُم أما المسكٌن َسْعد، فقد أراد مقابلتً إلطبلعً على ما . األمر

 .وخاؾ من عقابً المحتمل له بالطرد

 والحل ؟: عاد الحكٌم ٌسؤل

فلنواصل حدٌثنا . ال لزوم لحّل إذ ال وجود لمشكلة فً األصل: فرّد الشٌخ األكبر

 .اآلن وأطلعكم من ثمة على ما أعددُته لجلستً ؼدا مع المؤمور

ه فً الكبلم بعد، وقد أثارت فٌهم جملُته تلّفت اإلخوان ٌستطلعون من لم ٌؤخذ دورَ 

ها نحن قد تكلّمنا : ساد صمت  تبعته نظرات  ملّحة موّجهة إلٌه. األخٌرة فضوال ونفاَد صبر

ٌا َسّراج، لم تخبرنا ما دار من : فحكى الشٌخ األكبر وقال. جمٌعا، لك أن تحكً أنت اآلن

ع َسّراج رأَسه كعادة ضعفاء البصر فرف. أحادٌث بٌنك وبٌن المؤمور وقد طالت جلستك معه

كنت أنتظر انتهاَء اإلخوان من رواٌاتهم، ثم سرح ذهنً بً : حٌن ٌقصدهم الكبلُم وقال

واآلن ؟ سؤل الشٌخ األكبر، هل أنت معنا ؟ أجل، رّد . فؽاب عنً ما تتبادلونه من حوار

لعنً بالسإال عن علم وإلٌكم ما حّدثُت المؤموَر به وقد طا. َسّراج، ها أنا قد عدت بٌنكم

 :الحروؾ فقلتُ 

. الحروُؾ مراتَب الوجود وهً صور حّسٌة ظاهرة ألرواح الحروؾ اإللهٌة توازي

والخّط هو األلؾ فالحروؾ . أصل األشكال الخّط كما أن أصل الخّط النقطة: " من هنا قوله

ٌُحدثها. منه تترّكب وإلٌه تنحّل فهو أصلها ببل شّك كما ٌظهر  وأّما الحروؾ اللفظٌة فاأللؾ 

األلُؾ عن الحرؾ إذا أشبعَته الفتح فإنه ٌّدل على األلؾ، كما أنك إذا أشبعَت الحرَؾ الضّم 

تابع، : وانتظر المؤموُر برهة قبل أن ٌقول. وسكتُّ ... " دّل على ألؾ المٌل وهو واو العلّة

( = جود)( + و)والوجود بحسبه هو واو الؽٌب مضاؾ إلٌه الجود، أي أن : فتابعتُ 
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ٌّث المؤموُر معتقدا أنً ألتقط أنفاسً قبل أن أستؤنؾ، ولّما اكتشؾ أنه أخطؤ ... وجود تر

 ومن ٌكون ذاك الذي تستشهد به وال تسّمٌه ؟: التقدٌر، سؤل

  ! هو الشٌخ األكبر: فقلت

 ولََم ال تسّمٌه ؟ أخشٌة أم احتراما ؟: فقال

 .ت قلوُبهم على الحقٌقة ٌعرفونهال هذه وال تلك، بل ألن جمٌع من انفتح: فقلت

 إذن قلبً أنا موصد ؟: فقال

عساه ال ٌكون موصدا، وإنما هو ظّنك أنً أتحّدث عن الشٌخ األكبر الذي : فقلت

 .التقٌَت فً األخوٌة، بٌنما أنا أتحّدث عن سواه

 ومن ٌكون ؟ : فقال

 !هو األصل : فقلت

تركنً أخرج للحال ؟ وقّرر أٌواصل استنطاقً، أم ٌ: فظّن أننً أهذي ثم احتار

 وما ٌكون حرؾ الواو بحسب شٌخك األكبر ذاك ؟: استبقابً فسؤلنً

 :شٌخً األكبر ٌدعى محً الدٌن ابن عربً وهو ٌقول: فقلت

 واو إٌاك أقدس                    من وجودي وأنفس" 

 فهو روح مكمل                     وهو روح مسدس

 قٌل بٌت مقدس          حٌث الح عٌنه            

 "بٌته السدرة العل                    ٌة فٌنا المإسس 

ًّ قاببل الواو : نهض المؤمور، ثم سار طوال وعرضا وٌسارا وٌمنة، قبل أن ٌعود إل

 هو إذن رمز بٌت مقدس ؟

مخرجه من الشفتٌن عدده ستة . الواو من عالم الُملك والشهادة والقهر: " فقلت

ٌّز فً خاصة الخاصة وفً بسابطه األل ؾ والهمزة والبلم والفاء فلكه األول سنٌه مذكورة ٌتم

الخبلصة له ؼاٌة الطرٌق مرتبته الرابعة سلطانه فً الجّن طبعه الحرارة والرطوبة عنصره 

الهواء ٌوجد عنه ما ٌشاكل طبعه حركته ممتزجة له األعراق خالص ناقص مقدس مفرد 

 "...األسماء ما تقّدم  موحش له من الحروؾ األلؾ ومن



  
80 

وراح ٌحاول إمساَك نفسه، فٌزداد قهقهة حتى خلُت أمعاءه . انفجر المؤمور بالضحك

وحٌن رآنً ثابتا متساوٌا مع ذاتً، ال أثر للسخرٌة أو للمزاح فً مبلمحً وال مكان . ستفقع

أال تنٌرنً . إنما هو جهلً التام بما تفّوهَت به. ال تإاخذنً: الستٌاء أو لؽضب، اعتذر وقال

ٌّن بعَض معانٌها وتكون على مستوى معارفً ؟  بلؽة أتب

، هو ضعؾ  للعالم المربً فضبل عن كونه : فقلت ًّ تشّكل الحروُؾ عالما ؼٌر مرب

تساعد معرفُتها على فهم كٌفٌة تؤثٌرها فً العالم المربً الظاهر، انطبلقا مما . ٌتحّكم فٌه

الحروؾ أّمة من األمم مكلَّفون، : " من هنا قوله .ٌربطها من صبلت مع بقٌة عناصر الكون

، (م ن ك)وفٌهم ( ذ ز)، ومنهم العلماء الراسخون وهم (ا د ر و)منهم الرسل وهم 

، واألشقٌاء (ي ت ق)، والفقراء (ح ص ل هـ)، واألؼنٌاء وهم (ب س ط)والصالحون وهم 

والصالحٌن وما خرج من فاعرؾ أن الرسل والعلماء ... ، وعوام األّمة ما عدا ذلك(ث ش)

 "...أدوارها عند النطق بالجواب، ال ٌخطا أبدا 

، ثم قال  ًّ ًّ بما تبّقى من شحٌح نور فً عٌن ًّ المؤمور، أو خلُته ٌنظر إل نظر إل

 ألهذا تستخدمون الحروَؾ فً السحر ؟:  وكؤنه ٌؤخذنً على حجم عقلً

 أي سحر ؟: قلت

جبة وطبلسم وتّدعون بواسطته شفاء ذاك الذي توّزعونه على الناس فً أح: قال

 النفوس ؟

 !ال تسخر أٌها المؤمور مّما تجهل : قلت

 أتتهّددنً ؟: قال

 !معاذ هللا : قلت

 ولَم ال تعملون لً عمبل ٌودي بً إلى الهبلك ؟: قال

فإنما نحن عبٌد صالحون نذرنا حٌواتنا للخٌر  !هذا ما ال نمارسه فً األخوٌة : قلت

 .ولمساعدة الخْلقوكّرسناها للصبلة 

 وما كل هذه األوراق التً تخفونها فً سرداب تحت األرض ؟: قال

 !هً ما رأٌَت : قلت وقد اّتضح لً أنه اكتشؾ محترَؾ الكبلم
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إنما أنا أطرح أسبلة . هذا شؤنكم وال دخل لً به: فسكت لحظة أضاؾ من بعدها

قد ٌكون للحروؾ : ٌردؾ ثم تمّهل ثوان قبل أن. تساعدنً على حّل المعضلة التً تعرؾ

ٌّة كما تقول، لكنها مقدرات تضفٌها المعرفُة على عقل من ٌجٌد فّك  مقدرات باطنٌة خف

 .الحرؾ

أما باطنها فبل ٌجًء عن طرٌق المعرفة، وإنما عن باب . هذا ظاهرها: قلت

 .الكْشؾ

 وما الكشؾ ؟: فقال

 .هو انخبلع حجاب الؽفلة عن القلب كً ٌدرك الحقٌقة: قلت

 وما هً الحقٌقة ؟: الفق

 .هً التً ٌراها قلُبك: قلت

 وما دخل الحروؾ فً حقٌقة ٌراها القلب ؟: فقال

ما تطلب أٌها المؤمور فهَمه فً دقابق، نمضً نحن : فقلت وقد أصابنً إعٌاء

لقد قال كبٌُرنا أحمد ابن عطا إن الرّب، عندما خلق آدم، . أعماَرنا إلدراك الجزء الٌسٌر منه

عٌن لؽة وألَؾ باب من العلم، وعلّمه ألَؾ حرؾ وبّث فٌه من األسرار ما لم ٌبثثه علّمه سب

لذلك جرت األحرُؾ على لسان آدم بفنون الجرٌان وفنون اللؽات، . فً المبلبكة أنفسهم

ٌّة، ووضع فً علم الحروؾ كتابٌن تفّرعت منهما سابُر  فنطق بسبعٌن لؽة أفضلها العرب

ٌّة واألسرا ٌّة بٌن الناس، أّمة بعد أمة، حتى ٌومنا هذاالعلوم الَحرف  ...ر العدد

 .وهو ما ٌقال إن كتاب القضاء والقدر ٌحوٌه. سمعت هذه الرواٌة: قال المؤمور

 .هو نسخة وحٌدة عنه وقعت ألحد كبار أولٌابنا عن طرٌق الكرامة والكشؾ: فقلت

ٌُدعى لوُح القضاء والقدر ؟: فسؤل  ولَم 

بؾ ُكتبت بشكل مرموز على طرٌقة علم الحروؾ، ألنه مجموعة صحا: فقلت

 . وُذكرت فٌها الحوادُث إلى انقراض العالم

 وما شكل اللوح ؟: فقال

 .ال أعرؾ: فقلت

 وكٌؾ أبحث عن شًء ال شكل له ؟: فقال

 .لم أقل أال شكل له: فقلت
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 من ٌستطٌع وصفه لً ؟: فقال

 . فؤشرُت بإصبعً إلى السماء

 راه ٌعرؾ ؟الشٌخ األكبر، أت: فؤردؾ

 .ما علٌك إال بسإاله: فقلت

 ألم ٌتحّدث كباُركم فً أوصاؾ اللوح ؟: فقال

أخذتم ِعلَمكم مٌتا عن مٌت، : " أحد كبارنا وٌدعى أبو ٌزٌد البسطامً قال: فقلت

ًّ الذي ال ٌموت وأٌن فبلن ؟ قالوا . حّدثنا فبلن عن فبلن: ٌقول أحُدكم. وأخذنا ِعلَمنا عن الح

 ... !" حّدثنً قلبً عن رّبً : دنا فٌقولوأما أح. مات

 .وهكذا كان. ثم صرفنً فانصرفُت ونادٌت على شمس الدٌن لٌؤخذ دوره

رفع اإلخواُن أبصاَرهم عن َسّراج وحّطوها على الشٌخ األكبر، ٌنتظرون منه كلمة 

بما تقّدم  أٌحكمون بؤنه أسّر بما ٌتعّدى اللزوم، أم ٌعتبرونه حكٌما: تنٌر حٌرَتهم حٌال َسّراج

به من إٌضاحات ؟ بٌد أن الشٌخ األكبر بقً معقود الٌدٌن فوق فخذٌه، مستور الوجه بما 

من ظبلل، إلى أن رفع رأسه وما كان ذلك للكبلم، بل لسماعه خطى مقبلة فً  ٌرتسم علٌه

ٌّان وقد بدا ساكنا، منحبل، كؤنه  الرواق أفضت إلى ظهور المؤمور حامبل بٌن ذراعٌه جسَد َح

 !لقتٌل 
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. لٌهتبقون بعٌدٌن حتى أفهم سببا لما أقَدم ع: منَعنا المؤموُر من الدخول لرإٌته وقال

، فما روٌُت ما جرى فً الواحة بٌننا مخافة أن ٌتهمونً بقتله ًّ وصرُت . بحلق الجمٌُع ف

ًّ : خابفا خوفٌن  .وخوفً أنا على ذاتً كان أكثر مشّقة من خوفً علٌه. مرة علٌه ومّرة عل

وما صّدقُت أنه سٌموت، وإن فاجؤنً الخُط المحتدُم حول رقبته، صفرةُ وجهه، 

ٌّان . قة شفتٌهاحتقاُن عٌنٌه وزر وقد بّت تكرهنً أكثر مما كرهُتك وتعاقبنً بمثل هذا ٌا َح

، ما سامحُت نفسً أبدا !فً لحظة ضعؾ  ولو نجوَت . لكن، ربما نسٌُت ذات ٌوم. لو متَّ

وبقٌَت على قٌد الحٌاة، أفلن تفضحنً فؤُطرد من األخوٌة وقد فهمُت أخٌرا بفضل َسّراج 

 .  إلى المجًءرؼبتً بالبقاء، بل دافعً أصبل

وما حّدثنا الشٌُخ األكبر من قبل بمثل هذا  !هو ذاك ". حّدثنً قلبً عن رّبً " 

وما كان ؼضبً علٌك إال ؼضبً . الكبلم البسٌط الذي ٌختصر فً جملة كل ما أتوق إلٌه

على ذاتً، أخرجُته مّنً وصببته علٌك فً لحظة ذعر، فً ساعة تخّل، اختلطت فٌها كل 
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رأسً فلم أعد أفقه من قاموس ما نتلقاه من ِعلم، سوى مجموعة حروؾ  المعانً داخل

مفّككة تخالطت فصارت تنطق بلؽة منؽلقة، مستعصٌة، كؤنها من صنٌع أمم أو جنسٌات 

تسكن أقاصً األرض، ال ٌربطنً بها أي تارٌخ، وال أملك لفّك رموزها أو لفهمها أي 

 .مفاتٌح

بت بؤننا كّنا معا فً الواحة، ثم شعرُت بلسعة فؤج. تساءل َسْهل كٌؾ أنً لم أفتقدك

اسبقنً، سؤتؤرجح قلٌبل ثم أتبعك إلى : برد إثر مؽٌب الشمس، فدعوُتك إلى القٌام فقلتَ 

لو كان هو مكانك، فهل كان : وعاد ٌسؤل. وأخذنً الكبلُم الذي دار بٌنكم، فنسٌتك. الخانقاه

دعوه فً حاله، أال ٌكفٌه ما : حٌن قال وأكمل علٌه الشٌُخ األكبر. لٌنساك ؟ زجره َسّراج

جرى حتى اآلن ؟ حشرُت وجهً فً كتؾ َسّراج، فطّوقنً بذراعه وطبطب على ظهري 

فاقترب َسْهل . أجهشُت بالبكاء. سترى كٌؾ سٌقوم إلٌك بعد قلٌل. ال بؤس علٌك: هامسا

 . وكفكؾ دموعً وقّبل ٌديّ 

خرجُت للمشً بعد : نا المؤمورهم ٌهتّمون بً وأنا تحضرنً صورُتك كما وصفها ل

العشاء قال، وكان الجّو لطٌفا، فمضٌُت باتجاه المزار إلى أن سمعُت صوتا وحشرجة وأّنة 

ًّ متدلٌّا من شجرة نخٌل وقدماه تخبطان الهواء، فؤسرعُت  اختناق، فركضُت فوجدُت الصب

اد إلى مكان أرفعه وما تسّنى لً التثّبت من فكرة خطرت ببالً، وهً أّن السارق قد ع

ٌّان فقّرر التخلّص منه  .الجرٌمة ففاجؤه َح

أعٌد فً ذهنً ما رواه المؤمور، ثم أضٌؾ السارَق فٌهرب مّنً لمعرفتً بؤن أحدا 

عقد . لم ٌعتِد علٌك سواي، وبؤنك علّقَت نفَسك انتقاما وكراهٌة، أو ٌؤسا وحزنا مّما أنزلُته بك

ً ٌخلّصك الربُّ من براثن الموت، بعد أن أمر اإلخواُن حلقَة صبلة وأدعٌة وابتهاالت ك

المؤموُر بحملك إلى ؼرفته ما أن شهقَت حٌن نفث فً فمك أنفاَسه، مانعا على أّي مّنا 

 .الدخول أو االقتراب منك

بماذا ؟ سؤل الشٌُخ . وما هً إال ساعة أو أكثر، حتى رجع وقال إنك اعترفتَ 

ٌّان. خوانوُجّن اإل... بسرقة المزار، أجاب. األكبر وأنا الوحٌد الذي بقٌُت  !ُجّنوا . ُجّنوا ٌا َح

اخلدوا إلى النوم وؼدا، متى أصبح أفضل : حتى أضاؾ. متماسكا، هادبا، من دون حراك
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ٌّان، ومنه أنه سعى . حاال، أستوضحه األمر فما قبلوا إفبلته قبل أن ٌطلعهم على ما قاله َح

وأنه من أقدم على السرقة وصاحب لفافة الورق  إلى االنتحار ندما على ارتكاب فعلته تلك،

 ...التً فٌها حرؾ الواو

خرج المؤمور وترك اإلخواَن ٌلوبون على ذواتهم كدواب أصابها مّس، فراحت 

ٌّان السارق : إلى أن وقؾ َسْهل وقال. تدور على ذَنبها لتقبض علٌه نظرنا جمٌعا  !لٌس َح

ؼَتنا شمُس الدٌن بالسإال، ألم ٌقل المؤموُر بؤنه ولَم ال ؟ با. كّرر القول !لٌس هو . إلٌه

اعترؾ ؟ أترٌدون إثباتا أكبر من كونه حاول االنتحار ؟ فانبرى له َسْهل وهو ٌكاد ٌختنق 

ٌّن أدنى فرصة كً تتنّكر لنا : بما انحشر فً حلقه من ألفاظ وما أن ٌواتٌك  !هكذا أنت، تتح

 !ٌنا بسهام سوء ظّنك، مباشرة فً القلب الظرُؾ، أّي ظرؾ، تقذفنا بحجارة شّكك وترم

أتسّمً هذا وفاء وأخّوة أن تتخلّى عن طفل بلػ بالكاد أربعة عشرة عاما وأقَدم على ما أقدم 

لسبب نجهله ؟ لوال الحٌاء والخوؾ من ارتكاب إثم، للعنُتَك لسنٌن وأجٌال، بل حتى انقضاء 

  !الدهر 

فً دمابه، ثم شّق خرقته عند الصدر انتصب ابُن مسّرة فجؤة ٌجعر كثور ٌتخّبط 

فقام إلٌه اإلخواُن فثّبتوه فً األرض وهم ٌبّردون دَمه . وهو ٌلطم رأسه ووجهه وذراعٌه

ٌّان السارق، هذا محال : بؤلفاظ تكّرر اهدأ اآلن وصلًّ علٌه ٌا ابن  !معك حق، لٌس َح

  !مسّرة، وفّقك الرّب 

ء كؤّم ثكلى نزعوا بالقوة من أحضانها ارتخت أعصاُب ابن مسّرة وراح ٌشهق بالبكا

ٌّان، ولن تنجو من : جثة ولدها القتٌل، وهو ٌتماٌل نابحا نفذت من حبل األرجوحة ٌا ح

أردَت الموَت وحٌدا دون إخوتك، فما نفعنا نحن إذن إن لم نكن أهبل ... سبلسل المؤمور

 لثقتك وملجؤ لضٌمك وشكواك ؟

هذا ألنه متعلّق به لكثرة ما أمضاه من وقت : همس الحكٌم البن عطا دامع العٌنٌن

ٌُعٌنانه على إعداد الطعام ال شؤن لهذا بذاك، فها أنا : فرّد ابن عطا. مع الصؽٌرٌن وهما 

 ًّ وفاجؤنا . وجمد الجمٌع. وهدأ ابن مسّرة. صمت الحكٌم. اشعر قلبً داٍم ٌكاد ٌسقط بٌن قدم
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إلى أٌن ؟ : فاجؤنا َسّراج أكثر حٌن صرخ بهو. الشٌُخ األكبر بؤن وثب فجؤة مّتجها نحو الباب

وُذهلنا، بل ُصعقنا عندما رأٌنا الشٌَخ األكبر، وقد كان دوما هو  !ُعد إلى هنا فً الحال 

صاحب األمر والنهً وإن كان َسّراج هو األكبر بٌننا إذ ال سطوة للعمر بٌن اإلخوان، ٌمتثل 

 .ألمره

من هو السارق أٌها الشٌخ : خلو من حزمقال َسّراج وقد عادت إلى صوته هدأة ال ت

َُ إطبلعنا على هوٌته ؟  األكبر ؟ أفبل تعتقد أنه قد حان أواُن

وتوقفت الدماء فً شراٌٌننا عن . كّفت قلوبنا عن الخفقان. علق الهواُء فً حناجرنا

ثم طال نزاُع ثواٍن صَمَتها الشٌُخ األكبر، فاحتضرت طوٌبل فً فمه قبل أن . الجرٌان

 ...لسُت متؤّكدا بعد: شفتاه تبصقها

ده لً ذاك الذي لسَت مإّكدا : لم ٌمنحه َسّراج هدنة إذ سارع ٌقول على األقل، أكِّ

 ! منه، فؤتخلّى عّما بدأُت لؤلسؾ أتؤّكد منه

ثم ثّبت بصَره فً الشٌخ األكبر وثّبتنا نحن أحداَقنا فً َسّراج ال ندري إن كان قد 

 .بلل القندٌل تصّور لنا أشٌاء وأشٌاءاستعاد الرإٌة فجؤة، أم أنها ظ

ًّ عن أمور تجري فً الخفاء: تابع َسّراج أنْرنً . ما عدُت قادرا على احتمال تعام

  ! أٌها الشٌخ األكبر، بمثل ما أنار الربُّ بصري هذا المساء 

واحدة لنا وأخرى ٌخاطب بها الشٌَخ األكبر، كؤنه : وشعرنا أن َسّراج ٌستخدم لؽتٌن

ٌّة تدور  ! لخصمه أجل. اك ٌترك لخصمه حرٌة االختٌاربخٌاره ذ ٌّا أن مبارزة خف إذ بات جل

اللحظة بٌن رجلٌن ٌؤخذاننا شهود عٌان على ما سٌجري بعد قلٌل، عندما سٌصّوبان 

ٌُطلقان النار  .سبلحٌهما و

هنٌبا لك استعادة البصر ٌا َسّراج، : قال الشٌخ األكبر وقد لحظ أننا لحظنا ما لحظناه

 ...الحمد له قد خّفؾ عّنا ِحْمبل ازداد ثقلُه هذا المساءو
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 . ٌلؽً المبارزة وٌعترؾ سلفا بتفّوق َسّراج. ٌنسحب الشٌخ األكبر، فّكر اإلخوان

ٌّتً الخروج حٌن وثبُت واقفا، بالضبط للتؤّكد مما أرتاُب به : لكنه أضاؾ كان فً ن

 ...منذ وقت لٌس ببعٌد

 اءل اإلخوان، أم إقرار نهابً بضرورة االعتراؾ ؟أهً بدعة لمبارزة جدٌدة، تس

 أتذكرون أٌام امتحان الحراسة وقد مضى علٌها شهور ؟: تابع الشٌخ األكبر

 ! أجل نذكر : فؤجبنا جمٌعا

 وتذكرون الشّباَن الثبلثة الذٌن اصطفٌناهم بعد تصفٌة العشرات ؟: فقال

 ! َسْعد وحسام وخلدون: فؤجبنا

 ! د منهمهو واح: فؤطرق ثم قال

وكان لم ٌزل حاضرا فً أذهاننا دخولُه المفاجا  ! خلدون: صرخنا جمٌعا وفً آن

علٌنا فً محترؾ الكبلم، حٌن اجتاحنا كإعصار ما عرفنا من أٌن نبت وال متى أو كٌؾ 

جاء، إلى أن اندفعنا إلٌه نمسكه قبل أن ٌهرب ونمضً به إلً الشٌخ األكبر كً ٌستنطقه 

 .البواعَث واألسباب

 وما دافعك إلى اّتهام هذا الشاب ؟: سؤل َسّراج

 .هنا تكمن المشكلة، إذ ال دافع منطقٌا لديّ : فرّد الشٌخ األكبر

 ما دلٌلك إلٌه إذن ؟: فقال َسّراج

ثم أشار على َسْهل أن ٌؤتٌه بقلم  ! لفافة الورق وحرؾ الواو: فؤجاب الشٌخ األكبر

 .وبؤوراق، فؽاب َسْهل ثوان ثم عاد

اإلخواُن حول الشٌخ األكبر فً وسط البهو تحت القندٌل، فخّط هذا األخٌر تحلّق 

 ما هً قٌمته العددٌة ؟ : حرَؾ الواو مرفقا ذلك بسإال

 .سّتة، أجبنا

 ٙ= و : فكتب 
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لو طّبقنا اآلن حساَب الُجّمل على اسم خلدون ؟ ودّون االسم حروفا مقّطعة، : ثم قال

 :ةواضعا تحت كّل منها قٌمته العددٌّ 

 خ                  ل                د                  و                ن

066             06               4                  0               06  

، ثم نظروا إلى بعضهم ومن ثمة إلى الشٌخ 9ٓٙجمع اإلخوان وجاءت المحّصلة 

صفر زابد تسعة زابد سّتة، تساوي خمسة : طلِقافتدّخل َسّراج مُ . األكبر ٌنتظرون تعلٌقه

ًّ لحرؾ الواو ٙوالرقم . وخمسة زابد واحد، تساوي ستة. عشرة  ! هو المعادل الرقم

ما كّنا نفعل أٌها الشٌخ األكبر لوالك ؟ أجل، هو خلدون من سرق : هلّل اإلخوان

ٌشٌر إلٌه لكً ٌرشدنا إلى  وقد خلؾ وراءه ما ! المزار انتقاما ألننا فّضلنا علٌه َسْعد حارسا

ٌّته حتما إعادة اللوح، لكّن األمور تعّقدت فانفلت زماُمها وحلّت اللعنة . خطؤ خٌارنا كان فً ن

ٌُسر"بؤهل قرٌة  ًّ وما عاد ٌجرإ "ال ، فكان أن تحّرك الخفٌُر وتدّخلت الوالٌة، فخاؾ الصب

ٌّان، ؼدا ُنطلع المؤموَر على الحقٌقة، فٌلقً القب... على الظهور َض على خلدون، وٌبرأ ح

 ! وتإوب األوضاُع إلى مسارها الطبٌعً

ٌُتقن علَم الحروؾ : قال َسّراج ًّ خلدون ٌعرؾ حساَب الُجّمل و معنى ذلك أن الصب

برّمتهم ال ٌجٌدون فّك الحرؾ ؟ فما التفت أحد " الٌسر"واألعداد، فمن أٌن له مثل هذا وأهل 

 .ٌحتمل التشكٌَك فً حقٌقة اكتشفوها للتوّ إلٌه ألن أحدا من اإلخوان ما عاد 

لقد سمعنً الشٌُخ األكبر وما إحجامه عن الرّد سوى ختم مصادقة : وفّكر َسّراج

ٌُضعؾ موقفً، وظّنً أنه لم . على ما ٌنعرنً من ظنون كظّنه أن بْوحً باّدعاء العمى 

ٌُواري نا، وها نحن قد واحدة مقابل واحدة، ٌقول لً ضم. ٌحاسبنً على ذلك ألنه ما زال 

ٌّان ن، فلنصفْح عّما مضى ولنلتحم ونتعاضد إلنقاذ َح ٌْ ربما كان حكٌما أن  ! أصبحنا متعادل

ًّ . أوافقه الرأَي، أقلّه لحٌن ًّ هو نوم الشٌخ . فاتهام الشاب خلدون منطق لكّن ؼٌر المنطق

ًّ األكبر على الحقٌقة منذ وقت، وإخفاإها عّنا لسبب أحدُس أنه على صلة بالَعبل أٌكون . ٌِل

ٌّث قبل افتضاح  الشٌُخ األكبر على اعتقاد مثبل بؤن رابطا ما ٌقوم بٌن االثنٌن دعاه إلى التر

هوٌة خلدون، أم أنً أنا من ٌبالػ فً عقد عبلقة ٌستحٌل وجودها فً األصل ؟ فلم ٌكن 



  
89 

ًّ من قرٌة  ٌِل بعد، أو أنه  ، ثم أنه ؼادرنا منذ زمن طوٌل ولم ٌُك خلدون قد ولد"الٌسر"الَعبل

ًّ إلى ذاكرة الشٌخ األكبر : ٌبقى أمر. كان ٌدّب على األرض ٌِل ما الذي أعاد ذكرى الَعبل

فجؤة، وما هو سّر تزامن ذلك مع امتحان الحراسة ؟ هذا سإال ال ٌستطٌع اإلجابة علٌه 

ًّ األّول، وهو خلد  ... سوى المعن

ثم سمعه . وقٌت الذي تفّكر هو بهسمع َسّراج الشٌَخ األكبر ٌتلّفظ باسم خلدون فً الت

ٌضٌؾ أنه سٌتوّجه للقابه فً الحال إلرؼامه على مرافقته واالعتراؾ بالحقٌقة أمام 

ال أدري ما هً نواٌاك أٌها الشٌخ األكبر، لكنً على . رّدد َسّراج فً سّره ! هراء. المؤمور

ٌّت أمرا ما   ! ثقة أنها ؼٌر ما تّدعٌه وأنك ال رٌب تب

ألٌس من األفضل أن نذهب فورا إلى المؤمور : ج بمحاولة أخٌرة إذ قالؼامر َسّرا

فنطلعه على الحقٌقة ونوكل إلٌه مهّمة القبض على خلدون ؟ وخّمن أنه أصاب هدفه لوال أن 

ًّ شمس الدٌن لم ٌتبارع متساببل ماذا لو ظّن المؤمور أّن هدَفنا هو تحوٌُل انتباهه بؽٌة : الؽب

ٌّان ؟  ما سبب كشفكم عن هوٌة الجانً لٌلة : وفً حوزته حجة ُمفِحمةتسهٌل هروب َح

 اعتراؾ الصؽٌر ؟

ٌُجمعوا على ضرورة التحّرك، وإن اختلفوا فٌما بٌنهم بعد  اكتفى اإلخواُن بذلك لكً 

إلى أن حسم الشٌُخ األكبر الخبلَؾ بؤن قّرر الذهاب . أن تطّوعوا جمٌعا إلحضار خلدون

ـ، ووحٌدا ـ لعدم لفت االنتباه ـ، وحاال ـ قبل أن ٌدهمه الوقت ـ  بنفسه ـ بذرٌعة الخوؾ علٌهم

. 

ُبعث األمُل فً صدر َسّراج إذ خال أن خطة الشٌخ األكبر سُتحبط فعبل بعدما وقؾ 

لَم المخاطرة ٌا إخوان ونحن نستطٌع القٌاَم باألمر نفسه، ؼدا وبصحبة المؤمور، : َسْهل وقال

 ة الورق وما تتضّمنه من إثبات ؟ وفً حوزتنا حّجة إقناع هً لفاف

أنسٌتم شهادة : تتكاثر وتتضارب تفرّد الشٌُخ األكبر وقد ضاق ذرعا باقتراحا

ٌّان، وتكّتَمنا نحن الذي  الحارس عن شخص ٌرتدي خرقة خرج من الخانقاه، اعتراَؾ َح

. ٌزٌد من خطورة تهمته ؟ اسمعونً جٌدا، إنما حضر المؤمور للقبض على سارق المزار
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ٌّان أو خلدون ؟ كل ما ٌطلبه هو مجرم ٌحمله  أَوتعتقدون أنه ٌبالً كثٌرا أن ٌكون اسمه َح

 !إلى الحاكم، ٌسلّمه وٌرتاح 

وارتاح الشٌُخ األكبر بعد أن حسم النقاَش واستعاد زماَم األمور بؤن وّزع أوامَره 

العمامة الثما  وساعده ابُن مسّرة على لؾّ . فجاءه شمُس الدٌن بالعباءة. على هذا وذاك

: ثم نظروا إلٌه جمٌعا ٌتؤّملونه. وناوله الحكٌم العصا. بطرَفها الوجَه كامبل ما عدا العٌنٌن

 . أتحتاج شٌبا بعد ؟ ال، أجاب بحركة من رأسه، ثم مشى فً الرواق فتبعوه

أعلن َسْهل أن الطرٌق سالكة تبٌح االنسبلَل بؤمان، فخرج الشٌُخ األكبر وكرج 

ٌق العام عند أسفل الهضبة، متخّفٌا بزّي العاّمة من الناس، على أن ٌعود وفً باتجاه الطر

ٌّان لوح القضاء والقدر، مصحوبا باعترافات اللّص : جعبته إنشاء هللا، صّك براءة الصؽٌر َح

 !خلدون 
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ٔ٘ 

 

 

 !خمسون عاما وكؤنها طرفة جفن 

حتى الناس وكؤنهم لم . ا وحوانٌتهافها هً القرٌة لم تزل على حالها بؤزقتها وبٌوته

ٌّروا، لم ٌكبروا ولم ٌشٌخوا ولم ٌموتوا، وإنما اسُتبدلوا كالدمى المعّطلة بؤخرى مماثلة ال  ٌتؽ

وها هً عٌن الماء بحوضها الحجرّي ووعابها المعدنً، تسقً . عبلقة لها بالزمن أو بالعمر

أمكنة ال ٌقٌم الوقُت . عٌد للتبّرك بالمزارعابري السبٌل والمتسّولٌن والزّواَر القادمٌن من الب

 ...فٌها وال ٌقلقها تراكُم السنوات، فتستقّر آمنة لؽدها، موكلة أمَرها إلى رّبها ٌقٌها ؼدَر األٌام

ٌّان وقد عَبر األزّقة نهارا، . كم كان له من العمر ٌومها ؟ ما ٌقارب سنَّ جابر وَح

لم ٌقّرر ترَك األخوٌة، وهو ما لم ٌكن واردا البّتة، مدركا أنه لن ٌعاود المروَر بها أبدا ما 

ولوال . أوصله أبوه على ظهر حماره حتى مشارؾ القرٌة. حتى فً ذهن مراهق تلك األٌام

ٌّته االلتحاق باألخوٌة وما . حاجته إلى البهٌمة، لما رافقه وقد تخّفؾ منه أصبل منذ أعلمه بن

امتّد عمرا بحاله، إذ كان ٌعرؾ أن عدد إخوته  الم أباه أبدا على وداٍع دام ثوان، وفراقٍ 

الكبٌر لم ٌترك لوالدٌه ٌوما فرصة التفّكر به أو االفتقاد إلٌه أو القلق على مصٌره، وهما 

 .الواثقان أنه األوفر حّظا المتبلكه سقفا صلبا ٌنام تحته، مآلن البطن دافا األطراؾ

وبعد أن . تؤّمله مبتعدا إلى أن ؼابؼادره أبوه دون أن ٌلتفت إلى الوراء، فبقً هو ٌ

استدّل من العابرٌن على الطرٌق المفضٌة إلى أخوٌة الوفاء، قّرر التجّوَل فً القرٌة لحٌن، 

مشى لوقت، ثم شعر باإلنهاك، . قبل صعود الهضبة وانطباق باب الخانقاه علٌه إلى األبد
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قطعة خبز ملّوثة بشًء : ادفجلس إلى عٌن الماء وأخرج من جرابه ما أعّدته له أّمه من ز

هكذا ٌصل األخوٌة فبل ٌتهافت على الطعام وٌحفظ بعضا من كرامته حتى حلول . من الزٌت

 .المساء

وما كان ولُد تلك األٌام طامعا بالقوت إٌاه، وإنما بما ٌؽذي قلَبه وعقلَه، هو الذي 

ة إلى ماء المعرفة أدرك مبكرا توَقه إلى ما ٌشبع نهَم روحه المفتوحة المسام، المتعّطش

هكذا جرى وهكذا . والعلوم، والعالِمة عن ال وعً بؤنها سُتصطفى ٌوما ألداء مهّمة عظمى

أتقن الولُد العلوَم بسرعة أدهشت شٌَخه، ونقلته فً وقت وجٌز من رتبة مرٌد إلى رتبة . كان

ر بٌن اإلخوان، إلى أن انفتح باُب الكشؾ، فحّل شٌخا أكب. العالِم الُمجٌد لشتى علوم الباطن

 .وهو ما لم تشهده أخوٌة الوفاء منذ عقود

وخطر للشٌخ األكبر أن القدرة اإللهٌة لم تصطِفه فقط لتلقٌن اإلخوان ما ٌمتنع علٌهم 

من علوم بواطن الحروؾ وإلكمال الدرب التً خّطها من قبله كباُر األبمة والعلماء 

حدق بها من أخطار الزوال، بعد أن افتقدت والشٌوخ، وإنما أوكلْت إلٌه حفَظ األخوٌة ّمما ٌ

فكّل ما اجتازه من محن رّسخ . حجَر األساس ونواة اإلٌمان وسبَب التماٌز وركَن األمان

إٌماَنه وزاده تصمٌما وصبلبة وُعمَق اقتناع بؤنه ٌنّفذ مشٌبة الرّب فٌما ٌحّدده لعبده المإمن 

بات،ُ بهدؾ امتحانه قبل ولوجه الحقٌقة من مسالَك تكثر فٌها المنعطفات والمنعرجات والعق

وإال، لما قُّدر له النجاُح حتى فً المّرات التً ظّن أن ما ٌصله من . المطلقة بعد طول معاناة

 . أصوات هو من عمل أرواح شرٌرة، ظهر له من ثمة أنها على العكس من وحً رّبانً

الظنوُن قلَب أقرب حتى ولو شعر اإلخواُن بؤنه ٌنفرد فً القرار، حتى ولو مؤلت 

الناس إلٌه وعلى رأسهم َسّراج، فهو موقن أنه اختار الطرٌَق الصواب، ففعل ما ٌملٌه 

ألٌس هو الراعً ال ٌفّرط برإوس القطٌع، . ضمٌُره المإتِمُر بنواٌا التقوى والتوّرع والخٌر

عدٌد من وفً جعبته ال. وإن اضطّر إلى قتل الذبب دفاعا عن األؼنام ؟ والذبب لٌس واحدا

ٌّانا مظهَر الحَمل الودٌع، أو األخ الصدٌق، أو الشاب . األحابٌل واألالعٌب وقد ٌّتخذ أَح

ال استرحام وال . ال تلكإ وال ترّدد. ال رأفة وال شفقة. لكن، ال رحمَة تجوز به. البريء

ٌُرّؼب، . استعطاؾ ٌُهلك معتمدا شتى األسالٌب، فٌتحّبب و إذ ٌضرب حٌث ال نتوّقع و

ٌ قنع، ٌتباكى وٌتظلّم، ٌناور وٌؽدرٌستم ٌُحرَق فً نار . ٌل و وما أن تلٌن أو تضعؾ، حتى 
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ٌعرؾ الشٌخ . جهّنم، ُمنِزال العذاب إلى أبد اآلبدٌن، حٌث ال مكان للندم أو لصرٌر األسنان

وإن اضطّر فً مّرات إلى تبّنً أسالٌبه، فهو قد . األكبر كافة أالعٌبه وٌقؾ له بالمرصاد

وبَم كانت ستفٌدهم . واإلخوان على سذاجتهم وال ٌعرفون. دحره وردعه حتى اآلن تمّكن من

المعرفة سوى بزعزعة إٌمانهم وإقبلق أفبدتهم وضربهم بعدوى الشّك بعد أن استتّب فً 

نفوسهم نوُر اإلٌمان ؟ ال عبلقة لهم بما ٌجهلون، وهذا أفضل، إذ اختٌر هو للسهر علٌهم 

ساإالت، فٌَسهل انصرافُهم إلى ما نذروا له حٌواِتهم عن كامل وعً لكً ٌتجّنبوا أوجاَع الت

 ...واقتناع

توقؾ الشٌخ األكبر بعد أن شعر أنه شّط بؤفكاره بعٌدا، متناسٌا ؼرض تجواله 

كٌؾ ٌستخبر عن مكان إقامة خلدون دون أن ٌوقظ المخاوَؾ والشكوك، وقد تقّدم : اللٌلً

إال من بعض ماّرة متؤّخرٌن ٌتحاٌلون على الوقت قبل أن اللٌُل وندر العابرون وخلت األزقة 

ٌستثٌروا ؼضَبه، فٌنهرهم مجبرا إٌاهم على العودة بعجلة إلى حٌث ٌبٌتون ؟ عاودته ذكرى 

نزولَه إلى شارع الحوانٌت سّرا منذ شهور، فطردها حاثا السٌَر لشعوره بؤن الوقت لن 

 ... ٌجارٌه

ٌّته طرق أحد األ بواب لبلستعبلم، مبّررا رعونة سلوكه بسّرٌة انعطؾ ٌسارا وفً ن

أعاقه طرُؾ عباءته، فاستدار فإذا به رجل  . مبلمحه سوؾ ٌخفٌها اللثاُم وعتمة هذا الزقاق

شّد العباءة ٌحاول . سّكٌر متكّوم فً زاوٌة، بان على شكل ُحطام أكثر منه على هٌؤة بشريّ 

 . حزمسحبها منه، إال أن الرجَل استمّر متمّسكا بها ب

ما ترٌد ؟ فبقً السّكٌُر منّكَس الرأس للحظات، قبل : تؤملّه الشٌُخ األكبر برهة ثم قال

نزل الشٌُخ األكبر حتى أصبح بموازاته، ففتح هذا . أن ٌبادر إلى شّد العباءة إلٌه عدة مرات

العابُر  األخٌر عٌنٌه بصعوبة، ثم مّد قُربَته وقلََبها مشٌرا إلى ضرورة ملبها بما سٌتبّرع به

اقشعّر بدُن الشٌخ األكبر لرابحة فاحت من فم الرجل كؤنها شهب نار، . الُمحِسُن من نقود

إال أن . وازداد اشمبزازا من فكرة مساعدته على شراء المزٌد من هذا الشراب اللعٌن

ٌّث قلٌبل، فٌماشً الرجَل فً مطلبه، عّل الرجَل ٌماشٌه  .خاطرة جاءته جعلته ٌتر

 . أعطٌك ُمراَدك إن أنت رددَت على سإال: كبرقال الشٌخ األ
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فهّز السّكٌر رأسه موافقا، ثم رفع عٌنٌه وفتحهما على اتّساعهما كدلٌل تركٌز 

 . وإصؽاء

 أبحث عن خلدون، أتعرفه ؟ : تابع الشٌخ األكبر

 ! إنه من أعّز األصحاب ! خلدون ؟ بالطبع أعرفه : فرّد السّكٌُر ضاحكا

 كبر مسرعا، جبُت أطلبه فً أمر مستعجل، فهبل دللتنً إلٌه ؟حقا ؟ قال الشٌخ األ

مستعجل إلى أي . أمر مستعجل، أجاب السّكٌر وقد طاب له الحدٌث مع هذا الؽرٌب

 حّد ؟

مستعجل : تنّفس الشٌُخ األكبر بعد أن أدرك أن الرجَل استمرأ الكبلَم، ثم قال مرؼما

 !ٌّرت بعُض الدقابق مصٌَر بشرّي فربما ؼ. إنها قضٌة حٌاة أو موت. إلى حد كبٌر

ٌّر بعُض القروش مصٌَر رجل مثلً فً حالة نزاع ؟ سؤل السّكٌُر رافعا كفَّه  كما تؽ

 .إلى الشٌخ األكبر الذي وقؾ ٌهّم باالنصراؾ

وخلدون، أنسٌَته ؟ أما عدَت ترٌد لقاءه وهو على شفٌر الهاوٌة، : هتؾ السّكٌر

 ؟ ٌتهادى متؤرجحا بٌن الحٌاة والموت

أال : تلّفت الشٌُخ األكبر حوالٌه وقد عبل صوُت السّكٌر بما ٌشبه الصراخ، ثم قال

ترى أنك ستوقظ بصٌاحك النٌام ؟ أقسُم إنً ال أملك ما أعطٌك إٌاه، فبل نقود فً حوزتً وال 

 .حسنا، استوُدعك فً أمان هللا... شراب

أٌن ! خلدون : منادٌا مشى الشٌُخ األكبر بخطى متعّجلة، فانتصب السّكٌر مترّنحا

 !أرأٌَت، ها إنً سؤجده لك ! أنت ٌا خلدون 

وجعل السّكٌُر ٌعدو وراءه وٌزداد . ضاعؾ الشٌُخ األكبر من سرعة خطواته

أال ترٌد أن أدلّك على خلدون ؟ وهللاِ ! خلدون : صٌاحا كلما رأى أن المسافة تطول بٌنهما

 لضبط ترٌد ؟أعرفه خلدون هذا، لكن لو تقول لً أي خلدون با

ؼٌر أن الصٌاَح ازداد . انعطؾ الشٌُخ األكبر ثم اختفى فً زنقة معتمة بٌن بابٌن

تحّركت مفاتٌُح وأقفال  فً األبواب، فؤحّس أن من . حّدة وراح ٌقترب من المكان المختبا فٌه

ٌُظهر إال عٌنٌه، سٌظّنه  ٌّة، كامنا فً العتمة ومقّنعا بلثام ال  لّصا سٌفاجبه على هذه الوضع
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ٌُسكته وٌجّره لبلبتعاد . جاء للسرقة فسارع إلى الخروج للقاء السّكٌر، ثم وضع كّفه على فمه 

 .قبل أن ٌفاجبهما أحد  من الناس

ًّ الشٌخ األكبر . أهبل بك: وما صمَت السّكٌُر، بل بدأ ٌضحك وهو ٌخبط على كتف

ُب كّل هذا الُبعاد ؟ تعاَل، اشتقنا ٌا صاح، فلَم األسى وما سب. خلُت أنً لن أراك بعد الٌوم

ٌّا، ال تعاند... ال ٌهّم أن تكون مفلسا، ففً حوزتً ما ٌكفٌنا معا. أنت ضٌفً هذا المساء . ه

 ...إنَس خلدون، فهو خابن وال قٌمة عنده لصاحب أو لصدٌق

قة، تشّبث السّكٌُر به ََ وكاللصاق اللزج، راح ٌتمّرغ علٌه وٌنفث أنفاَسه . كالَعَل

ضع ٌدٌه المّتسختٌن، وهو ٌلؽو وٌقهقه وٌعاتب وٌلّح، إلى أن نزع اللثاَم عن وجه الملّوثة وٌ

ٌُطلق ضاحكا ٌّا، ال : الشٌخ األكبر مختطفا العصا كوسٌلة إقناع، متراجعا خطواٍت وهو  ه

 !نمضً اللٌلة سوٌا، وأصحبك ؼدا إلى خلدون . تعاند

ٌده ٌستعٌد عصاه،  اشتعلت نار فً رأس الشٌخ األكبر وخرجت من عٌنٌه، فمدّ 

فتشّبث السّكٌُر بها وهو ٌزداد ضحكا، فوضع الشٌخ األكبر كامل قّوته وشّد بعنؾ، فبقً 

السّكٌر متمّسكا بالعصا وقد فارقت االبتسامُة وجَهه وتحّولت إلى عّضة على شفته السفلى 

 .أعانته على التملّص والقفز إلى الوراء

أترؼب بمنازلتً ؟ أرى أنك لم : ها سٌؾرفع السّكٌر العصا وجعل ٌلّوح بها كؤن

عنترة بن شّداد، أتعرفه ؟ عنترة بطوله وعرضه أضعه فً ! تستوعب بعد من ٌقؾ أمامك 

ووضع العصا بٌن فخذٌه، ثم طفق ٌعدو بشكل دابري كؤنه ٌرَكُب مهرا ! جٌبً الصؽٌر هذا 

ددت تقبٌَل السٌوؾ ولقد رأٌتِك والرماح نواهل، فو: " أصٌلة، ضاربا على فخذه، ُمنِشدا

إن تّبسمِت : ثم توّقؾ عن الدوران، وقّبل العصا وقال" ! ألنها، لمعت كبارق ثؽرك المتبّسم 

حسنا، ال تؽضب، ها إنً ! ٌاه، ٌا لهذا الوجه الؽاضب المقفل المحتقن بالدماء ... ٌا عبلى

اَح حتى أوقظ إن أنت ؼادرَتنً، الزمتك كظلّك وعاودُت الصٌ: لكنً أحّذرك. أعٌدها إلٌك

ََ وننهار تحت " الٌسر"قرٌَة  برمّتها، فٌنزل إلٌنا الناُس وٌبدأون بضربنا حتى نبصَق الدَم

إسؤلنً أنا كٌؾ صاروا ٌتحّولون إلى وحوش حٌن ٌعّن لً ! الرفس واللكم واللطم والصفعات

ََ نومهم بالشتابم والصراخ والؽناء، وقد كانوا ٌكتفون فٌما مضى بر ََ مًٌ أن أقلَق راحَة
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ًّ من النوافذ، كما لو كنُت أفضل مهّرج  بدلو من الماء، أو بزجري برفق وهم ٌتفّرجون عل

 ! أو بهلوان 

ٌُنِه السّكٌر كبلمه ذاك، حتى انقّض علٌه الشٌُخ األكبر، فدفعه بقوة ثم حشره فً  لم 

ٌُسكته  ... الحابط ووضع ٌده على فمه 

الرجل صمت أخٌرا بعد أن فؽر فاه كّل ما ٌعرفه هو أن . ال ٌدري كم استمّر هذا

. تراجع الشٌُخ األكبر خطوتٌن. وجحظت عٌناه وانحلّت قواه، فهوى دفعة واحدة على وجهه

انحنى ٌلتقط العصا على عجل، ثم اختفى من الزقاق، قبل أن . لم ٌره أحد وما تلّوثت عباءُته

 .ٌرتدَّ َطْرفه إلٌه

أٌعقل أن . ّفة طٌر، بحذر ِخْلدولج فً أزّقة وخرج من أخرى، وكان ٌنتقل بخ

ًَ فسقط مؽمٌا علٌه. السّكٌر مات ؟ ال . إنما هو جرح طفٌؾ فً مإخرة الرأس أفقده الوع

سٌفٌق بعد قلٌل، أو فً صباح الؽد على أبعد تقدٌر، فٌنسى من تعّرض له، أو ٌذكر اعتداء  

 .علٌه، فبل ٌصّدقه أحد وُتنسب الحادثة إلى أعراض الخمر

ًّ ٌضربه أعلى الخاصرة، فتمّهل ٌلّم أنفاسه أحّس الشٌخُ  ثم . األكبر بخنجر خف

لكن، ما . قتله وانتهى األمر. ماذا إن قضى السّكٌر ؟ لَم السإال وهو الٌقٌن: أصابه ذعر

ٌُبّرأ إذن من ٌقتل دفاعا عن روحه، . لٌس القتُل دفاعا عن الذات جرما! ارتكب إثما  أفبل 

إنما هو . اما ؟ لم ٌإذه السّكٌُر وما تعّرض له بسوء ؟ صحٌحوالروح أؼلى منزلة وأرفع مق

 ...الذبب وقد تلّبس

أجفل الشٌُخ األكبر لسماع خْبٍط ؼرٌب فوق رأسه ٌرافقه صوت  حابر بٌن الزعٌق 

والصفٌر، فإذا هو طابر أسود عمبلق الجناحٌن عَبر بسرعة السهم قبل أن ٌرتفع عالٌا 

أطلق هامسا، ثم انخلع قلُبه حٌن تفّكر بؤن إبلٌس عاد ! م ؼراب شإ. فتبتلعه عتمُة السماء

 ... ٌطارده وبؤنه اتخّذ للتّو هٌؤة ؼراب أسود سٌعاود االنقضاَض علٌه

تناهى إلٌه صراخ وعوٌل ونحٌب جّمدت حواَسه، فؤصاخ السمَع إلى أن لمح أطٌاَؾ 

ون قنادٌل، ٌتبعهم نسوة فً البعٌد ٌخرجن فً الظبلم متهافتات، ٌعدو خلفهن رجال  ٌحمل
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اجتمعت القنادٌُل أمام داٍر بعٌنها، فظهرت امرأة فً الباب تلطم رأَسها . سرُب أوالد

وصدَرها وتنحنً وتنتصب وتتلّوى كؤفعى، إلى أن أمسكت النسوة بها فؤدخلنها، وبقً 

 .الرجاُل مجتمعٌن أمام العتبة

نها، لتكون مفجوعة على أو هو زوج المرأة أو اب! حدثت وفاة : أطرق الشٌخ األكبر

الشكر لك، توافٌنً بعونك فً أحلك اللحظات، : ثم رفع نظره إلى السماء وقال. تلك الحال

 وإال فكٌؾ كنت ألستدّل، وقد تجاوز اللٌُل منتصَفه فبات كثٌبا من بزوغ الفجر ؟ 

اءته خلع عب. تقّدَم باتجاه تلك الدور، فاصطدم بببر واطبة ٌعلوها حبل  ٌتدلّى منه دلو

. وؼسل وجهه وٌدٌه، ثم رّتب نفسه وأعاد اللثاَم إلى وجهه ومشى إلى حٌث اجتمع الرجال

ٌّا بصوت خفٌض مساٌرة إلمارات الحزن التً ارتسمت على الوجوه، ثم اقترب من  ح

ٌّؤ من سابل  أحدهم ٌستطلعه األمر، فقٌل له إنه طفل رضٌع ظّنت أّمه أنه لفظ أنفاَسه مع ما تق

 . كتل دمداكن أشبه ب

 . لكّنه لن ٌقضً اللٌَل، أطلق رجل ثانٍ . لم ٌتوفى بعد

 ! شٌبا منه بعد " الٌسر"هذا هو ؼضب الرّب، لم تَر قرٌة : فعلّق ثالث

أال نحمله إلى اإلخوان علّهم ٌشفقون فٌكتبون له حجابا أو ٌعطونه : وسؤل رابع

 عقارا ٌشفٌه ؟ 

ا كل مقدراتهم بعد سرقة المزار، وإال ثم إن اإلخوان فقدو. فات األوان: وقال خامس

 ! لما امتنعوا عن استقبال الزّوار 

إنما أنا ؼرٌب : الجمٌُع نحو الشٌخ األكبر ٌنتظرون منه تعلٌقا، فسارع ٌقول التفتَ 

 . ، أسٌر لٌبل ألن سّنً ما عادت تحتمل قٌظ النهار"التٌن"متوّجه إلى قرٌة 

ن ٌسّرك أٌها الشٌخ أن تعرؾ أنك تهَت، ؟ استؽرب أحد الحاضرٌن، ل" التٌن"قرٌة 

 "...الٌسر"فنحوَت االتجاَه المعاكس وبّت على أطراؾ قرٌة 

ًّ : خرجت امرأة من الباب وقالت فسؤلها ! أال تخفضون أصواتكم، فبالكاد هدأ الصب

ثم ؼابت ! مشٌبة الرّب، هو الوّهاب األّخاذ : كٌؾ حال الولد ٌا أم خلدون ؟ فؤجابت: رجل

 .وراءها الباب وأؼلقت
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أال تكون تلك : انتصبت أذنا الشٌخ األكبر وتسارع نبُضه، فاقترب من الرجل هامسا

ٌّا فً حانوت زٌدون الوّراق ؟   والدة خلدون الذي كان ٌعمل صب

 . أتعرفه ؟ مسكٌن، هو أٌضا مرٌض  طرٌُح الفراش منذ أسابٌع: فؤجابه الرجل

 . ما به ؟ سؤل الشٌخ األكبر

شاب  له صّحة فحل، لكن تروي أّمه أنه أصبح . الرّب وحده هو العالِم :فرّد الرجل

مختّل العقل، ٌبقى حبٌَس الجدران، ٌخشى الخروج وٌرفض الكبلم، كؤّن فرقة من الجّن 

ولَم تخفً وجَهك بهذا اللثام ؟ أال تنزعه فؤرى : ثم انقطع عن الكبلم فجؤة مردفا... نزلت فٌه

 ؟  إلى من أتحّدث أٌها الؽرٌب

 ! ال أراك الربُّ منظرا قبٌحا : مال الشٌُخ األكبر برأسه إلى الخلؾ وقال

 قبٌح إلى أي حّد ؟: فحّدق فٌه الرجُل مشّككا وسؤل

إلى درجة أنً ال أجرإ على نزع اللثام حتى أمام المرآة، وقد : فؤجاب الشٌخ األكبر

 !ألّم بً داُء البَرص فتآكل قسم من األنؾ والشفاه 

 !شفاَك هللا : ل مذعوراقال الرج

انظر ٌدّي، أترى علٌهما . ال تخؾ، بربُت منذ سنٌن: فسارع الشٌخ األكبر ٌطمبنه

 أّي آثار ؟

لكن، لم تخبرنً من أٌن تعرؾ خلدون وأنت : السإالَ  طرح اطمؤّن الرجُل فعاود

 ؼرٌب عن هذه الدٌار ؟

ه فً كل فٌنة للتزّود من زٌدون الوّراق وكان صدٌقا لً أعود: فؤجابه الشٌخ األكبر

 .باألوراق

 وما حاجتك باألوراق ؟: نظر إلٌه الرجل مستؽربا ثم أردؾ

ثم بّدل وجهة . هذا كان فٌما مضى، عندما كنت معلّما فً ُكّتاب: فقال الشٌخ األكبر

 قٌل لً إنه قضى فً حرٌق حانوته منذ شهور ؟: الحدٌث بؤن سؤل

كّل . رؾ له صاحب سوى خلدونمات ؼرٌبا وما عُ ! المسكٌن : فرّد الرجل

 .اعتقادي أن الشاب سلٌم العقل، لكّنه أثر الصدمة وقد كان له بمثابة األب

ٌّن الشٌخ األكبر فرصة ِذْكر خلدون، كً ٌتعّجل فً السإال ظّنً أنه كان ٌسكن : تح

 .بالقرب من شارع الحوانٌت
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 .ال، كان ٌعمل وٌبٌت فً حانوته: فؤجاب الرجل

 !عنٌُت خلدون : كبرفؤردؾ الشٌخ األ

... خلدون ؟ إنه ٌسكن فً التخشٌبة التً هناك منذ والدته: فتعّجب الرجل وأضاؾ

 !وحتى مماته ربما إذا استمّر على هذه الحال 

شفاه الرّب وخلَّص : أنهى الشٌخ األكبر المحادثة بؤن قال وهو ٌلّؾ العباءة من حوله

 !أترككم فً أمان هللا ! هذا الطفل البريء 

م مشى وعٌناه مثبتتان على الدار التً أشار إلٌها الرجُل، تلك التً تقع فً طرؾ ث

إذا قصد الببَر، ستلّفه العتمُة . البإرة وتوازٌها الببُر على مبعدة عدٍد محترم من األمتار

وتخفٌه عن ناظرّي الرجال، فٌقبع هناك متفّكرا  فً كٌفٌة سحب خلدون، قبل عودة أّمه إلى 

 .الدار

 

 

 

 

 

 

ٔٙ 

 

 

ٌّة أكثر من المعتاد، أم أنها الوحدة واالنتظار فً هذا العراء ما  بدت السماُء قص

 جعبلها نابٌة وعلى حٌاد ؟
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قبع الشٌُخ األكبر خلؾ حافة الببر الواطبة لوقت، إلى أن جاءه العوُن من الرّب 

ٌّن مبلمحها عن ُبعد، تحادثت والرجال  كالعادة، فخرجت امرأة من الباب لم ٌتمّكن من تب

بعد انطباق األبواب، انتظر دقابَق . لحٌن قبل أن تعاود الدخول مإذنة بانصراؾ الجمٌع

 ...انطفاَء القنادٌل وهو ٌحسب دقات قلبه، ثانٌة لكل دّقة، حتى بان له أن التحّرك بات آمنا

أٌطرق على الباب وقد حاول فتَحه فما ارتضى االنصٌاع، أم ٌسعى : وقؾ مترّددا

جة القفل مجددا تحسّبا لرّد فعل خلدون ؟ دار حول التخشٌبة ٌستطلع وسٌلة ولوج إلى معال

 .أخرى، فإذا به أمام نافذة خلفٌة مشّرعة دنا منها محّدقا فً الداخل، مستكشفا تفاصٌل المكان

كان جالسا على فراشه فً الزاوٌة، مسند الظهر إلى الحابط وذراعاه تحٌطان 

وكان مستٌقظا حٌن حاول فتح الباب، فما ! وإذن رآه . الظبلمبركبتٌه وعٌناه تلمعان فً 

ربما أصبح بالفعل مختّل العقل، إذ كٌؾ ٌمكن تصّور ! تزحزح من مكانه ولم ٌؤِت برّد فعل 

ٌنبؽً للشٌخ األكبر أن ٌحٌد عن مثل هذا االفتراض، ! سلوٍك مماثل من إنسان سوّي ؟ ال 

على سرقة لوح القضاء والقدر الذي لم تمسسه أبدا وهو ما ٌملٌه المنطُق حٌال شاب تجّرأ 

 .ٌُد إنسان

هً أّمً : شّوشت الحٌرة أفكاَر الشٌخ األكبر، إلى أن خرج إلٌه صوُت خلدون ٌقول

 !التً أؼلقت بالمفتاح إثر خروجها، وإال لكنُت فتحُت لك 

 هل عرفَتنً ؟: سؤل الشٌخ األكبر حذرا

 لماذا تؤّخرت ؟. كمنذ أسابٌع وأنا أنتظر: فؤجاب خلدون

فؤنت ابن حبلل زلّت . صدق ظّنً بك: ارتبك الشٌخ األكبر برهة، قبل أن ٌضٌؾ

ًّ ؟. قدُمك ولم تنِو شّرا  أال تخبرنً لما أقدمَت على ذلك ٌا بن

 .أجاب خلدون! لبلنتقام منك 

 .االنتقام مّنً ؟ ولَم ؟ سؤل الشٌخ األكبر متٌّقظا

ًّ ذ: فؤجاب خلدون أردُت أن أثبت لك خطؤ ! َسْعد " الَسْعدان"لك ألنك فّضلَت عل

 !اختٌارك، وأن وجود حارس مثله ال ٌحمً المزار وما فٌه 
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أعنً، هل خّططَت لذلك بمفردك ومن دون أن . أهذا كل شًء ؟ سؤله الشٌخ األكبر

 ٌُدهى لك ؟

 أتعنً إن كان لً شرٌك ؟: تمّهل خلدون مستؽربا، ثم قال

ثم اتّكؤ بجذعه على حافة النافذة . لشٌخ األكبر مستدركاأجل هو شًء من هذا، رّد ا

 .أظّنك نادما على ما فعلت: حٌن جاءه الجواُب نفٌا وقال

بل لقد شعرُت طوال هذه األسابٌع أنً راؼب فً الموت ! وأي ندم : فقال خلدون

 !وكم راودتنً فكرةُ االنتحار 

ًّ وأطلعتنً على الحقٌقة لَم انتظرَت كل هذا، سؤل الشٌُخ األكبر، فما جبَت إل

هً الوجهة المفاجبة التً انتحتها . وأرحَت ضمٌرك وأعدَت المسروق ؟ أجل، أعرؾ

. األموُر وما تبعها من اضطرابات أوصلت القضٌة إلى باب الوالٌة وانتهت بقدوم المؤمور

ر وهً أٌضا مماطلتً فً حّل الرمز الذي تركَته فً لفافة الورق، ثم خوفً إببلغ المؤمو

 .حٌن تبّدى لً أنك السارق، خشٌة أن أعمد إلى اتهام بريء

 واآلن، سؤل خلدون، وقد تؤكدَت من أننً الفاعل ؟ 

اآلن ٌا خلدون، أجاب الشٌخ األكبر، ال أرى حبل سوى فً إعادة المسروق وتبلٌػ 

 .المؤمور بحقٌقة ما جرى، على أن أشهد لصالحك فتنال أدنى ما ٌمكن من عقاب

لَم ال : ال رٌب وأنك تتساءل: رأسه بٌن ركبتٌه، فتابع الشٌُخ األكبرحشر خلدون 

ك مكتوما، فتتخلّص من السجن وترجع األمور إلى  أستعٌد لوَح القضاء والقدر وأُبقً سرَّ

ولكنُت فعلُت ذلك من دون ترّدد لوال أن أمرا طاربا وقع ! سٌرها الطبٌعً ؟ وأنت محّق 

 .على النزول إلى القرٌة بحثا عنكمساء أمس فً األخوٌة وأجبَرنً 

أرأٌَت أنً أثق بك ؟  وإال فما : رفع خلدون رأسه مستفِهما، فؤردؾ هذا األخٌر

حاجتً إلى إطبلعك على الحقٌقة، لو لم أكن على ٌقٌن بؤنك ابن خٌر وحبلل ؟ إنما هو 

م مكانك بريء  اعترؾ فً لحظة ضعؾ أنه السارق لسبب  أجهله، إٌمانً بؤنك تؤبى أن ٌجرَّ

 .ما ٌدفعنً إلى طلب مساعدتك، وأنا مدرك  بؤن ثمن ذلك علٌك باهظ  وثقٌل

ٌّان، مستفٌضا فً التفاصٌل، مرّكزا على  روى الشٌُخ األكبر ما كان من أمر َح

قرار المؤمور اصطحابه إلى باب الوالٌة صباح الٌوم ورمٌه فً سجن القضاء المركزّي 

كان من خلدون إال أن هّب واقفا، فارتدى ثٌابه على  فما. وإنهاء القضٌة بؤسرع ما ٌكون
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عجل، ثم قفز من النافذة مقترحا االنطبلَق إلى األخوٌة فً الحال، وقد بات الفجُر على 

 .مقربة أدنى من ساعتً مسٌر

لٌس . استمهله الشٌُخ األكبر وذّكره باألهّم، أال وهو استرجاع لوح القضاء والقدر

ثم انطلقا بخطى حثٌثة إلى أن وصبل . أطلعك على أمره فً الدرب هنا، قال خلدون متعّجبل،

الببر، فتوّقؾ خلدون متذّرعا بالعطش، فمؤل الدلَو ماء وشرب وعرض منه على الشٌخ 

األكبر الذي رفض قاببل إنه ارتوى وهو فً طرٌقه إلٌه، ثم هّم بمعاودة السٌر، فإذا به ٌرى 

ما بك ؟ أهنا خّبؤَت اللوح ؟ فما انبّس : فٌه، فسؤله خلدون مسّمرا فً مكانه، كتمثال ٌتؤّمل

، فسارع . الشاُب بحرؾ، بل بقً مثبت الحدقتٌن ال ٌرّؾ له جفن ضرب الشٌَخ األكبر روع 

 !أرمٌَته فً الماء ؟ هل أحرقته ؟ ماذا ؟ قُْل : ٌستفسر

 !لم أجده : فقال خلدون بحلق معقودة ولسان جاؾ

 لم تجده ؟ما الذي : فسؤله الشٌخ األكبر

 !اللوح : فقال خلدون

 ما بك، أتهذي ؟: فؤّنبه الشٌُخ األكبر كابحا ؼضبه

ولهول المفاجؤة، ركضُت ونسٌُت . كان الصندوق المحّرم فارؼا: فقال خلدون

ََ الورق من عصبة خلدون   !استرجاع لفافَة

ح تعنً أن أحدا سواك سرق اللو: همس الشٌُخ األكبر وقد بدأ صوُته ٌترّنح كجرٌح

 ؟

 !أعنً أن اللوح لم ٌكن فً الصندوق : فقال خلدون

طفحت نقاُط العرق من الشٌخ األكبر وجعلت كمسامٌر ثلجٌة، تدّق صدؼٌه 

ٌُمسك بالبإبإٌن وٌقلبهما لكً ٌؽورا، فكاد . وركبتٌه ثم أحّس بالُدوار ٌنزل على عٌنٌه ف

 .بالماء ٌهوي لوال أن خلدون تلقاه فؤجلسه على حافة الببر ٌخّضب وجَهه

هل كان كّل ما أرسلَته لً من . ما الذي تفعله بً ٌا رّب ؟ فّكر مطبق الجفنٌن

إشارات، رموزا أخطؤُت فهَم معانٌها فضللُت الطرٌَق إلٌك وضلّلَتنً مزٌدا حٌن رأٌَت أنً 
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ٌّان إذن من سرق المزار: فً ضبلل ؟ ثم نظر إلى خلدون وقال وما اعترافه . هو َح

 !ر سوى إقرار بفعلته تلك ومحاولته االنتحا

ٌّان المزار ؟: قال خلدون عابسا  ولَم ٌسرق ح

ًّ ُجّن فؤتى ! وما أدرانً أنا : فؤجاب الشٌخ األكبر هو إبلٌس أوعز إلٌه، أو أّن الصب

ٌُفقه معناه  أصدقنً القول، أال تكون نواٌاك : ثم تؤّمل فٌه برهة قبل أن ٌضٌؾ! ما ال 

 ع به ؟التخلّص من السجن عبر اإلٌقا

هل أصحُبك والحال هذه إلى المؤمور فؤعترؾ أنً اعتدٌت على : فرّد خلدون بهدوء

الحارس بهدؾ السرقة، ومعلوم أن القضاء ٌحاكم على الفعل، ال على حصٌلته ؟ ال أدري 

ٌّان على االنتحار، لكّنً أقول لك بؤنه لٌس السارق، إذ ال مصلحة له وال دافع  سبب إقدام َح

 !منطقً 

 .؟ سؤل الشٌخ األكبر مستنجدا وإذن

 ...وإذن، تابع خلدون، التفسٌر الوحٌد هو أن الصندوق المحّرم كان فارؼا

ما بالك تكّرر البلزمة . أطلق الشٌخ األكبر مستاء! ألن ثمة من أقدم على سرقته 

ثم تفّطن إلى ما توارٌه نظراُت خلدون من كبلم مبّطن ! نفسها كؤننا اكتشفنا ذلك للتّو ؟

لَم ال تفصح عن مقصدك مباشرة، بدل : خشى التصرٌَح به، فؤردؾ بنبرة أرادها مقنعةٌ

 التحّدث بلؽة الرمز ؟

لوح القضاء والقدر الذي تبحث : ترّدد خلدون ثوان قبل أن ٌستجمع شجاعته فٌقول

 !عنه أنت، وتبحث عنه الوالٌُة بؤسرها، لٌس موجودا فً األصل 

لشٌُخ األكبر وهو ٌنتفض واقفا، فضؽط خلدون بثقله صرخ به ا! اصمْت أٌها الكافر 

أرجوك ابَق هادبا واْصِػ إلً، فؤنا : على كتفٌه مجبرا إٌاه على البقاء جالسا فوق حافة الببر

أفهم أن ُتجنَّ وقد أصابنً ما ٌشبه المسُّ حٌن اكتشفُت األمر، وهو ما منعنً من التوّجه إلٌك 

لكن، هً الحقٌقة أرادت أن أكتشفها ولم . وال أسابٌعإلطبلعك على الحقٌقة وما عّذبنً ط

ًّ بما أفعل هل أحتفظ بها سّرا ٌسّمم روحً، أم أعلنها على المؤل مع علمً المسبق : ُتشر عل

، أو هو الرّب أرسلك كً  ًّ بؤنها سُتحدث ما هو أقوى من وقع زلزال ؟ وها أنك قد جبَت إل

ًّ االعتراُؾ بؤنً من أقدم على  وتستؽرب بعد. ٌُلقً عن كاهلً ِحْمبل ثقٌبل هذا أن ٌهون عل

السرقة ولو كانت عاقبة ذلك السجن ؟ أهبل بالسجن سوؾ ٌحّررنً من سٌاط أفكاٍر أذاقتنً 
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ماذا نفعل أٌها الشٌخ األكبر ؟ أرى ... الوٌل وكادت تودي بً إلى الهبلك أو إلى فقدان العقل

ٌّانأن نخبر المؤموَر بالحقٌقة كاملة، هكذا ٌبرأ   ...َح

ٌّان إذا كانت السفٌنة ستؽرق بجمٌع من فٌها من رّكاب وبّحارة  وما نفع أن ٌبرأ َح

ض ومعه أخوٌة الوفاء ؟  ... وقبطان ؟ وما نفع حٌاتً وحٌاة اإلخوان إذا كان المزار سٌقوَّ

 ... ٌحكً خلدون والشٌخ األكبر ٌزداد ؼٌابا وقد سرحت به أفكاُره إلى البعٌد

ٌُعقل أن ا لمزار كان فارؼا طوال تلك العقود وأن لوح القضاء والقدر بدعة هل 

! اجترحها عقل  محّنك كً ٌوحً للخْلق أن ثّمة علما ٌتضّمن كل العلوم ؟ ال، هذا محال 

ٌّل إلٌه بسبب الخوؾ . لكن، ال ٌكذب خلدون وإنما قد نطق بما رآه ولَم ال ٌكون قد توّهم فُخ

هو هذا ! إٌة ما ال ٌحّق لبشري عادي أن ٌراه ؟ أجل وتحت وطؤة االنفعال، فُعمً عن ر

ٌّا لك أن عٌنٌك أبصرتا وأن لسانك نطق ! أٌها األرعن الؽبً الجاهل المّدعً  توّهمَت فُه

إذ ! وما الذنب ذنبك، لكنها حال ضعفاء النفوس ُعْمً القلوب وموصدي األرواح ! بالحق 

ٌُبَصر، وك ٌُبِصر من كان من أمثالك ما ال  ٌؾ ٌفهم ذوو العقل المحدود ما ٌمتنع فهُمه كٌؾ 

حتى على النخبة من الخواص ؟ هل إّن عدم رإٌة شًء هو الدلٌل على عدم وجوده ؟ 

فإن لم تقع على لوح القضاء والقدر فً مكانه داخل الصندوق، فهذا ال ٌعنً أنه . بالطبع ال

 ... !ؼٌر موجود، إنما هو ما أُرٌد كً تمتنع رإٌُته على أي إنسان 

 أخبرنً ٌا بّنً، هل أطلعَت أحدا سواي على األمر ؟: تنّهد الشٌخ األكبر وقال

وهل أنا مجنون ألفعل ؟ ثم من كان لٌصّدق حكاٌة ٌستعصً : فرّد خلدون مطمبنا

 على أخصب خٌال أن ٌصوغ ما هو أدنى منها بكثٌر ؟

أشعر بالبرد فجؤة ما لً : وهو كذلك، فّكر الشٌخ األكبر، ثم قال وهو ٌقاوم قشعرٌرة

 ؟

ثم نهض فخلع . هو هول الصدمة حتما وإرهاق السهر والسٌر الطوٌل: فرّد خلدون

ًّ الشٌخ األكبر، فبقً فً قمٌص وسروال هه، أننطلق وقد أضعنا ما . قفطانه ورماه على كتف

 ٌكفً من الوقت ؟
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ا عدُت ثم، أتدري ؟ م... مهبل ٌا خلدون، أجاب الشٌخ األكبر، دعنً ألتقط أنفاسً

ٌّران شٌبا فً الوضع فؤنت ال . واثقا من أن اصطحابك إلى المؤمور واعترافك بالسرقة، سٌؽ

ٌُدٌنك، وفضُح خلّو الصندوق المحّرم من اللوح لن ٌلقى آذانا مصؽٌة، إلى  تملك إثباَت ما 

، لٌست كل الحقابق . جانب أنه سٌضاعؾ من خطورة التهم الملقاة علٌك ًّ أتعرؾ ٌا بن

القول، وأنا ال أسعى إلى االنتقام منك، حتى أن قلبً ؼفر لك وقد أدرك براءَة نواٌاك جدٌرة ب

 !فً األصل 

دمعت عٌنا خلدون حٌن سمع الشٌَخ األكبر ٌحّدثه بهذه الطٌبة وبهذا الحنّو، فقام إلٌه 

ٌّان، أنتخلّى عنه ؟ : وقّبل ٌدٌه واْسَتْسَمَحه، ثم رفع عٌنٌه إلٌه ٌسؤل  وَح

ًّ . رّد الشٌخ األكبر بالطبع ال، . لكّن خبلص نفسه بمنزلة خبلص نفسك بالنسبة إل

أعتقد أنً وجدت الحّل المناسب لكما أنتما االثنٌن، وللمؤمور أٌضا كً ٌمهلنً وقتا إلٌجاد 

 . مخرج معقول

 . وهو ؟ سؤل خلدون منفعبل

الٌوم، سؤختلق حكاٌة مفادها أنً استٌقظُت واإلخوان صبٌحة : فؤردؾ الشٌخ األكبر

 ! أمام باب الخانقاه، فؤعدناه إلى الصندوق المحّرم وأقفلنا علٌه  فوجدنا اللوَح ملقى  

ٌّان وأمُر إعادة اللوح َسْهل علٌه، طالما : قال خلدون هذا ما سٌثبت التهمة على َح

 !أنه مقٌم فً المكان 

ة ال تسمح مستحٌل، ألنه أسٌُر ؼرفة المؤمور وهو فً حالة صّحٌ: فرّد الشٌخ األكبر

 .بل ربما كان هذا إثباتا لبراءته ٌضاؾ إلى ؼٌاب الدافع أصبل لدٌه. له بالحركة فً أي حال

وإذا ارتؤى المؤموُر طلَب الكشؾ على الصندوق وما فٌه من لوح ؟ : سؤل خلدون

م لمُسه ٌُحرَّ ، فرماه الشٌُخ األكبر بنظرة تفٌد ببداهة الجواب، فتفّطن إلى ببلهة سإاله واللوُح 

بل أن تدنٌس حرمة المزار تبٌح قتَل كل فرد، أمن رتبة األعٌان أو حتى ملكا من الملوك 

ولكن، كٌؾ لً أن . إذن أبقى هنا وتنصرؾ أنت: صمت متفّكرا للحظات، ثم أضاؾ. كان

 أعلم ما ستإول إلٌه األمور ؟

ما واألخبار السٌبة تصل ك" الٌسر"ال شًء ٌخفى فً قرٌة : فؤجابه الشٌخ األكبر

 .تعلم، بسرعة الطٌر

 .ال قّدر هللا، سارع خلدون إلى القول
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 .ٌبقى أن تقطع لً وعدا: فتابع الشٌخ األكبر

ًّ حتى الممات : فرّد خلدون ! أعرؾ أٌها الشٌخ األكبر، واعتبر الوعَد مقطوعا عل

ال أخبر أحدا بما جرى وال أبوح لمخلوق بخلّو الصندوق المحّرم من اللوح، ولو قطعوا 

ًّ بذلك وتكون قد لس ًّ وأنزلوا بً كل أنواع العذاب والهوان، حتى تشٌر عل انً وفقؤوا عٌن

 !قّررَت أنه قد آن األوان 

ٌّؤ لبلنصراؾ، فتذّكر  قام الشٌُخ األكبر ٌربت على رأس خلدون، ثم التقط عصاه ٌته

بقٌه ؼٌر أن خلدون أصّر وحلؾ وألّح أن ٌ. القفطاَن ورفع ذراعه ٌسحبه من على كتفٌه

 .علٌه، مبّررا إلحاَحه ذاك بامتبلكه قفطانا آخر فً الدار

ٌّعه . انطلق الشٌُخ األكبر بخطى سرٌعة تسابق انببلَج نور الفجر ووقؾ خلدون ٌش

فما كان من ! ألن تحّل عّنً ٌا ؼراب الشإم : حتى رآه ٌرفع عصاه ضاربا بها الهواء ُمطلِقا

ٌه مرتفعا فً السماء، قبل أن ٌبسطهما مّتجها نحو الطابر األسود اللٌلً إال أن صفق بجناح

خلدون الذي تراجع مرتاعا، مدركا بعد حٌن، أنه بسبب الظلمة وؼٌاٍب دام أسابٌع، كاد ال 

 !ٌتعّرؾ إلى صقره الحبٌب َحرار 
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َفه مطلِقا أطرا ،حٌن بلػ أسفَل الهضبة، كان نوُر الصباح قد تمّدد على صدر السماء

 .على ؼٌر هدى

وتسلُّق الهضبة ال ٌخلو من مجازفة، إذ أّن أحوَل العٌنٌن ٌنام مع . هذا مإّكد. تؤّخرَ 

ٌّض حفاظا على لٌاقة بدنه كؤّن له بدن وهو ذو . الدجاج وٌستٌقظ مع الدٌكة، ثم ٌخرج للتر

ٌُفدٌها التعفَر بالتراب   !قامٍة ال تعلو عن األرض بؤكثر مّما 
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ٌق، فإذا بالخفٌر مقببل جرٌا من البعٌد وقد بدا صاحٌا على ؼٌر إلتفت إلى الطر

إرادة منه أو لطارئ أخرجه عنوة من الفراش، فما أمهله أن ٌرتدي ثٌابه على روٌة، إذ 

 . وضع معطَفه على قفاه ونسً اعتماَر قّبعته

وما هً دقابق، حتى أبطؤ سٌَره بعد أن . مشى الشٌُخ األكبر فً االتجاه المعاكس

أى الخفٌَر ٌسلك الدرَب المفضٌة إلى الخانقاه، فقّرر الجلوَس هنا، فً فًء تلك الشجرة، ر

فؤّوال، لن ٌترك هوُل المفاجؤة التً ٌحملها الخفٌُر وقتا ألحول . بانتظار خروج المؤمور

ٌّن ؼٌاَبه وثانٌا، لن ٌخطر للمؤمور أو لمرافقه، أن هذا العجوز بعمامته . العٌنٌن كً ٌتب

ها هو فً أمان إذن، وفً ! ه وعصاه، هو الشٌخ األكبر وقد تخّفى بزّي عادي وعباءت

حوزته وقت  لبلستراحة من عناء لٌٍل طوٌل ثرّي باألحداث والمفاجآت والتطّورات 

 .والتعقٌدات والحلول

إنما هً مشٌبة . كّل ما جرى، حدث فً مدى ساعاٍت وما كان فً البال أو متوّقعا

بد سوى الرضوخ واالمتثال والتسلٌم بحكمة الخالِق فٌما ٌقّرره لمخلوقاته الرّب وما خٌاُر الع

هو الرّب قّرر أن ٌضع السّكٌَر على دربه فٌتشّبث به ذاك وٌتبعه كظلّه وٌبقى . من مصٌر

ًّ دور  ٌشاكس وٌعاند كً ٌضطّره إلى التخلّص منه، ذلك أن الرّب أراد أن ٌكون لذلك الشق

رّب قّرر سوقه من ثمة إلى خلدون وإلى ما ٌحفظه من سّر، وهو ال. فٌما حصل وسٌحصل

لكً ٌفهمه أن سٌر األمور لٌس ابنا للصدفة، وإنما هو لؽة ٌخاطب بها عبده كً ٌهتدي إلى 

منذ البداٌة، والرّب ٌقّرر، حادثة تلو األخرى، كً ٌنّبهه إلى مشٌبته لم تنجِل إال بعد . رسمه

 . ا بٌن األحداثأن انكشؾ باطُن الصلة التً تربط م

واآلن وقد تفّطن أخٌرا إلى مراده تعالى، هو السابُر على قدر ما ٌقع به األمُر 

ًّ فً خاطره إلدراكه بؤن األفعال ال تتفاضل وال تتناقض إال فً نظر الخلق، كٌؾ تراه  اإلله

 ال ٌستجٌب وإن ؼاب عنه مآُل الدرب التً سلك ؟ إنها إرادته وال إرادة لً معه، بل أنا

هكذا علّمه شٌُخه حٌن كان ُمرٌدا مبتدبا، . مسلم  له أمري وكّل اتّكالً علٌه ومرجعً إلٌه

وجوب االسترسال مع هللا، أي ال ٌكون لك اختٌار وفعل، : وهكذا علّم هو اإلخواَن من بعده

ٌّرك ألن المطلوب هو الخضوع والقبول واالستسبلم فإن تركَت . بل تترك مشٌبَة الرّب تس

 ...َر له، هدأَت واسترحتَ االختٌا
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ورأى المؤموَر . شاهد الشٌُخ األكبر المؤموَر والخفٌَر ٌهروالن باتجاه الطرٌق العام

سابَل اللعاب منفعبل لمفاجؤة كبرى ستفرش أمامه سّجادَة الترقٌة، ومن خلفه الخفٌَر الهثا 

د، واإلخواَن فً أعلى الهضبة مجتمعٌن وقد أقلقهم أن ٌك ٌْ ون خروُج نزٌلهم واثبا ككلب ص

 . الدخٌل على صلة بؽٌاب شٌخهم األكبر الذي طال بما ٌعدو المحتَمل

تململ ٌهّم بالقٌام، ثم عّن له أن ٌتمّدد فً الظّل فٌؽفو متناسٌا ما حدث وما زال 

لكنه رأؾ لحال اإلخوان، فاستجمع قواه ونهض ومضى فً اتجاه . بانتظاره وهو كثٌر

ون للقٌاه وهم ٌمطرونه باألسبلة وٌستعجلونه باألجوبة، مسترسلٌن الخانقاه، فإذا بهم ٌتهافت

ٌّان ؟ قبل أن : فً وصؾ ما عانوه قلقا علٌه، فما أتاحوا له أن ٌتفّوه بؤكثر من سإال أٌن َح

ٌوافوه بؤن المؤمور أقفل علٌه بالمفتاح وبؤنهم حاولوا تفّقَد حاله واالطمبنان، فقرعوا على 

لتفاَت إلٌهم أو التزحزَح من مكانه على الفراش، حٌث استلقى زجاج النافذة، فرفض اال

 .ملصق الوجه فً الجدار

نهر َسّراج اإلخواَن على قلّة حذرهم، داعٌا إٌاهم إلى الدخول مخافة أن ٌظهر 

فوافق الشٌُخ األكبر معلنا انسحابه لتبدٌل مبلبسه، وما علٌهم . المؤموُر فجؤة بمثل ما خرج

 ...هو حٌث سٌلتحق بهمسوى انتظاره فً الب

إلى أن بدأ االنتظاُر ٌشاكس صبَرهم، فجعلوا ٌتحاٌلون علٌه بالرواح . انتظروه

والمجًء، بطقطقة مفاصل األصابع، وبالتبلعب بكرٌات األسبلة تتقاذفها أعٌُنهم أو تتفادى 

 .االصطداَم بها، بخفض الرإوس وكّم األفواه

 ا باله تؤّخر ؟ أال تذهب ٌا جابر فتتفّقده ؟م: قال َسْهل وما عاد قادرا على الُسكات

نتركه ٌتنّفس قلٌبل، فربما كان ٌؽتسل ! ال تتحّرك ٌا جابر : فانبرى له شمس الدٌن

 .من ؼبار الطرٌق

 .حتى لو كان قد استحّم كامبل، لكان اآلن جالسا بٌننا منذ حٌن: قال ابن مسّرة

 ...للٌل ساهراربما كان ٌتناول الفطور وقد أمضى ا: وقال الحكٌم

 باهلل علٌك، أتراه وقتا مناسبا للمزاح ؟: فقاطعه ابن عطا ساخطا
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ومن قال إنً مازح ؟ أم أن الشٌخ األكبر ال ٌجوع كسابر البشر : فرّد الحكٌم

 االعتٌادٌٌن ؟ 

وقؾ َسّراج متجها إلى الباب، ثم جمد عند العتبة مإذنا بقدوم الشٌخ األكبر وقد رآه 

 .مقببل فً الرواق

اعذروا هذا : جلس الشٌخ األكبر بٌنهم وكانت آثار المٌاه بادٌة على صدر خرقته

لكّن اإلعٌاء ومرّده السٌُر والسهُر طوال اللٌل، دعانً لبلؼتسال علّنً أستعٌد بعَض . التؤخٌر

 .النشاط

 .فما علّق اإلخوان على ما تقّدم من تمهٌد مصٌره أن ٌفضً إلى لّب الحدٌث

كما تعلمون، نزلت للبحث عن المدعّو خلدون وأنا ال أعرؾ له : رتابع الشٌخ األكب

. ولم ٌَسْهل نزولً فً وقت متؤّخر األمَر، إذ لم ٌصدفنً من أسؤله أو أستدّل منه. عنوانا

ًّ طوٌبل، خبلل ساعات، حتى نال مّنً الٌؤُس فقلت ال حاجة لبلستمرار : سرت على قدم

لكن، . ً بلؽُت أطراَؾ القرٌة ولم ٌعترضنً إنسانوربما كانت العودة أفضل الحلول بما أن

رأؾ الرّب بحالً فإذا بنحٌب وعوٌل وصراخ تشق صدَر اللٌل وتنٌر القنادٌَل فً مجموعة 

أجّنبكم الؽرَق فً التفاصٌل، التقٌُت بمن ... من البٌوت المنتشرة على صدر بإرة فً العراء

قدماي إلى ذلك المكان حٌث كان ٌحتضر  أسؤله واّتضح أن القدرة اإللهٌة شاءت أن تسوقنً

وّدعُت الرجاَل المجتمعٌن . طفل  رضٌع، على مسافة ؼٌر بعٌدة من حٌث تقوم داُر خلدون

متذّرعا بؤنً على سفر، ثم ذهبت مباشرة للقاء خلدون، بعد أن فهمُت أن أّمه خرجت تساند 

جٌب، إلى أن استدرُت طرقُت على الباب عشرات المرات ولٌس من م. جارَتها أّم الرضٌع

عاودنً . إلى الناحٌة الخلفٌة، فكانت نافذة مفتوحة نظرُت منها فإذا الدار فارؼة ال أحد فٌها

 . الٌؤُس وأنا أشعر بدنّو الفجر، فارتؤٌُت أن أؼادر فورا قبل أن ٌفضحنً النور

مٌص ِسرُت باتجاه الببر التً كنت قد مررُت بها قببل لبلرتواء، فإذا به هناك فً ق

ًّ . وسروال، منهمك فً االؼتسال استؽربُت األمَر وفوجا هو بظهوري علٌه وقد تعّرؾ إل

ماذا تفعل هنا، ولَم أنت متخّؾ بهذا الزّي ؟ ارتبكُت فً البدء : بسرعة وبادرنً إلى السإال

وأنت، ما الذي أخرجك لٌبل وما ٌدعوك إلى تضمٌخ مبلبسك : ثم رددت على سإاله بسإال

هو صراخ جارتنا وحزنً على ولٌدها الذي طالما : شاكلة بالمٌاه ؟ فرّد متعّجبلعلى هذه ال
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، ما أخرجنً وجعلنً أعدو حتى ؼمرنً العرُق من الرأس إلى أخمص  ًّ حملُته بٌن ذراع

ًّ مإذنا بؤن دوري فً الكبلم قد حان. القدمٌن فما كان مّنً إال أن أطلعته على . ثم حّدق ف

 .ة خالٌة من كل تهدٌد وتؤنٌبسبب سعًٌ فً طلبه، بنبر

وما . وما اختلجت مبلمُحه بؤي رعشة تفضح ارتباكا أو خوفا. وما رّؾ له جفن

من أنا ألجرإ على االقتراب من الصندوق المحّرم، وكلّنا : ارتعش صوُته البّتة حٌن أجاب

إذا ٌعلم أن احتراق الٌدٌن والعٌنٌن هو نصٌب من تسّول له نفُسه مّس ما ٌحوٌه ؟ هذا 

افترضنا أنً تمّكنُت منفردا من التؽلّب على الحارس َسْعد وفٌه كما تعرؾ، قوة عشرة 

 !ثٌران 

ًّ . ما أردت تصدٌَقه فً بادئ األمر فقّررُت اإلٌقاَع به . وقلُت ال بّد وأنه ٌتحاٌل عل

نه بؤن عرضُت علٌه تعٌٌَنه حارسا مكان َسْعد، هذا إذا تؤّكد أنه السارق وقد أثبت بفعلته أ

إن أنا جارٌُتك واّدعٌُت بؤنً السارق، : فؤطرق متفّكرا، ثم قال. محّنك وجريء وشجاع

لكن، كٌؾ أثبت هذا وأنت ستطالبنً بإعادة اللوح، وهو . سٌتحقق حلم  راودنً طوال عمري

 .لٌس فً حوزتً وال أعرؾ أٌن أبحث عنه

اسمع ٌا : صٌب، وقلتما اكتفٌُت بإجابته، بل نصبُت له فّخا آخر علّنً هذه المرة أ

إذا : فؤجاب! خلدون، لفافة الورق التً تركَتها وفٌها ما ٌشٌر إلى اسمك، تثبت أنك الفاعل 

 !، فقد ٌكون خلدون كما خالد كما خلٌل (خ)كان اسم الجانً ٌبدأ بحرؾ 

ٌّقنُت من أنه بريء، وقد زاد اقتناعً ما أضافه حٌن قال لٌلة ُسرق المزار، : عندها ت

حتى أنه . معك حق: ومن ٌصّدق شهادَة أّم ؟ فتابع: فقاطعُته قاببل. الدتً فً الداركنت مع و

لكن، فً تلك اللٌلة بالذات، أصٌبت والدتً بعارض . كان بإمكانً االنسبلل أثناء نومها

. إذن هناك من ٌشهد لً. فؤرسلتنً أنادي على إحدى الجارات التً بقٌت معها حتى الصباح

 ...علٌها اآلن ولو أردَت، لنادٌتُ 

فاستخلص اإلخواُن اندثاَر . أنهى الشٌُخ األكبر كبلَمه، وانحنى ٌسند رأسه بكّفٌه

ٌّان وهو المّتهم الوحٌد ثم فاجؤهم َسّراج بتعلٌقه . أملهم األخٌر بما أن الخطر عاد ٌتهّدد َح
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ٌّرنً أٌها الشٌخ األكبر، فؤنا ال أفهم رّد فعل خلدون حٌن: حٌن قال حّدثَته بؤمر  هناك أمر ٌح

 .لفافة الورق

وأٌن تكمن حٌرُتك ٌا َسّراج، وقد فهم أن الحرؾ إٌاه هو الحرؾ : قال الشٌخ األكبر

 ؟( خ)األول من اسمه، أي 

ال تتؤّتى حٌرتً عن مضمون إجابته، بل عن كونه ارتضى اإلجابَة : فؤردؾ َسّراج

 .دون أدنى اعتراض

 ا ولَم ٌا َسّراج ؟ٌعترض على ماذ: فسؤل الشٌخ األكبر عابسا

 !على السإال من أساسه، كؤن ٌجٌبك بؤنه ال ٌجٌد فّك الحرؾ : فرّد َسّراج

 !كتابة حرؾ ال تعنً بالضرورة أنك تتقن األبجدٌة : فقال الشٌخ األكبر

لكن، حٌن طرحَت علٌه السإال، لم تذكر أن فً اللفافة حرفا، بل . ربما: فقال َسّراج

 !ون ذاك توقٌعا بالكامل، رسما أو ختما وقد ٌك. ما ٌشٌر إلى اسمه

 .معك حق: صمت الشٌخ األكبر برهة ثم قال

" الٌسر"وإذا كان الولد ٌجٌد فّك الحرؾ، فمن أٌن له هذا وما فً قرٌة : فتابع َسّراج

 سوى أّمٌون أبا عن جد ؟

 !هو زٌدون : انتفض جابر هاتفا

 به ؟من ٌكون ؟ وما عبلقة خلدون : فسؤله َسّراج مستؽربا

هو الوّراق وقد أطلعنً خلدون أٌام تقدٌم امتحان الحراسة، أنه : فؤجاب الصؽٌر

ٌّا لدٌه  .ٌعمل صب

 وما أدراك أن الوّراق متعلّم ؟: فقال َسّراج

ٌّان لجلب كدس األوراق، كنا نجده فً الحانوت : فقال جابر حٌن كنت أنزل لٌبل وَح

 .ندٌلفً انتظارنا وفً ٌده كتاب  ٌقرأه على ضوء الق

 وهل كنتما تتحادثان وإٌاه ؟: سؤل شمس الدٌن

ٌّان، كان ٌطرح علٌنا أسبلة عن األخوٌة واإلخوان: فقال جابر  ...فً أَح

أرأٌت ؟ أما كان من األفضل أن : فؤردؾ شمس الدٌن متوجها بكبلمه إلى الحكٌم

لٌنا بوجوده تبقى أنت على تعاملك مع الوّراق بدال من إرسال الصؽٌرٌن، وأنَت من أشار ع

 وبؤفضلٌة اللجوء إلٌه تخلّصا من تّجار القضاء ؟
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وبَم أخطؤت ؟ ألم ٌكن تّجاُر القضاء ٌذٌقوننا األمّرٌن، فٌطول : فانبرى الحكٌم مدافعا

انا لشهور ؟ ٌّ  انتظاُرنا وٌتكّرر انقطاُع الورق عّنا أَح

 ٌم ؟ٌا الحك" الٌسر"كٌؾ درٌَت بوجود الوّراق فً قرٌة : سؤل شمس الدٌن

ما بالكم فقدتم الذاكرة ؟ ألم أحّدثكم بؤنً تنّبهُت بالصدفة إلى ؼرابة : فؤجاب الحكٌم

وجوده وأنا فً طرٌقً لبلنتساب إلى األخوٌة ؟ وأنت أٌها الشٌخ األكبر، ألم تقل لً حٌن 

انزل وتحّقق إن كان الحانوت قابما بعد وفً هذه : حلّت بنا أزمة الورق وأشرُت أنا بوجوده

ال، اعقد معه اتفاقا على أن ٌزّودنا بالورق مرة كل شهر ؟ وحٌن قابلُته وعدت، ألم الح

أخبرك بؤنه قبل االتفاَق شرط أن أنزل أنا إلٌه ؟ وهكذا كان، حتى جاء الصؽٌران جابر 

ٌّان، فؤوكلُت المهّمة إلٌهما اآلن، وقد قضى المسكٌُن فً حرٌق، سنضطر للتعامل مجددا . وَح

 !لكّنً متنازل عن هذه الوظٌفة لسواي، هكذا أرٌح وأرتاح . اءمع تّجار القض

مهبل ٌا إخوان، ما بالنا ؼرقنا فً كوب ماء فنسٌنا المهّم واألهّم أال وهو : قال َسْهل

ٌّان  أوشك المؤموُر على الرجوع، الوقُت ٌدهمنا ونحن ما زلنا ندور حول ! إثبات براءة َح

لم ٌكن السارق هو خلدون ـ وهذا ما تثّبت الشٌُخ األكبر من سرق المزار ؟ فإن : السإال إٌاه

منه بحٌث تنتفً فابدة االسترسال فً تحلٌل تفاصٌل ثانوٌة تبعدنا عن جوهر القضٌة ـ فمن 

ٌّان المصّر على  تراه ٌكون ؟ إن لم نجد شخصا آخر تشٌر إلٌه الشبهات، فاعتبروا أن َح

 !...صمته، ٌحكم على نفسه باإلعدام 

ْهل هوَل ما قاله على اإلخوان، وبالتحدٌد على جابر الذي أسِندت إلٌه أدرك سَ 

مراقبة النافذة احتٌاطا من عودة الخفٌر، عندما رآه وقد انسحبت الدماُء من وجهه  ٌةمؤمور

وحده شمس الدٌن بدا قلٌل التؤّثر بما أطلقه َسْهل من تحذٌر، إذ تنحنح . فبدا شاحبا ال لون فٌه

ٌّان هو السارق ؟ فصرخ به ابن مسّرة: اللشّد االنتباه وق ما بك، أجننت ؟ فتابع : وإذا كان َح

قصدي أن أذهب بهذه الفرضٌة إلى أقصاها، فعّل ذلك ٌوما لنا بحّل . افهمونً: شمس الدٌن

ٌّان أعنً، فلنَر ما ٌوجد فً حوزة . أو ٌلفتنا إلى تفصٌل أهملناه وقد ٌكون إثباتا لبراءة َح

 .ات ضده، فنقابلها بما ٌنفٌها وٌشهد لهالمؤمور من إثبات

لحظ شمس الدٌن أّن اإلخوان، وإن استاءوا من اقتراحه هذا، لم ٌبدوا أّي اعتراض 

إّما ألنهم اعتبروه منطقٌا وصاببا، وإّما ألن أٌا منهم ال ٌملك ما ٌقّدمه بدٌبل، فتشّجع على 
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ٌّان هو شهادة الحارس َسعْ : المواصلة وقال د الذي أدلى بؤن السارق كان ما ٌجتمع ضد َح

هناك أٌضا اعتراؾ الصؽٌر . ٌرتدي خرقة وبؤنه تصّرؾ كمن اعتاد تفاصٌَل المكان

ومحاولته اإلقدام على االنتحار وتمّسكه بالصمت ورفضه التحّدث إلٌنا وإلى جابر نفسه 

 ...الذي ال ٌفارقه

لكن، ٌبقى ! ب هذا ما اجتمع من أدلّة ظاهرٌة نعرفها عن ظهر ؼٌ: قاطعه َسْهل

ٌّان إلى سرقة المزار ؟: السإاُل األساسً أال وهو  ما باعُث َح

ال تستعجل ٌا َسْهل ودعنً أكمل، فمقصدي هو عرض الوقابع : قال شمس الدٌن

إذن تبقى نقطة . وصوال إلى استنتاج الدافع الذي ربما خرج ألعٌننا دون أن نسعى إلٌه

ٌّان من قهر سَ  ْعد، وصراعهما أشبه بصراع قزم وعمبلق ؟ ؼامضة وهً كٌؾ تمّكن َح

ٌّان قد أضعؾ من قوى الحارس بدّس بعض المواد  االحتمال الممكن الوحٌد هو أن ٌكون َح

 ...فً عشابه، من تلك التً نستخدمها فً صنع العقاقٌر

ٌّان ٌساعد ابَن  ساد الذهوُل لصدقٌة ما تقّدم به شمس الدٌن من افتراض بما أن َح

لى إعداد الطعام وٌتناوب وجابر على حمله إلى الحارس، وألن األمر خطر مسّرة ٌومٌا ع

وهذا ما أخذ اإلخواَن على . له ومعناه أنه قادر دونهم جمٌعا، على كبح عواطفه بلجام عقله

حٌن ؼّرة وأشعرهم برؼبة ملّحة بتهشٌم برودة أعصابه عبر تحّدٌه بالمزاٌدة علٌه، وصوال 

 .، بانتظار أن ٌنهار بناُء اتهاماته علٌهإلى تدمٌر حججه حجرا حجرا

أصلح َسْهل من قعدته فجثا على ركبتٌه مقّوس الظهر، مّتكبا بٌدٌه على فخذٌه 

ًّ خصمه اللبٌم ما عدا ! جٌدة مرافعتك ٌا شمس الدٌن وبارعة بالفعل : ومثبتا نظَره فً عٌن

ماشٌك فؤفترض أنها تمّثل لكنً سؤ. أنها من ضروب التخمٌن وال أدلّة حّسٌة علٌها وال شهود

ٌّان وهو مراهق حّساس وهّش وخجول، أقدم على مّس لوح  حقٌقة ما جرى، مضٌفا أن َح

القضاء والقدر بالرؼم مّما ٌستدعٌه ذلك من جرأة وجسارة ال أرى أنا شخصٌا أنه 

 ...ٌملكهما



  
115 

لَم ال تضع ذلك على حساب رعونة المراهقة وطٌش : قاطعه شمس الدٌن وقال

وفضول األوالد، وهً خصال تفضً إلى ارتكاب المعاصً دون التفّطن إلى  الشباب

 عواقبها ؟

أال تجد أنك تبالػ بعض الشًء ٌا شمس الدٌن ؟ ها إّنا : تدّخل الشٌخ األكبر وقال

ٌّان بؤسوأ مما فعل  تركناك تعرض فكرتك، لكنً أرى أنك بدأت تشتّط فإذا بك تحكم على َح

 !المؤمور 

فاه لبلعتراض، فرفع الشٌُخ األكبر ٌَده ٌدعوه، بل ٌؤمره  حّرك شمس الدٌن

ٌّان تصّرؾ مإتِمرا : بالصمت ظّنً أنك ؼٌر مدرك لعاقبة ما تفّوهت به، إذ ٌفٌد ذلك بؤن َح

 ...بنواٌا الشّر ومعناه

صرخ شمس الدٌن، بما أنه لٌس أكثر من أداة توّسلها إبلٌس كً ! معناه أنه بريء 

ٌّان وهو بمثابة أخً الصؽٌر وله فً قلبً مشاعر ٌعجز لسانً أنا ال ! ٌسًء إلٌنا  أّتهم َح

لكنها الحقٌقة ربما، ٌقضً الواجُب بمواجهتها حتى ولو كانت ُمّرة، صعبة، . عن وصفها

 !تفوق االحتمال 

ٌّان ! ال حول وال قوة إال به : ضرب َسّراج كفا بكّؾ قاببل ٌا شمس الدٌن، إذا كان َح

ًّ لم ٌخرج من دابرة هذا قد سرق المزار، فه ذا معناه أن اللوح ما زال هنا، طالما أن الصب

 !المكان منذ لٌلة السرقة 

ٌّن الشٌُخ األكبر الفرصة وقال ها نحن قد اجتمعنا لحّل مشكلة، فإذا بنا نواجه : فتح

ٌّان فً ؼٌر موضعها الصحٌح  ما ! واحدة أخرى هً إقناع شمس الدٌن بؤن ظنونه إزاء َح

 أن نفعل ٌا أخانا، أن نفّتش المكان بحثا عن اللوح كً تقتنع ببراءة الصبً ؟ترٌدنا 

ال، أجاب شمس الدٌن وقد خنق االرتباُك صوَته وعقد الحرُج أطراَفه وصبؽته 

ال بل هو ما سنفعله : فانتفض الشٌُخ األكبر ؼاضبا وقال. الحمرة ّمما ٌتعّرض له من تؤنٌب

ٌّا ٌا إخوان، تّوزعوا على األمكنة قبل عودة المؤمور، ! ن وقد زرعَت الشّك فً أفبدتنا اآل ه

أنت ٌا َسْهل وٌا ابن مسّرة، اّتجها إلى . نقبوا ما فوق األرض وما تحتها بحثا  عن اللوح



  
116 

وأنت ٌا ابن عطا وأٌها الحكٌم، ابحثا فً ! الواحة فً الفور وال تنسٌا أركان المزار وزواٌاه 

انزل ٌا شمس الدٌن مع َسّراج إلى ! َل والببَر والصنادٌق المطبخ وانبشا القفَؾ والسبل

 !وأنت ٌا جابر، ابَق معً لندور على ؼرؾ الخانقاه . محترؾ الكبلم
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 ! كم بات ٌعرفهم . ٌعرفهم

ولوال خوفه من الكفر لقال إنه خلقهم فوضع فً . ولدهم فردا  فردا وقد كؤّن له َرَحم  

ٌّنكّل منهم ملَ  لكّل منهم نقاط ضعفه وقّوته، ؼٌر . كة تبٌح توّقَع كٌفٌة تصّرفه إزاء موقؾ مع

ال ٌؤمن إال لذاته وما أن تطلِق أمامه فكرة، حتى : أن شمس الدٌن ٌبقى أفضلهم على اإلطبلق

ٌقترب منها كقّط بّري، فٌبدأ بتقلٌبها حِذرا بٌن براثنه قبل أن ٌتراجع كً تظهر له كافة 

 .ستعدادا لبلنقضاض علٌها وتمزٌق لحمها وصوال إلى العظمجوانبها، ا

 طُ وبه نخوة ومروءة ُتلهبان فٌه الحماَس، فإذا به بسٌ ل  عادِ . َسْهل أٌضا ال بؤس به

اآلخرون أقّل . التورٌط ٌرمً نفَسه فً النار من دون حساب أو تفكٌر، دفاعا عن مبدأ

د لهم الوجهة، حتى ٌنشطوا ل. تماٌزا، ٌحتاجون إلى عقل ٌسوسهم وٌفّكر عنهم كن، ما أن ُتحدَّ

 . كالنمل الدإوب فٌبرعون فً السعً والجمع والتفنٌد والتوضٌب

ٌبدو مخلصا مطٌعا كؤفضل الُجند، لكّنه ما ٌلبث أن ٌتمّرد، . وحده َسّراج ٌنفد منه

ٌُظهر، لٌعود فٌتكّتم هم وال عجب فً ذلك، فَسّراج أقرب. فٌنعزل وٌشاكس وٌواري، قبل أن 

ٌَر من الخٌر بٌد أنه لطٌبته وسعة . إلٌه سّنا وعشرة ومعرفة، وله قلب أنصع من الثلج وأْخ

: ذلك هو مكمن ضعفه. قلبه، ٌصفح وٌحّن وٌرأؾ، حٌث ال ٌجوز الصفُح والحناُن والرأفة

لوال هذه الشوابب فٌه، . خطٌر بتسامحه ومقلق بانفتاح روحه ومرونة عقله وشفافٌة نفسه
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أن ٌتكّفل وحٌدا بالسهر . لكن، ذلك هو قدره. شٌُخ األكبر قلَبه وأسّر إلٌه بما ٌشؽلهلفتح له ال

ٌُقلق سٌَرها حادث  من هنا، أو طارئ من هناك  . على انتظام األمور بحٌث ال 

بإ ٌُجرَّ ب ال ٌخطا. ّن من ال ٌعرؾ ال  ٌُجرَّ ٌُدِرك. ومن ال  ومن . ومن ال ٌخطا ال 

ُر بؤحمد الصفات واالحتماُء بإٌمان َسْهل بسٌط ٌجهل ما ٌحتدم كل ٌدِرك ٌَسْهل علٌه التدث ال

ٌوم تحت مظاهر وجود هادئ مستتّب، من معارك طاحنة تستعر فً كل ساعة ودقٌقة بٌن 

خٌارات الخٌر وخٌارات الشر،ّ ولها من الجانبٌن جحافُل ُتعّد بالمبات ووفرة  من األسلحة 

لذلك تراه ال . وي فً نظر الرّب من ٌعلم ومن ال ٌعلملكن، ال ٌست. وأنواع الذخابر والعتاد

 ...ٌكشؾ الحقٌقَة إال على النفوس القادرة على حملها

خرج الشٌخ األكبر من ؼرفة ابن عطا، وكانت الثانٌة إلى الٌسار فً أقصى 

الرواق، فرأى جابر ٌخرج فً الطرؾ المقابل من ؼرفة َسْهل وهً األولى من ناحٌة 

فٌرفع كتفٌه فً إشارة منه إلى أنه انتهى من تفتٌشها فما وقع فٌها على  المدخل الربٌسً،

ٌّان. اللوح عساه ٌكون قد أصاب فً . ما زالت أمام جابر ؼرفتان قبل أن ٌصل إلى ؼرفة َح

ٌُذِهب جهوَده هباء ٌُفشل خطَته و هل ٌروح إلٌه . تقدٌراته، فبل ٌفاجبه المراهُق بسلوٍك 

ٌّث فٌترك للصؽٌر أن ٌقوم فٌقترح أن ٌتعاونا على أث اث كل ؼرفة ؟ ال، األفضل أن ٌتر

ماذا لو تحاذق جابر . باالكتشاؾ وحده، وهو ما سٌضاعؾ من صدقٌة العملٌة وٌزٌدها هوال

فقّرر حماٌة صدٌقه وتوأمه بؤن أخفى أداة الجرم وتسّتَر علٌها ؟ ال، هذا أكثر مّما ٌقدر علٌه 

 ...ل تلك الخطورة ٌفوق الُجرَم بل ٌعدو أكبر اإلثمالصؽٌُر، فالتشوٌُش على مسؤلة بمث

ٌّان وفّكر بمؽادرتها على الفور عّما ٌبحث وهو . وقؾ جابر على عتبة ؼرفة َح

ٌّان ؟ حتى لو كان صدٌقه هو الجانً، وهذا محال، لما خّبؤ اللوَح فً  الواثق من براءة َح

هور الشٌخ األكبر فً الرواق، لكّن ظ. ؼرفته نظرا لِما ٌملٌه المنطُق على أي عقل سويّ 

 .قضى على ترّدده ذاك، إذ حثه هذا األخٌُر على اإلسراع بإٌماءة من رأسه

ولج جابر العتبة فانعقد حلقه بؽّصة ووقؾ ٌتؤّمل أثاَث الؽرفة القلٌل، ال ٌجاوز 

فراشا وطاولة وصندوقا خشبٌا ٌحوي أؼراضا ٌحملها المرٌدون معهم، ثم ٌنسونها بعد 

وازدادت الؽّصة . زال عنها أثُر ما اعتقدوه ذكرٌاٍت وحنٌنا لن تنال منها األٌام حٌن، وقد



  
119 

صبلبة حٌن اختلطت بحصى الندم والشعور بالذنب وقد قست وتسّننت وأصبحت جارحة 

ٌّان فٌقنعه بالتراجع عن اعترافه، معتذرا عّما . كؤفضل النصال لَم لْم ٌذهب حتى اآلن إلى َح

، مقِسما بؤنه لم ٌزل أخاه وحبٌبه الذي ال ؼنى له عنه ؟ وما الذي جرى فً الواحة بٌنهما

ٌّان أكثر من هذا، لكً ٌنقض أقوالَه وٌتخلّى عن رؼبته فً االنتحار ثانٌة على ٌد  ٌعوزه َح

. المؤمور ؟ اندفعت الدموُع من مآقً جابر، فراح ٌمسحها وهو ٌقاوم جرٌانها ؼصبا عنه

باشرة إلٌه فٌطلب منه السماح وٌنقذه، حتى ولو وشى به ٌُنهً تفتٌَش الؽرؾ، ثم ٌذهب م

 ...وقال إنه، أي جابر، هو أصل الببلء

انحنى ٌفتح الصندوق، ثم دّس ٌده ٌعبث بؤؼراض اجتمعت من ؼٌر ألفة أو مبّرر، 

فبلمس حذاء عتٌقا وحصى ورٌشة مكسورة ودواة فارؼة وخرقة بالٌة وأوراقا وقلنسوة 

وفً قعر هذا الخلٌط المتنافر، اصطدمت أصابُعه بجسم صلب .. .صوفٌة وعٌدانا ومّطاطا

ملفوؾ ببطانٌة من الصوؾ، رفعه فإذا به ذو شكل مستطٌل ووزن ثقٌل كؤنه كتاب، وإذا 

 . بٌدٌه أخذتا فً االرتعاش وقد شعر بسخونة وبوهج راح ٌلفح وجهه وعٌنٌه

ًّ : ، مولِوالرمى جابر ما فً ٌده إلى األرض وخرج ٌنادي وهو ٌقفز مذعورا ! إل

وافاه الشٌُخ األكبر مهروال، ثم دخل الؽرفة ٌسحب منها ! لقد احترق وجهً واشتعلت عٌناي 

ًّ كً ٌطفا حرٌَق الوهم الذي اشتعل فً رأسه فؤوحى له  ؼطاَء الفراش وٌرمٌه على الصب

 .أن النار انتشرت فٌه كما فً الهشٌم

: أخذه الشٌُخ األكبر من وجهه قاببلإلى أن ! عٌناي ! عٌناي : استمّر جابر ٌصرخ

 ًّ ، افتح عٌنٌك وانظر إل ًّ ظهر اإلخواُن الهثٌن وقد سمعوا الصراَخ من بعٌد، ! أنظر إل

ٌّان : فسلّمهم إٌاه قاببل خذوه من هنا وضعوا على جفنٌه ماء ! لقد وجد اللوَح فً ؼرفة َح

بلول بمحلول البابونج والورد باردا، ثم بلسما لشفاء الحروق، وضّمدوهما بمندٌل أو بشاش م

 . والشاي

امتثل قسم  من اإلخوان، فحملوا جابر وخرجوا به وقد تحّول روُعه فجؤة إلى 

ٌّان، إذ راح ٌشتمه وٌلعنه وٌتمّنى له الموَت على ٌدّي الرّب اللحظة،  ؼضب على َح

 .واالحتراَق بنار الجحٌم كما تسّبب هو باحتراق عٌنٌه
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ن وَسّراج مع الشٌخ األكبر، فجمدوا متبلصقٌن فً الرواق، اجتمع َسْهل وشمس الدٌ

ٌّان ًّ على األرض فً ؼرفة َح  . وهم ٌحّدقون إلى الكتاب المرم

ما العمل اآلن وقد ثبتت ظنوُن شمس : قال الشٌخ األكبر بصوت متهّدج خفٌض

 الدٌن ؟ 

 !قبل كل شًء، نعٌد اللوح إلى صندوقه فً المزار : فرّد َسّراج

 .لكّن المؤمور أقفل الباب واحتفظ بالقفل: الدٌنقال شمس 

 !فبل ٌجوز أن ٌبقى اللوح ملقى هنا فً األرض ! نكسره : فقال َسْهل

ومن ذا الذي سٌجرإ على لمسه أو االقتراب منه، وقد رأٌنا ما : أردؾ شمس الدٌن

 جرى لجابر حٌن أمسكه على ؼٌر دراٌة منه ؟

وأنت . زار، اخلع القفَل وجا بالصندوق المحّرماذهب ٌا َسْهل إلى الم: فقال َسّراج

ن نرفع بها اللوَح دون أن  ٌْ ٌا شمس الدٌن، ابحث عن عارضة خشبٌة وعودٌن صلب

ٌُبدي موافقته... نمسسه : ثم سكت متنّبها إلى أنه لم ٌستِشر الشٌَخ األكبر، فسارع هذا األخٌر 

ٌّا ٌا أخوّي تحّركا واقضٌا ما أشار ! وِنْعم القرار   .به َسّراجه

ٌّان خّبؤ اللوح : انطلق االثنان، فنظر الشٌخ األكبر إلى َسّراج وسؤل ٌُعقل أن َح هل 

 فً صندوقه حٌث ٌَسْهل إٌجاده ؟

 . ال تستؽرب، فؤكثر األماكن بداهة هً أبعدها عن الشبهة: فؤجاب َسّراج

 ًء ؟ لكن ٌا َسّراج، تابع الشٌخ األكبر، كٌؾ تمّكن من مّس اللوح فما أصابه ش

ما ٌقلقنً أنا وما لم أتمّكن من فهمه حتى : فلم ٌجد َسّراج ما ٌرّد به، إلى أن قال

إال إذا كنَت محقا أٌها الشٌخ األكبر حٌن قلَت بؤنه . اآلن، هو دافعه إلى ارتكاب هذا اإلثم

 .إبلٌس ٌدهى لبسطاء العقول والقلوب، فٌستخدمهم أداة لتنفٌذ مآربه فً الشرّ 

عه ابن مسّرة ٌعٌنه على رفع الصندوق المحّرم، فدخبل الؽرفة به رجع َسْهل وم

هذا كل : ثم وصل شمس الدٌن ٌحمل عصا وعارضة خشبٌة، قاببل. ووضعاه على األرض

ٌُنجز المهّمة، فاعترض اآلخرون متذّرعٌن . ما وجدتُ  تقّدم الشٌخ األكبر مإذنا بؤنه من س

فتطّوع َسّراج، ثم اسُتبعد لتقّدم سّنه . جة إلٌهبخوفهم من أن ٌصٌبه مكروه وهم فً أمّس الحا
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ووهن ذراعٌه، تبعه شمُس الدٌن الذي تراجع من تلقاء نفسه، معترفا بعدم قدرته على إتٌان 

 ...مثل هذا الفعل الخطٌر

حسم َسْهل النقاَش فدخل الؽرفة وحشر العارضة الخشبٌة تحت اللوح، ثم رفعه 

ه والعرُق ٌتصّبب ؼزٌرا منه، ُمبعدا وجَهه وباسطا مستعٌنا بالعصا وهو ٌعّض على شفتٌ

وانزلق لوُح القضاء والقدر إلى داخل الصندوق، فؤسرع ٌؽلق ... ذراعٌه بؤقصى ما ٌكون

ودخل اإلخوان ٌهّنبونه وٌثنون علٌه امتنانا وعرفانا بالجمٌل، بعد أن وقفوا ٌراقبونه . ؼطاءه

 .ن والؽفرانوهم ٌتلفظون بالصلوات، طالبٌن الرحمة والعو

اجتمع أهُل األخوٌة أمام باب الخانقاه، فرفع اثنان منهم الصندوق على األكتاؾ 

كالنعش، وسارا به ٌتقّدمهما الشٌُخ األكبر وٌتبعهما من بقً من اإلخوان، فٌما جابر مّتكا 

علت األصواُت باالبتهاالت . على ذراع الحكٌم وقد ُعصبت عٌناه بقطعة من الشاش األبٌض

ٌّان الذي وقؾ فً النافذة وأناش ٌد الِذْكر احتفاء بعودة اللوح إلى أخوٌة الوفاء، متناسٌة َح

 . ٌتؤّمل إخوانه ٌبتعدون دون أن ٌعٌروه أّي انتباه

وصلوا إلى منتصؾ المسافة الممتدة ما بٌن الخانقاه والمزار، فإذا بابن عطا ٌلكز 

حّث الجمٌُع . ى وصول المؤمور برفقة الخفٌرابَن مسّرة الذي لكز الشٌَخ األكبر منّبها إٌاه إل

الخطى إلى أن وصلوا المزار، فؤعادوا الصندوَق المحّرم إلى موضعه فً ؼرفته، ثم 

 . خرجوا واجتمعوا ٌحرسونه عند الباب

 ماذا نقول له ؟ : همس َسْهل وقد أصبح المؤموُر على مقربة

معنا وهو رحٌم لن ٌتخلّى عن  ال تخافوا، فالربّ . رّد الشٌخ األكبر بحزم! الحقٌقة 

ٌّان  . َح

ماذا لو اّدعٌنا أننا وجدنا اللوَح وراء مبنى : اقترح شمس الدٌن بصوت خفٌض

 الخانقاه بعد خروج المؤمور ؟

ٌّان ؟ أم أنك تقول ذلك لؽسل الٌدٌن : فرماه اآلخرون بنظرة مفادها اآلن تذّكرَت َح

 وإظهار براءة نواٌاك ؟
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فبل ذنب لك سوى أنك كنَت أداة .  بؤس علٌك ٌا شمس الدٌنال: تكلّم َسّراج فقال

 .والحقٌقة تظهر دوما ولو بعد حٌن. للحقٌقة كً ُتظهر نفَسها

استفهم المؤموُر عن سبب اجتماعهم ها هنا وعّما ٌفعلون، فؤخبروه بما جرى، 

ٌّان ٌُبدي انزعاجا من كثرة األصوات. ملّحٌن فً طلب الرحمة لَح لك فٌما نرى ذ: فقال وهو 

ٌّان لٌست ذات أهمٌة، ٌشفع له صؽُر سّنه ومحاولُته االنتحار. بعد فنظروا . ثم إن جرٌمة َح

ٌُِجلّونه هم،  إلٌه مستؽربٌن، ؼٌر راضٌن فً العمق عّما بدا فً لهجته من استخفاؾ بما 

أدرك المؤموُر أنه خطا خطوة تعدو . ومتخّففٌن فً اآلن نفسه من وطؤة القلق على الصؽٌر

لكّنً منشؽل اآلن بقضٌة . ٌبقى أن أتحقق من صّحة ما روٌتموه: للزوَم، فتقهقر إذ أضاؾا

 !جرٌمة قتل " الٌسر"جدٌدة، وقد وقعت فً قرٌة 

قال هذا وتحّول عنهم مّتجها إلى حٌث أوقؾ سٌارته، فركبها مع الخفٌر وانطلقا 

ن سحابة ؼبار أضفت على ذهول اإلخوان بعضا من ُصفرة الص ٌْ ور العتٌقة فضح مخلف

 !عٌوَبها نور  صارخ  أؼدقته بسخاء شمُس منتصؾ النهار 
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ٔ9 

 

 

 !ـ ألم أُِعد وأكّرر عشرات المّرات، بؤنً ال أستقبل أحدا ٌوم األربعاء ؟

أطلقت عدلى صوَتها باتجاه مدخل الدار، ثم شّدت حزاَم ردابها الصباحً وانتقلت 

ى الرّب خلق األربعاَء، وهو نهار قلّما أمنت له لما ٌجلبه لماذا ُتر: إلى المطبخ وهً تتساءل

 دوما من سوء أخبار ؟

ال بّد . عاد الطْرُق خفٌفا على الباب، فجمدت فً مكانها أمام الحوض، ثم انتظرت

ٌّته عدم المؽادرة قبل  وأنه ؼرٌب عن الدٌار سمع بها من أهل القرى المجاورة، فجاء وفً ن

 ... ٌعاند قلٌبل، ثم ٌٌؤس وٌإوب إلى حٌث كان. ال بؤس! فّتان أن ٌنعم برإٌة حسنها ال

لوال خوفها من ؼضب الرّب لقالت إنه جَبلَهم على عجلة، فلم ٌفطن إلى ! الرجال 

هً عٌوبهم بالذات ما ٌجعلهم على براءة . ابتسمت. كثرة ما ٌشوبهم من مساوئ وعٌوب

اء ؟ اجُترحن من ضلع آدم بالفعل، لكن والنس!... وسذاجة ٌخلعون بهما قلوَب أقسى النسوة 

ٌُظهرن حٌالها سوى  من ذاك المختّص بمشاعر الؽٌرة والحسد والنمٌمة، هّن اللواتً لم 

ابنة حرام ومخّربة البٌوت وسارقة األزواج : التعالً واالحتقار مع نعتها بؤسوأ الصفات مثال

 ... وُمفِسدة أخبلق األبناء والشباب

فباستثناء مداراتك وتجّنب الحدٌث معك، لم تبادر . ت لنفسهاتبالؽٌن ٌا عدلى، همس

إلى التهّجم علٌك من قبل، وما من واحدة بٌنهن منعت زوَجها من " الٌسر"امرأة فً قرٌة 

ٌّة، أنهن ممتّنات لما . زٌارتك بل أنك كنِت تشعرٌن فً أحٌان، عبر إشارات صؽٌرة خف

نذ سرقة المزار وثمة ما ضرب الناس فً إال أّن األمور اختلفت م. تإّدٌنه من خدمات

عقولهم رجاال ونساء، فؤمسوا على حال ثم استٌقظوا صبٌحة الٌوم التالً، وهم على نقٌضها 

 .التام
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افتحً ٌا عدلى، : تناهى إلى سمعها صوت متهّدج مخنوق ٌنادٌها باسمها، ثم ٌضٌؾ

: قت أذَنها وسؤلتفوثبت وأصبحت فً طرفة عٌن بمحاذاة الباب حٌث ألص! أنا خلدون 

 !افتحً قبل أن ٌرانً أحد الجٌران : خلدون، أهذا أنت ؟ فرّد الصوت متوّسبل

ٌّتها أال تفتح له حٌن سٌجًء وٌطرق بابها، وقد تصّورت الموقَؾ هذا فً  كان فً ن

! ُعد إلى حٌث كنت، أو، أنا ال أتعاطى مع اللصوص : رأسها عشرات المرات، كؤن تقول له

رة صوته من انكسار، لم ٌمهلها وقتا للتفكٌر، فإذا بها ترفع المزالَج وتفتح على لكّن ما فً نب

 .عجل، مرتمٌة علٌه

وقد ظّنت أنه خدعها واستعملها وأخفى عنها وما . وقد ؼاب عنها أسابٌع. اشتاقته

ٌُطلعها على خفٌة األمر وحٌن أخذ الِخرقة التً خاطتها له واختفى وذاع فً . وفى بوعده أن 

ٌة خبُر سرقة المزار، لم ٌطل بها الوقُت حتى أقامت الصلة بٌن الحدثٌن، فلعنته ولعنت القر

ها هو اآلن عندها، معها، مخطوؾ اللون، أصفر كالشمع، . الظرَؾ الذي جعلها تتعّرؾ به

ٌرتعد تحت نقاط العرق التً سالت منه، فبلّلت شعَره وثٌاَبه واألرٌكة حٌث جلس ٌلتقط 

 .منهأنفاَسه الفاّرة 

ٌُطلعها على ما استجدّ  أخبرها عن لقابه بالشٌخ . وما عرؾ من أٌن ٌبدأ وكٌؾ 

األكبر لٌل أمس، وما دار بٌنهما من حوار، وصوال إلى ما قطعه على نفسه من وعد بعدم 

ثم تحّدث عن َحرار الذي جاءه قبٌل الفجر، فقّرر . إفشاء سّر لوح القضاء والقدر ألّي كان

ثم روى . ؼادر النعاُس عٌنٌه، وقد دّب فٌه نشاط  تراكم حتى انفجر كنبع اللهَو معه بعد أن

إلى . كم عدا ولعب، وَحرار ٌحلّق عالٌا، ثم ٌنزل إلٌه فٌحّط على ذراعه، ثم ٌعاود الطٌران

، وهو أمر استثار حذَره وفضوَله "الٌسر"أن سمع هدٌَر محّرك سٌارة مقبلة من نواحً قرٌة 

إلى الشجرة التً لجؤ إلٌها َحرار وقد حدس قلُبه بؤمر خطٌر، كً ٌرى  لندرته، فإذا به ٌصعد

وإذا بهما ٌطرقان على . الخفٌَر مترّجبل من السٌارة وبرفقته رجل  استنتج سرٌعا أنه المؤمور

وإذا بوالدته تلطم على صدرها، . باب داره، فتخرج أّم خلدون، فٌدور بٌنهما وبٌنها حدٌث

 ...حٌد عن الباب كً تسمح بدخول الخفٌرثم على رأسها، قبل أن ت

 !خاَنَك الشٌُخ األكبر، فؤبلػ المؤموَر باعترافك بالسرقة : قاطعته عدلى
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ثم عاد إلى الشجرة ٌراقب من البعٌد ما . امهلٌنً وقتا وسوؾ تفهمٌن: فقال خلدون

 ...ٌجري أمام باب داره

المؤموُر وسحب منه ما هً إال لحظات، حتى خرج الخفٌُر وفً ٌده كٌس  تناوله 

ٌَه، فرجع فً ! قماشا مكّورا نفضه، فإذا به قفطان  خطر لخلدون أن الشٌخ األكبر بّدل رأ

تلك اللٌلة لٌعٌده إلٌه، فما وجده ألنه كان ٌلهو خارجا مع َحرار، فرماه من النافذة الخلفٌة، ثم 

وما ! إنه مضّمخ بالدماء وٌلً، : لكّن رّد فعل أمه، أنبؤه بؤمر آخر ألنها بدأت بالعوٌل. رحل

وأٌن أنت ٌا خلدون ؟ وهً تبكً وتنوح مفجوعة، !  الذي جرى لولدي ؟ وهاتوا لً وحٌدي 

 ...والمؤمور ٌحاول تهدبتها بمعٌة الخفٌر

فؤمسك بالصقر . فّكر خلدون بالنزول والركض إلٌها لكً ٌطمبنها، لكنه خاؾ

حلّق َحرار فوق . ولم ٌزل على قٌد الحٌاة وأطلقه فً اتجاه الدار علّها تفهم أنه على مقربة

سقٌفة الدار ثم حّط علٌها، فرأته أّمه وجمدت للحظات، قبل أن تطلق صوَتها على مداه وهً 

! كٌؾ ٌقتل السّكٌَر وهو طرٌح الفراش لم ٌؽادره منذ أسابٌع ؟! خلدون لٌس قاتبل : تقول

حٌن خرجُت إلى جارتً للسهر على أجل، كان معً لٌل البارحة، وقد أقفلُت علٌه بالمفتاح 

 ...رضٌعها السقٌم

أدركُت أن أّمً فهمت أنً فً الجوار، لذلك راحت تصرخ بنبرة مستنكرة ؼاضبة، 

واستنتجُت مّما قالته أن ثمة شهودا . لكً ٌصلنً صوُتها فؤتنّبه وأهرب قبل فوات األوان

ًّ الذعر. مرات سمعوا السّكٌَر فً اللٌل ٌتحّدث بصوت عال وٌتلفظ باسمً عدة . دّب ف

وما عرفُت ما . وكنُت أتوّقع كّل شًء، ما عدا اّتهامً بجرٌمة قتل. وعجز عقلً عن التفكٌر

فقلُت أجًء إلٌِك وأسؤلِك االختباَء عندك لوقت، هذا إذا . أفعل وأٌن أذهب، حتى خطرِت لً

 كنِت توافقٌن ؟

: ووّدت لو تجٌبه صمتت عدلى وقد استحّبت فً جملته األخٌرة لهجة السإال،

: لكنها أبت البوَح واكتفت بإٌماءة من رأسها وبكلمتٌن! أخّببَك داخل قلبً، فً قاع القاع 

ثم قامت متذّرعة بعمل تقضٌه، فدخلت ؼرفتها وأطبقت الباب ورفعت ٌدها ! الدار دارك 

وما فاجؤها . إلى صدرها تهّدئ من روعه، وقد طفق ٌموج وٌصخب بشهٌق متنافر عنٌؾ
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 ٌكون مردُّ اضطرابها هو الخوُؾ على ذاتها مّما ستتوّرط فٌه، بل ما أحّست أنها تنزلق أال

ًّ ببقابه معها ألٌام وّدتها ال تنتهً فً أعوام : إلٌه بشكل محتوم  !فرحها األخرق الشق

أخذت . ركضت إلى المرآة تتفقد ذاَتها التً خرجت منها فتركتها على خواء وامتبلء

كٌؾ تتعلّق بشاب ٌصؽرها . ح شعَرها وما سرح علٌه من أفكارالمشَط وراحت تسرّ 

بسنوات، ال صنعة واضحة له سوى سرقة المزارات، وطّرٌد مبلحق فوق هذا كلّه من قبل 

. فله نظرة تدمً القلَب وابتسامة تتؽلؽل فً المفاصل حتى تحلّها! العدالة والقضاء ؟ ما هّم 

ٌر، وٌدان دافبتان حابرتان بٌن المخمل والعشب وله صوت ٌنزل على اآلذان كؽبللة من حر

وله لون سهول . ثم ٌنتصب وٌعدو كفرس أصٌلة. كالمْهر الصؽٌر. وٌعاند وٌحرن. النديّ 

ٌُسٌل اللعاب ... وله. القمح فً تشرٌن ورابحة الحّماض البّري ٌنحنً فوق ضفاؾ السواقً و

إنها أبرع النساء على اإلطبلق فً : عدلى كلّها أرداها قتٌلة منذ رأته، هً التً قٌل فٌها

 !اصطٌاد الرجال 

ٌّن له . وقفت عدلى مستاءة وما جاء من أجلها، وإنما لبلحتماء من خطر ! لن تتز

واْصِح ٌا بنت وتفّكري بما ٌجب عمله لمساعدة . وما بالها ماعت كالعسل الرديء. ٌتهّدده

ٌّرها من األربعاءوتعرؾ ما علٌها القٌام به، لكنها تماطل متذرّ . هذا الشاب ال بؤس، . عة بتط

ٌّا له ما ٌقتات به، . تنتظر حتى الؽد، فهم لن ٌؤتوا للبحث عنه فً دارها فلتنهض إذن وته

 ...وقد تجاوز النهاُر نصَفه بقلٌل

سكن خلدون فً مكانه دونما حراك، كؤنه ٌخشى إن مال أو اضطرب، انفجارا فً 

وهو ٌسعى ٌابسا إلى الرّد على سإال ٌعذبه منذ رأسه الذي ضّج بعشرات األفكار وضّدها، 

ما الذي دفع الشٌَخ األكبر إلى اّتهامه بقتل السّكٌر، فً حٌن تكّتم على ما ارتكبه من : ساعات

 ...جرم عندما اعتدى على الحارس وسرق المزار ؟

 هذا ما ٌرٌد الشٌُخ األكبر إخفاءه من! ٌا لؽبابك ٌا خلدون ! فراغ الصندوق المحّرم 

خبلل استبعادك عن السرقة وتورٌطك فً جرٌمة أخرى عقابها الشنق أو السجن لمدى 

فّخ مدروس محَكم وقد انطبق علٌه، فإذا به طرٌدة َسْهلة ستساق إلى الذبح ! ٌا هللا ! الحٌاة 

إلى أٌن ؟ إلى . اللٌلة دون تؤخٌر. فً أسرع وقت. ال مخرج أمامه سوى الهرب... عّما قلٌل
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ربما ساعدته عدلى فؤعارته ما . بعٌدا عن هذه القرٌة الموبوءة الفاسدة. دماهحٌث تسوقه ق

ٌتخّفى به وماال وزادا ٌمّكنانه من الصمود ألٌام، وربما وافاه الحّظ بوسٌلة ما تخرجه من 

 ...هذه الببلد بؤسرها، إلى أقاصً األرض

حابط، دهم خلدون شعور  مرٌع بالوحدة وبالندم، ووّد لو ٌضرب رأسه فً ال

فما . هذا كلّه تسّبب به لذاته من تلقاء ذاته، ومن دون عون أحد. اقتصاصا من ترّدده الكرٌه

الذي منعه من كشؾ الحقٌقة وقد ظهرت له، سوى الخوؾ من خوض مؽامرة ستعّرضه 

النقبلب األؼلبٌة علٌه ؟ تّبا لك، شجاع وجريء حٌن ٌتعلّق األمر بكبرٌابك، وجبان نذل متى 

أما كنَت . وب منك المجاهرة بالحقٌقة واالنحٌاز إلى الحق ولو على قطع رقبتككان المطل

تظّن أنك األكثر جرأة وفطنة، فٌملإك ذلك شموخا ٌرفع رأسك كؤنما لتطول السماء ؟ أجرأ 

ممن ٌا خلدون، وقد آثرَت الصمَت ألنه مسلك الضعٌؾ، فحلمَت بؤمان المعاش واستؤَت 

َس الوهم والجهالة واإلٌمان األعمى المسًء إلى الرّب بؤكثر ألنهم لم ٌختاروك لتكون حار

واألسوأ من هذا هو ! والنتٌجة ؟ حكم بالموت فً مطلق األحوال ! من إساءته إلى العباد 

 !أنك ستموت فٌبصق الجمٌُع علٌك، وتبصق أنت على نفسك أكثر من الجمٌع 

ًّ خلدون صورة وّراقه زٌدون، فما جاءه البكاءُ  كالعادة، بل شعر أّن  خرجت لعٌن

لقد هزمَتنً أٌها الشٌخ األكبر، لكّن . نارا  تنتشر فً خبلٌاه منتزعة إٌاها من سباتها الطوٌل

ًّ أو سٌقبضون وقد هربُت، وأنت ال تدري أنً ! المعركة لم تنتِه بعد  تظّنهم قبضوا عل

، ما دمُت سؤقتّص من لكن ما همّ . قد ال أنال منك. سؤصّوب علٌك السبلَح الذي استهدفَتنً به

 !جبنً الذي هزمنً بؤكثر مّما فعلت أنت، فسّمم روحً وأعماها عن قول الحق 

شكرها وأعلمها . وقؾ ٌنادي على عدلى، فجاءته رافعة ٌدٌها الملّوثتٌن بالطحٌن

ٌّته الرحٌل، فضربت على صدرها وهتفت إلى أٌن ؟ فقال إنه لن ٌهرب مزٌدا وقد قّرر : بن

فقال إنه ال ! هذا انتحار : فركضت إلى الباب تمنعه من الخروج، مرّددة. مواجهة الوحش

عاندت . ٌرٌد تورٌطها، وإن الورقة األخٌرة فً ٌدٌه هً تسلٌم نفسه قبل أن ٌقبضوا علٌه

فؤجهشت بالبكاء وقالت إنها ستكره نفَسها حتى الممات إن وقع له مكروه، . وأصّر هو. هً

ّكر به وال ٌهّمها أن ٌكون سارقا أو حتى قاتبل ألنها تحمٌه بعٌنٌها إنها اشتاقته وهً ال تنً تف
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عانقها وقّبل ٌدٌها وكفكؾ دموَعها، ثم دار بها كً ٌحّرر منها . وتبذل من أجله الروح

 ...الباب

لماذا لم . جلست عدلى تهدهد ذكرى وجهه، فتضحك ثم تبكً، كمن أصابها مسّ 

سابع أرض ؟  قّبلها ومسح دموعها ولم ٌقل إنها  ٌقنع فبقً معها فهربت به وخّبؤته تحت

بل ضّمها إلى قلبه برفق كما لو كانت ستنكسر بٌن . جمٌلة شهٌة تقطع األنفاس وتحّل الُركب

 .ٌدٌه، فؤصاب منها الروَح وأرداها قتٌلة للمرة الثانٌة فً ظرؾ أسابٌع

. ا منها إال العٌنٌننهضت فجؤة، فذهبت إلى ؼرفتها والتّفت بالمبلءة ولم ُتبِق مكشوف

تناولت المفاتٌَح عن المسمار فً جدار المدخل، ثم دلفت إلى الخارج وفً رأسها الزمة 

 !هً التً تعرؾ من تستشٌر وكٌؾ تخلّصه : تترّدد
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استلقى شارُع الحوانٌت خابرا فً الساعة التً تضرب الشمُس قوٌا فُتلهب بسٌاطها 

 . الجلَد واإلسفلت

ٌطرد الناَس إلى مواضع الظّل، فُتسدل الستابُر وُتقفل الحوانٌُت . القٌلولة نُ إنه أوا

، حتى لتبدو القرٌة ساكنة خاوٌة كؤّن أهلها اختفوا فجؤة بعد أن  ًّ وتفرغ األزقة من أي آدم

وحدها الكبلب تتمّدد متراخٌة األطراؾ، بؤلسنتها المتدلٌّة وعٌونها . أُعلِموا بانتشار وباء

ٌّد المطلق للمكانالذابلة،   ...ال تقوى على طرد الذباب وقد تحّول لنحو ثبلث ساعات إلى الس

فتح خلدون عٌنٌه على اتساعهما حٌن ولج الطرٌَق العام عند أسفل الهضبة، كً 

فهذه جارتهم تحمل جثَة . ٌتثّبت من أن المشهد الماثل أمامه لٌس سرابا أو ضرب هذٌان

ًّ وأخرٌات جبن من أزقة متباعدة ٌسرن وراءها مّتشحات ولدها الرضٌع، وهاتٌك نسوة الح

. بالسواد، وفً الخلؾ، اجتمع الرجاُل ٌتبعهم سرب  من األوالد المتفاوتً القامات واألعمار

، أكثر منه حشد توالَد فً لحظة ذعر أو ٌؤس ًّ  .الموكب ٌسٌر بانتظام كؤنه عسكر نظام

ح الكباُر على بعد كاؾ، تقّدم صعد الموكُب الهضبة صامتا، مستوٌا، وحٌن أصب

أما علمَت أن اللوح : لكز أحَدهم ٌسؤله عّما ٌجري، فؤجابه. خلدون ومشى فً أثر األوالد

ٌّث قلٌبل قبل مقابلة . عاد إلى المزار ؟ فؤدرك أنه قد أخذ بمجٌبه أفضل قرار فّكر أن ٌتر

 .عاد ٌحتمل أيَّ تسوٌؾ المؤمور، لكّنه عدل خشٌة مٌله إلى التذّرع والمماطلة فً أمٍر ما

تبعثر الموكُب حول مبنى الخانقاه فؤحاطه كالسور، ثم انطلقت األفواهُ بؤناشٌد 

رمت الجارةُ رضٌَعها أمام باب المدخل، فتدحرج ككرة من مّطاط، . التهدٌد و والسباب

هً تعوي وجعا، . وانفجر ألُمها فٌها بركانا راح ٌقذؾ ِحمما ُتحرق الموضَع أٌنما وقعت

ٌُخِرج إلٌهم سبَب شقابهم  ٌُعدن من حولها، والرجال ٌخبطون على الباب علّه ٌنصاع ف النساء 

ٌّان  . وما حّل بهم من اللعنات، وقد قّرروا أن المسإول عن موت الطفل هو السارق َح

انفرجت األكّؾ المنقبضة عن حجارة جعلت تتطاٌر وتتكاثر كالسحر، فتكسر البلّور 

ثم صدحت أصوات  تطالب باللّص اللعٌن وتنذر أنها ال . ؤنها رصاصوتفقع على الجدران ك

ٌّان إنه ! لقد وجدُته : صرخ أحدهم. ترٌد شّرا باإلخوان، إال إذا قّرر هإالء حماٌة الكلب َح
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فتدافعوا كالسٌل الجارؾ، كسروا زجاَج النافذة وقفزوا إلى ! فً الجانح اآلخر من الخانقاه 

 . رجرونه وٌنعتونه بؤسوأ الكبلمالداخل، ثم أخرجوه وهم ٌج

، حتى بدأوا  ًّ وما صّدق خلدون ما نبت لهم فجؤة من أنٌاب وبراثن تشتاق اللحَم الح

ستقتلونه، : صرخ فٌهم. بعّض الصؽٌر وركله ولكمه فً كل مواضع جسمه وبشكل عشوابً

نه وٌرمونه ثم ارتمى فوقه ٌحاول حماٌته، والنساء واألوالد والرجال ٌرفعونه ع! إنه بريء 

 ... بعٌدا، كً ٌستؤنفوا الضرب

انشق باُب الخانقاه فبان َسْهل ومن ورابه َسّراج والشٌخ األكبر، ؼٌر أن الرجال لم 

ٌمهلوهم وقتا للخروج إذ اندفعوا ٌؽلقون الباب متمّسكٌن به، متابعٌن التفّرَج عن بعد على 

 .مشهد دخل فً أقصى مراحل التشوٌق

ٌّان كً ٌدفع عنه األٌدَي واألرجَل والبصاَق، فاجتمعت عاد خلدون ٌرتمً فوق  َح

هذه المرة النسوةُ علٌه، وكّن أكثر شراسة فً رفعه ورمٌه إلى البعٌد حٌث تواله األوالُد 

ٌّان عبر ؼابة األذرع . فجلسوا علٌه ٌمنعونه من الحراك رفع رأَسه بالكاد، فلمح وجَه َح

ٌّان . ورآه ٌقول شٌبا دون أن ٌحّرك شفتٌه .ورآه ٌنظر إلٌه. واألرجل التً سّورته وقال َح

كؤنهما مجتمعان معا، وحٌدٌن فوق هذه الهضبة، ال رفٌق آخر . له وحده!  شٌبا لخلدون 

ؼٌر أن األوالد رزحوا . أراد خلدون أن ٌجٌبه بؤنه هنا، معه، وأنه قد سمع نظرته تلك. لهما

 .ٌنٌه فً السماءبثقلهم علٌه فثّبتوا رأَسه فً األرض وعلّقوا ع

ٌّان بنظرته  اخترق سهم  قلَب خلدون، وقد وصله فً ثانٌة كلُّ الكبلم الذي قاله َح

واحترق قلُبه كؤنما دلقوا علٌه . وؼرق قلُبه فً بحر من الصقٌع والجلٌد. الخاطفة تلك

 . وطّق قلُبه كبلّور ُضرب بالحدٌد. حامَض الكبرٌت

ك التً ملّست على شعره وهو صؽٌر، وتلك عاد ٌرفع رأَسه، فإذا بٌد الجارة، تل

التً تمسك بها الثدَي لتعطٌه لطفلها الرضٌع، وتلك التً شاهدها وهً تلعق أصابَعها 

أتعرفٌن بؤن الملفوؾ بالسْمن والثوم، أشهى : لتنظٌفها من مرق الملفوؾ وهً تقول ألّمه

ٌّن ب األساور وتؽنج ضاحكة حٌن مذاقا منه باللحم ؟ شاهد ٌَدها الصؽٌرة المحّناة التً تتز
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ٌّان ثم تنقّض علٌه كطٌر كاسر جارح، تنشب أظافَرها فً  تروي النكات، تحوم فوق وجه َح

ٌّة فتجتّزها من الجذر اقتلعت العٌن ثم قامت تدور ... المحجر لتقبض على الكرة اللزجة الح

ثت برذاذها بها كالراٌة، فتراجعت النساُء وقد انفجرت فً فراغ العٌن نافورةُ دم لوّ 

 ًّ  . وجوَههن، ثم وقفن ولم تزل فً أٌدٌهن خصُل شعر عالقة فً أطرافها قطع  من اللحم الح

ََ . أحّس خلدون وقد جمد األوالد من فوقه، أن ثمة ما ٌحدث وال ٌراه ثم سمع دويَّ

طلٍق نارّي فً الهواء تبعه انفراُط الموكب الذي انفلت فً جمٌع االتجاهات، ففهم أن الخفٌر 

 .صل بصحبة المؤمور وكانا ؼاببٌن عن الخانقاهو

انتفض واقفا، فانقلبت أحشاإه فٌه وخرجت معدُته من بٌن شفتٌه، ٌصحبها سابل  

ٌّان، فقفز المؤمور من سٌارته برفقة الخفٌر، . أصفُر من قًء ؼزٌر اندفع اإلخواُن باتجاه َح

ًّ وكان جّثة هامدة  ثم انحنى ٌجّس نبضَ . وهو ٌصرخ فٌهم أن ٌتراجعوا إلى الوراء الصب

 . مشّوهة المبلمح دامٌة األطراؾ، مخّططة بالجراح والكدمات

لمح خلدون الشٌَخ األكبر ٌرمقه بنظرة خاطفة قبل أن ٌواري وجَهه بٌن الرإوس، 

فشعر بكراهٌة األرض تجتمع فٌه متنامٌة متعاظمة كسٌول تنحدر بزخم، فما أحّس بنفسه إال 

عشراِت األمتار، مطلقا صرخة ارتّجت لها السماء، قبل أن ٌنقّض وقد قطع بوثبة واحدة 

 . ه عن كتفٌهنزعَ  على الشٌخ األكبر فٌمسك بعنقه ٌودّ 

تشّبث اإلخواُن والمؤموُر والخفٌُر به، ٌشّدون كً ٌخلّصوا الشٌَخ األكبر منه، وهو 

أو  ٌجعر كالثور وٌهٌج كؤسد جرٌح، ممعنا فً عصر جسم ؼرٌب أشبه بؤخطبوط سامّ 

ٌّان، وخلدون ال . بقطعة مّطاط عٌنا الشٌخ األكبر تكادان تخرجان من محجرٌهما كعٌن َح

ٌحّس باألٌدي التً جعلت تضربه وتدفعه، لتركٌزه على هدؾ ُخلق من أجله ولن تستوي 

 ...حٌاُته إن لم ٌبلؽه، أال وهو القضاء على هذا المسخ المنازع اللحظة بٌن ٌدٌه

 ...ثم ؼاب عن الوعً! بعقب البندقٌة : ٌصرخ بالخفٌر إلى أن سمع المؤمورَ 

فؤحّس بؤلم كبٌر فً مإخرة ! أوثق ٌدٌه ورجلٌه : إلى أن سمع المؤموَر ٌقول

 ...الرأس، ما لبث أن تبلشى مع ولوجه اإلؼماءة الثانٌة
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ٌَه بتإدة وبجهد . هكذا، بٌن ٌقظة متعثرة وإؼفاءات متماوجة، استعاد خلدون وع

ن فتح عٌنٌه، نظر حوله فإذا به فً ؼرفة داخل الخانقاه، موثَق األطراؾ، وحٌن تمّكن م

قلَب رأَسه إلى الوراء، فبانت له نافذة سوداء سّدتها العتمُة التً هبطت . ملقى على األرض

! ٌا للؽباء . وعوارُض خشبٌة ُثّبتت بالمسامٌر كٌفما اّتفق، لتحّل مكاَن زجاجها المكسور

ًّ وبملء إرادتً أقفلوا المنافذ لمنع  !ً من الفرار، وقد جبُت إلٌهم على قدم

ٌّان، فطرده مؽمضا عٌنٌه على ؼّصة ثم . حاول استرجاَع ما كان، فطالعه وجُه َح

! عساه ٌكون فارق الحٌاة . جاءه وجُه الشٌخ األكبر وقد ضربته الزرقُة وسّممه االحتقانُ 

هكذا ٌستحق خلدون الموَت !  نبض فٌه عساه ٌكون لفظ آخَر أنفاسه المنتنة فوقع هامدا  ال

 ...إعداما لسبب وجٌه، لفعل قتل ارتكبه عمدا، ولٌس لجرٌمة مختلَقة ألِصقت به

أحّس حركة وراء الباب، وشعر بؤنفاس متقّطعة وبعٌٍن تسترق النظر إلٌه عبر ثقب 

ٌّل إلٌه، أم أن أحدا جاء ٌتفقده ؟ تحّرك م. جمد وأصاخ السمع. المفتاح ٌُخ . قبُض البابهل 

ومن ٌكون هذا الذي ٌسعى إلٌه لٌبل ؟ هل ٌرمون إلى قتله ؟ وهل ٌعنً ذلك أن الشٌخ 

األكبر لم ٌزل على قٌد الحٌاة ؟ أم أنه قضى فإذا باإلخوان ٌرٌدون االنتقام له ؟ هل ٌجرإون 

 والمؤمور هنا، ولٌس بٌنهم ؼرٌب ٌلبسونه التهمة ؟

ثم خطر لخلدون أن . تسٌر حافٌة، متؤّنٌة وانسحبت خطى. جمد المقبُض فً الباب

فربما اشتّم فً األخوٌة رابحة تآمر . المؤمور أقفل علٌه، ال لمنعه من الهرب، وإنما لحماٌته

لكن، . وهذا ؼٌر أكٌد. ربما. وخدٌعة وتورٌة، استجابة لظنون وشكوك تساوره فً األصل

كٌؾ ؟ أٌقول . مصرع السّكٌر ٌنبؽً لخلدون أن ٌثبت أنه ؼٌر ضالع فً. قد ٌكون محتمبل

والشهود الذٌن اّدعوا بؤنهم سمعوا السّكٌر ٌتفّوه باسمه ! كنُت مع حرار، فاذهب واستجوبه 

عدة مرات ؟ لماذا ٌذكره السّكٌُر وهو ال ٌعرفه وما التقى به إال نادرا، مطفؤ الروح مرمٌا 

ادفه أحد  ٌستدّل منه هو الشٌخ األكبر من نزل ٌبحث عنه، فما ص! على الرصٌؾ ؟ طبعا 

. لكن، إذا وجد داَر خلدون، فؤلّن أحدا ما ؼٌر السّكٌر دلّه إلٌه! على عنوانه، ؼٌر السّكٌر 

ال، ! ... وٌسؤل عن مكان إقامته " الٌسر"إذن، هناك من رآه فً تلك اللٌلة ٌجول فً قرٌة 

بافتضاح أمره هو لن ٌطرح الشٌُخ األكبر أسبلة على أهل القرٌة وكلّهم ٌعرفه، فٌجازؾ 

 !الذي ال ٌؽادر الخانقاه أبدا كسواه من اإلخوان 
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ثم سمع صوتا هامسا . شعر خلدون بالخطى وقد جاءت هذه المرة من وراء النافذة

خلدون، أنا جابر، أتذكرنً ؟ وأجل ٌذكره وقد جلسا ٌتحادثان مرة خبلل أٌام : ٌقول

ٌّان معهما أال تقترب قلٌبل من : بصوت مخنوق أسّر جابر. االمتحان، وكان المسكٌن َح

النافذة لٌمكننً الكبلم معك ؟ فزحؾ خلدون على ظهره حتى أصبح تحت النافذة، ارتكز إلى 

 .ٌدٌه الموثقتٌن فً ظهره، ثم جلس مستندا بكتفه إلى الحابط

 !لسَت أنت من قتل السّكٌر : قال جابر

 وما أدراك ؟: خفق قلب خلدون

ٌّان : اته بالدموعفقال جابر وقد اختلطت كلم كٌؾ تكون قاتبل وقد ارتمٌَت على َح

 !تحمٌه وأنت بالكاد تعرفه 

جاءه ٌطلب عزاء، هذا كل ما فً األمر، فّكر خلدون، ثم خطر له أن ٌطرح علٌه 

 والشٌخ األكبر ؟ : السإال

لماذا أردَت ... ِخلناه فارق الحٌاة، لكنه باؼتنا فاستعاد قواه بعد ساعات: فرّد جابر

 له ٌا خلدون ؟ أألنه اختار حارسا سواك ؟قت

 . هذا ما قاله لكم ؟ سؤل خلدون

 قل، لماذا تكرهه إلى هذا الحّد ؟ . ال، أجاب جابر

ثم خبط رأسه فً الحابط بعد أن شعر أنه !  هٌا، دعنً اآلن : طرده خلدون ؼاضبا

ًّ . وقع فً حفرة مؤلى باألؼبٌاء والخبثاء ٌظن نفسه  ومن أشد خطرا من خبٌث، سوى ؼب

عسى الصباح ٌطلع أخٌرا فٌؤتٌه بالمؤمور وتقارب محنُته الطوٌلة هذه . خبٌثا ؟ رّدد فً سّره

 ...على االنتهاء
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وال  ال ٌعرؾ ما تضّمنه الٌوُم السابقُ  حلٌقا نشٌطا طلع الصباُح كما ٌفعل كل نهار،

ٌّته له الؽد  . ٌدري ما ٌب

لمؤمور، ال تقؾ على ذكرى عاصفة، ندوب إعصار أو تلك هً حال الطبٌعة، فّكر ا

وحده . أوجاع زلزال، بل تواصل سٌَرها آمنة، ثابتة، خالدة، كما أراد لها الرّب أن تكون

ثم هابج ومزبد وعنٌؾ . عمٌق وهادئ وشاسع كسماء ال منتهى لها. اآلدمً ال مستقّر له

ًّ الذي انفلتوا علٌه . كؤكثر المحٌطات حلكة فمّزقوه إربا كما لو كان فؤرا، أو وذلك الصب

ما هذه القرٌة التً نامت لدهور، ثم صحت بؽتة وقد انقلب أهلُها إلى ! أدنى من حشرة 

للسبلم " الٌسر"وقٌل إنها ُسّمٌت قرٌة ! وحوش ضارٌة ال ُتقٌم اعتبارا لقٌم أو لناموس ؟

جهل والتخلّؾ والعٌش أجل، إنما هً سكٌنة الموت وسبلم ال. الذي عرفته ولسكٌنة أهالٌها

لوال الحٌاء وضمٌره المهنً، لؽادر هذه القرٌة الموبوءة دون ! خارج دابرة الزمن والتارٌخ 

ترّدد أو تؤخٌر، ولتنطبْق علٌها السماُء ساعتبذ، ولٌفنى أهلُها عن بكرة أبٌهم فبل ٌبقى منهم 

 !تصّدقه العقول من ٌذكر أو ٌخبر عّما جرى فٌها من أحداث ٌقؾ لها شعُر الرأس وال 
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ال . سمع المؤموُر قرعا خفٌفا على الباب، فعرؾ أنه الخفٌر وقد جاء بسلّة الفطور

دخل الخفٌُر وكان مجّعد المبلمح كؤنه ما أطبق جفَنه طوال . نفس له على األكل هذا الصباح

ٌُر نظر إلٌه هذا األخ. أسند بندقٌَته إلى الزاوٌة، وجاء ٌجلس فً مواجهة المؤمور. اللٌل

أنا أٌضا ال قابلٌة : هّز الخفٌُر رأَسه بما معناه. كْل إن كنَت جابعا، فؤنا ال قابلٌة لً: وقال

خذ السلّة إلى خلدون، فهو لم ٌزل على رٌق بطنه : فؤردؾ المؤموُر وهو ٌمّد ٌَده بمفتاح. لً

 .منذ ظهر أمس

 .أما عرض علٌه اإلخواُن طعاما ؟ سؤل الخفٌُر مستؽربا

ومن خطر له األكُل أٌها الخفٌر، بعد كل ما جرى البارحة ؟ ثم أننً : ورفرّد المؤم

 !ما عدت أثق بؤحد، فبل أرٌد لهم أن ٌقتربوا منه، أن ٌطعموه أو أن ٌسقوه حتى جرعة ماء

: فؤجاب. كٌؾ هو ؟ سؤله المؤمور. امتثل الخفٌُر فحمل السلّة، ثم خرج، ثم عاد

ًّ وما تفّوه بحرؾ. ٌمكنه األكُل بهماوجدته مستٌقظا فحللت وثاَق ٌدٌه كً  ... فما نظر إل

ٌّدي المؤمور، لكنً ال أفهم قلقك علٌه، أم أنً أسٌُر سوِء فهٍم ٌجعلنً أرى أشٌاَء  اعذرنً س

 ال صّحة لها ؟

، لم ٌوجد شخص  واحد  "الٌسر"بٌن كل أهالً قرٌة : المؤموُر حاجبٌه، ثم قال دَ عقَ 

ٌّان، ما عدا خلدون الذي خاطر بحٌاته حٌن فٌه أدنى شعور إنسانً لٌدافع  عن الولد َح

 !ارتمى وسط الذباب الكاسرة لٌحمٌه 

ما تفسٌرك إذن أنه قتل السّكٌَر ولم ٌؤِت ذاك ذنبا، وأنه سعى إلى خنق : سؤل الخفٌر

الشٌخ األكبر بٌدٌه العارٌتٌن وكاد ٌقتله لو لم تؤمرنً بضربه بعقب بندقٌتً حتى سقط مؽمى 

 علٌه ؟

أتراه جاء مع الناس وهو ٌعرؾ أننا ! استخدم دماَؼك أٌها الخفٌر : فؤجاب المؤمور

 نبحث عنه ؟

 .ال أظن... ال: فرّد الخفٌُر محرجا

 وإذن ؟ ما الذي جاء به إلى األخوٌة برأٌك ؟: فقال المؤمور

 .ربما كان ٌقصد الشٌَخ األكبر: فؤجاب الخفٌر
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ذا ٌقصده فً وضح النهار مع علمه بؤنً حقا ؟ هك: فؤردؾ المؤمور بنبرة استٌاء

 !نزٌل األخوٌة وهو المطلوب فً جرٌمة قتل ؟

. ثم صمت ووقؾ واتجه إلى النافذة ٌحاول السٌطرة على أعصابه التً أفلتت منه

هً قلّة النوم وهذه األحداث ! اعذرنً : وبعد لحظات، عاد ٌجلس فً مواجهة الخفٌر وقال

ٌّز لها رأسا من عقبالمتسارعة المعقدة التً ال أت اسمعنً جٌدا، إنما جاء خلدون إلى ... م

أما لماذا هجم على الشٌخ األكبر، فؤلنه حاقد علٌه ألمر . األخوٌة ألنه كان ٌنوي مقابلتً

ٌّان هو السارق، فهذا ما لسُت أكٌدا منه، أضؾ إلٌه اكتشاَؾ . خطٌر أما قصة أن ٌكون َح

ٌّان هكذا، فجؤة، ف ال أدري إن ! ً اللحظة األخٌرة ومن دون مقدمات اللوح فً صندوق َح

أي . كان اإلخواُن متواطبٌن فٌما بٌنهم، لكنً على ٌقٌن من أن شٌخهم األكبر ٌواري أمرا ما

هذا ال ٌعنً أنً أبّرئ خلدون من التهم الملقاة علٌه، لكنً أشعر أن فً . أمر ؟ ال أعرؾ

 .ذه القضٌة، ما لم أكتشؾ كنه ذلك السرّ القضٌة سّرا، وأنً لن أتمّكن من حّل مبلبسات ه

ٌّن األمر ؟ . ربما جاء خلدون ٌطلعك علٌه: قال الخفٌر  أفبل تستجوبه لكً نتب

ًّ : فؤجاب المؤمور وهو كذلك، لكنً أسعى قببل إلى لّم شتات أفكاري وقد اختلط عل

 .عدد  من التفاصٌل

 والشٌخ األكبر، متى تقابله ؟: قال الخفٌر

على كل حال، على ضوء ما . ال أظّنه سٌفٌدنً بؤكثر مما أعرفه :فرّد المؤمور

 .ٌظهر من استجوابً لخلدون، أقّرر أيَّ أسبلة أطرحها علٌه

ٌّان ؟: سؤل الخفٌر بعد ترّدد  ماذا نفعل بقتلة َح

وما ترٌدنً أن أفعل ؟ هل أوقؾ قرٌة : فقال المؤمور بنبرة ال تخلو من مرارة

 بحالها وألقٌها فً السجن ؟

ثم نهض وراح ٌمشً بالطول وبالعرض، وٌداه فً جٌبه ورأسه منحٍن على 

فصمت الخفٌُر وقد استشّؾ من ذلك رؼبته بالتفكٌر وبالبقاء وحٌدا، فقام ٌستؤذن . الصدر

قاببل إنه سٌخرج إلى الباحة، وما علٌه سوى مناداته حٌن ٌقّرر أن وقت استدعاء خلدون قد 

 . حان
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فإذا به ساكن، هادئ، ال صوت لمخلوق فٌه، فقّدر أن  فً الرواق، مشى الخفٌرُ 

اإلخوان انعزلوا فً ؼرفهم منذ ٌوم أمس، بعد أن نظفوا جثة الصؽٌر وكفنوها وصلّوا علٌها 

وحده َسّراج أصٌب بعارض جعل . لم ٌبكوا وما سال منهم دمع  . قبل أن ٌواروها الثرى

. نٌفة وهو مطبُق الشفتٌن ٌعّض علٌهماٌتصّبب منه، فٌما راح جسُده ٌهتّز برجفة ع العرقَ 

وحٌن قام إلٌه اإلخواُن، رفض أن ٌقتربوا منه، إنما قبل من ٌد الخفٌر إبرٌَق الماء الذي 

 . ناوله إٌاه

ٌّان دلٌَل ما ٌفوق الحزَن العادي بكثٌر ؟ تساءل الخفٌر . أال تكون قلّة البكاء فً أَح

ل حٌاتهم أنهم ٌحّنون على الفقٌر والضعٌؾ فلٌس اإلخواُن قساة القلوب، وقد أثبتوا طوا

حاُل القرٌة من دونهم وهم، لِما ٌتقنونه من علوم علٌه بل ما كانت ستكون . والمرٌض

وٌمارسونه من صالحات وٌكّرسونه من أوقات للتعّبد والصبلة، سّر أمانها وسبٌُل حفظها 

ٌّبات ؟ فها إن أهلها ؼرقوا فً الفجور واالنحبلل وا  لفساد، ما أن تخلّى اإلخوانُ من كل الس

ء والقدر إلى موضعه فً الصندوق، واآلن، بعد أن عاد لوُح القضا. عنهم بعد سرقة المزار

قفل لن ٌطول الوقُت قبل أن تإوب األموُر إلى سالؾ عهدها، فٌستّتب األمُن وٌعّم النظاُم وٌُ ف

 .المؤموُر عابدا إلى عاصمة القضاء

فتارة ٌشعر . ضّل وسط أفكاره المتضاربة عن المؤمورنالت الحٌرة من الخفٌر وقد 

إزاءه بجّل االحترام واإلعجاب لما ٌبدٌه من ذكاء وسعة معرفة وحسن تعاٍط، وطورا ٌراه 

أحوَل العقل ٌذهب فً تحلٌله ذات الٌمٌن بدال من ذات الٌسار، رابطا بٌن أشٌاء ال تنعقد 

ها هو مثبل ٌبّرئ خلدون وكل . ربٌنها صلة ومتشّككا فً مسابل واضحة وضوح النها

ٌُقتل خنقا أمام عٌنٌه  ما ! الدالبل تجتمع ضّده وتشٌر إلٌه، بٌنما ٌّتهم الشٌَخ األكبر وكاد أن 

له ضّد الشٌخ األكبر ؟ إذا كان قد كذب بؤن أخفى بعض المعلومات واألدلّة، فؤلنه ٌرٌد 

لكن، أن . أكاذٌب بٌضاء حماٌة األخوٌة، وهذا شرعً وطبٌعً ٌندرج فً باب ما ٌسّمى

ٌّة   !ٌرى فٌه مجرما، فهذا ما ٌلّوح بمبالؽة وٌفضح رؼبة أذ

طرد الخفٌُر هذه الفكرة من رأسه حٌن خرج إلى الباحة الؽارقة فً نور الشمس، 

ما باله ٌنقلب . بل هو الضوُء ما طردها بعد أن فضح سذاجَتها وعدَم ارتكازها إلى أي دلٌل
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ٌّته تبربة اإلخوان ؟ ال عبلقة لهذا بذاك، إذ ٌصّح أن ٌكون  على المؤمور فجؤة، وفً ن

 .الجانبان على نزاهة وصفاء، حتى لو ظهر أنهما فرٌقان متنازعان

تناول من جٌب معطفه كٌَس التبػ وورقا، ثم اقتعد األرَض مستندا بجذعه إلى 

ما له . تالحابط، ٌلّؾ سٌجارة ٌقتل بها الوقَت وفوضى ما احتشد فً ذهنه من تساإال

ومسابل التحلٌل والتفنٌد واالستنتاج ؟ فلٌبَق فً إطار مسإولٌاته، هو المإتِمر بؤوامر من 

افعل هذا، : ٌقال له. ٌفوقه رتبة وأجرا واعتبارا، ولٌترك لآلخرٌن حٌرة الفكر ووجع الدماغ

ون له بل كٌؾ ٌك. وهو فً الحقٌقة ال رأي له. إذ لٌس مطلوبا منه أن ٌكون له رأي. فٌفعل

رأي وهو ما تعّدى التفكٌَر بما ٌتجاوز األكَل والشرَب وكفاٌة احتٌاجات زوجته واألوالد ؟ 

فلماذا . ، هانبون قانعون بما قّدره لهم الرّب، وهو كثٌر"الٌسر"وحالُه حاُل سابر أهل قرٌة 

لى ٌُتعبون عقولَهم بما ٌستحٌل فهُمه حتى على النخبة من الخواص، طالما أنهم أوكلوا إ

األخوان أمَر الفهم عنهم وتٌسٌَر أحوالهم، بحٌث ٌتفّرؼون هم لمشاؼل الدنٌا ال تخلو من 

أٌلوم المؤموَر عندبذ إن لم ٌستوعب ما ٌستعصً إدراكه على األؼلبٌة . المصاعب والمشاق

؟ فهو، مهما كان شدٌد الذكاء رحب االّطبلع، ٌبقى فً النهاٌة ؼرٌبا عن هذه الدٌار لم تْعُد 

فترة  ال تجٌز الموضوعٌَة، بقدر ما تثٌر مشاعَر الحذر والحٌطة " الٌسر"امُته فً قرٌة إق

 .واالرتٌاب

وضع الخفٌُر لفافة التبػ بٌن شفتٌه بعد أن تّؾ ما علق على لسانه من شعٌراتها، 

وضرب ٌَده على جٌوبه ٌبحث عن عٌدان الثقاب، فإذا برجل وبامرأة اختبؤت الشمُس فً 

ٌُعقل أن . شت مبلمَح وجهٌهما، ٌظهران على الدرب عند أسفل الهضبةظهرٌهما فشوّ  ال 

ٌكونا من أهل القرٌة، وهما حتما ؼرٌبان قدما من محلّة بعٌدة للتبّرك بالمزار، ٌجهبلن ما 

 . دار مإخرا من أحداث

افتّرت شفتا الخفٌر عن ابتسامة، فما فهم سببا  البتسامته تلك سوى ما أشعره به 

ن الؽرٌبٌن من أمان لكون الحٌاة استعادت بعضا من مظهرها الطبٌعً، ووّد لو ظهوُر هذٌ

ٌّته، متؤّمبل فٌهما ؼٌر أن صورة المؤمور شّدته من . ٌستطٌع البقاَء فً مكانه، مدّخنا على سج

أذنه للقٌام، فإذا به ٌنفض الؽباَر عن مإّخرته، ٌعلّق البندقٌة على كتفه، وٌذهب إلى النافذة 

 !هناك زابران قادمان : لٌبلّػ
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 من ٌكونان ؟: استعجب المؤموُر وسؤل

 .رجل وامرأة: فقال الخفٌر

ٌّنَت من هما وماذا جاءا ٌفعبلن ؟: فسؤل المؤمور  هل تب

 .ظّنً أنهما ؼربٌان قدما للتبّرك: فرّد الخفٌر

 !ماذا تنتظر إذن ؟ اطردهما : فسارع المؤمور ٌقول مرِسبل ٌده فً الهواء

ن رإٌته ترك الخفٌرُ  ٌْ . الباحة وذهب إلى أعلى الهضبة حٌث تسهل على الزابر

 !المزار مقفل ال ٌستقبل الزّوار : وضع كّفه على عٌنٌه ٌحجب نوَر الشمس ونادى

تمّهل الزابران برهة قبل أن ٌعاودا التقّدَم، فاستؽرب الخفٌُر أمَرهما ثم أطلق بنبرة 

آمركما بالرحٌل دونما " الٌسر"نا خفٌر قرٌة وها أ! الزٌارات ممنوعة : ال تخلو من تهدٌد

ثم تناول بندقٌته فزرعها فً األرض أمامه كً ٌراها القادمان فٌدركان جّدٌة ! تسوٌؾ 

 .الموقؾ وخطورة عدم االمتثال

 !لم نؤِت للزٌارة، وإنما لمقابلة الشٌخ األكبر : هتؾ الؽرٌُب بؤعلى الصوت

 .فض المقاببلتإنه طرٌح الفراش وهو ٌر: فؤجاب الخفٌر

ًّ وقد عاد : فتابع الؽرٌب ٌِل  !قل له هو الَعبل

لم ٌتمّكن الخفٌُر من مواصلة كبلمه، إذ فوجا بَسّراج ٌخرج راكضا ٌتبعه َسْهل 

تجاوزه الثبلثة ثم وقفوا ٌسعون إلى استقراء مبلمح الؽرٌب . ومن خلفه شمس الدٌن

 . لسوادالمنتصب عند منتصؾ الهضبة، ترافقه امرأة مّتشحة با

 !أٌكون هو ؟ حّدق فٌه جٌدا، فؤنا قد خاننً بصري : سؤل َسّراج ماببل على َسْهل

ٌّا، وها هو ٌعود إلٌنا وقد تجاوز : وقال شمس الدٌن كٌؾ نتعّرؾ إلٌه وقد ؼادرنا فت

 األربعٌن بؤعوام ؟

 .مهبل، دعوه ٌحكً، فاللهجة ال تتبّدل وال تشٌخ: وأطلق َسْهل

َسّراج، أتذكر ابَن جّنً ؟ : راَدهم، فإذا به ٌتقّدم خطوة وٌقولوكؤنما الؽرٌب فهم م

فشّرع َسّراج ذراعٌه وقد ؼرؼرت بالدمع عٌناه، وجرى بما أوتً له من عجلة على ساقٌه 
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ًّ ... ها أنَت لم ٌصبك مكروه... أهبل، أهبل: المنحلّتٌن، وهو ٌرّدد بصوٍت مرتعٍش مخنوق إل

ًّ بسرعة، وفً األحضان أٌها الَعبل  !ٌِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
141 

 

ٕٕ 

 

 

 . تشابكت األقواُل وتنافرت، فتعادت وتضاربت

ًّ الذي ؼادر األخوٌة منذ دهر لسبب ؼامض اّدعى الشٌُخ  ٌِل فهذا ٌحكً عن الَعبل

؛ وذاك ٌتكلّم عن زٌدون الوّراق الذي قضى عجز عن تحّمل االنخبلع من الدنٌااألكبر أنه ال

. إلى أن أفتى المؤموُر بخروجهم جمٌعا، باستثناء الزابر إٌاه. ..فً حرٌق حانوته منذ أسابٌع

ًّ أصّر على بقاء من ٌعرفهم من اإلخوان، أي َسّراج وَسْهل وشمس  ٌِل ؼٌر أن المدعّو الَعبل

بؤن  لم ٌعترض المؤموُر إذ شعر. الدٌن، كً ٌستمعوا إلى شهادته فٌشهدوا له أو ٌشهدوا علٌه

قد أصبح فً متناول الٌد أو أقلّه على مسافة تنبا بقرب انكشافه السّر الذي لطالما حدس به، 

 ...عّما ٌعدو التكّهناتاألمر نهاٌة سفر فً أخٌرا، بعد طول تنقٌب لم ٌُ 

ًّ ٌخلط ما بٌن األحداث ماِحٌا  ما ٌفصل بٌنها من أزمنة ومواقٌت،  ٌِل عاد الَعبل

خوذ برؼبته الملّحة فً حمل ضاربا نظام تراتبها، ؼٌر عابا بفوضى اّتصالها، هو المؤ

 .وإن تفادى تسمٌته بشكل صرٌح الحقٌقً المؤمور على اكتشاؾ المجرم

وعاد المؤموُر ٌقاطعه اللتباس فٌض التفاصٌل علٌه، ملتجبا إلى الصمت ٌسابله عن 

طرٌقة تساعد الزابَر على رواٌة األحداث بترتٌب، وتعٌنه هو على مواكبته بعٌدا عن 

ًّ . تٌهسرادٌب اللؽط وال ٌِل : فكان أن وافاه الصمُت بخاطرة ما لبث أن اقترحها على الَعبل

 ًّ ٌّل حٌاتَك كتابا فً فصول ستقرأها تباعا عل فهبل بدأَت بدافع رحٌلك عن األخوٌة، . تخ

 متناسٌا ما تبقى من أحداث نزورها فً وقت الحق ؟



  
142 

ًّ وقال ٌِل ًّ : وافق الَعبل  رأسً فؤطاردها كما تمؤل. دابما كان للكلمة وقُع السحر عل

أؼفو وأنا أستعٌد ما ؼّبته عٌناي . لو كانت من الَفراش أجمع منه المتداَوَل والنادَر والؽرٌب

طوال النهار من كلمات تشّربُتها عبر قراءة المعاجم بقدٌمها وحدٌثها، وكانت مطالعُتها 

ٌّة تقاسمنً الع. لسنوات ولعً الوحٌد فؤحاورها  ٌشَ إلى أن أضحت الكلماُت كابناٍت ح

وتخاطبنً وتطٌب بٌننا األحادٌث، واللؽُة مسكنً بل عالمً ومملكتً وفٌها أنا الملِك 

ٌّدها ثم أدّك معماَرها لسبر سرابر هندسة تستعصً بقدر ما تهون، تتعّقد  والمملوك، أش

تعّمقُت فً معرفة اللؽة متمّكنا من . وتترّكب، لكً تستوي من ثمة على انبساط ووضوح

ا وموادها ومختلؾ التقنٌات، من االشتقاق إلى اإلبدال والقلب، ومن الِجناس والِطباق أدواته

إلى التشبٌه والكناٌة واالستعارة والمجاز، ومن البدٌع إلى النحو والصْرؾ والنسب والجمع 

بحٌث تحّولت إلى قاّرة زرُت كّل بقاعها  ،والتصؽٌر والموازٌن واألفعال والمصادر

أحٌابها وأزقتها وزواٌاها التً ال تظهر  نها ومدنها وقراها، ووطبت أصؽرَ وتعّرفت إلى بلدا

 .عاديّ  دوما لعٌن قارئٍ 

ثرّي . ذات ٌوم، إذا بً أصحو على مملكة أشبه بمتحؾ ال أثر للحٌاة فٌه ،لكن

هابل بالخواء،  ضربنً الملُل واستبّد بً شعور  . ناٍء وعلى برودة وسكون وإنمابروابعه، 

قبل انتسابً إلى األخوٌة كمرٌد،  شرٌُته ولدا   كة اللؽة للسلوى بمطالعة كتابٍ فؽادرُت ممل

ٌّه، وقعُت على تلمٌح إلى نقاش دار على . حٌن كنُت فً مرحلة شؽفً األّول باأللفاظ فً ط

هل : ، وٌتعلّق بسإال ٌمكن إٌجازه على هذا النحومن قبلبه  عصور ولم ٌتسنَّ لً السماعُ 

 ، أم أنها اصطبلح بالتواضع أي من صنٌع اإلنسان ؟اللؽة توقٌؾ أي وحً

ًّ إلى َسّراج، فابتسم هذا األخٌر ٌهّز رأسه بما معناه ٌِل أجل، لم تزل : التفت الَعبل

ٌّة فً دخٌلتً كؤنها جرت فً األمس أو منذ ساعات استؽرب الحاضرون ما . هذه الذكرى ح

ًّ بؤن  ٌِل  :تابع ٌقولدار بٌن الرجلٌن من حوار ضمنً قطعه الَعبل

ٌّانً أرعبنً هذا السإالُ  ًّ الذي . بمثل ما أَح ًّ الفضوَل العلم فهو من مٌل، أٌقظ ف

الذعَر فً نفسً  كان على الدوام حافزي ومحّرَك الدفع فً حٌاتً، وبّث من مٌل ثانٍ 

ْمر بٌدٌن فٌه، هو بمثابة تنقٌب الجَ  علٌه والتعّمقَ  عنده واالنكبابَ  إلدراكً بؤن التوّقؾَ 

المهّم، أحرقُت السإاَل ودفنته فً تراب الواحة، وعاودُت االستلقاَء على صخرة . رٌتٌنعا
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أِنَسْت روحً لهذا . إٌمانً الراسخ بؤن اللؽة معجزة اجترحها الربُّ وقّدمها هبة  ألبٌنا آدم

بما القرار واطمؤّنت، لكن لم ٌحِمها ذلك من استفحال داء الملل فٌها، فرأٌُتها تّدعً االهتماَم 

وتفقد ولَعها بالكلمات بعد أن خسرت تلك ما كانت تمارسه علٌها  ،فً العمق له ال تكترث

لكابن عجوز امتنع علٌه النماُء  على هذا النحو، إلى أن تمّددت اللؽُة جثة  . من ؼواٌة وافتتان

 .وتعّذر توالُده، فقضى ومات كما تقضً جمٌُع األحٌاء

كان كل الوقت الذي أقضٌه مع اإلخوان فً وما . وما وجدُت طرٌقا إلى العزاء

هل اللؽة : محترؾ الكبلم إال وسٌلة للهرب من شبح السإال الذي عاد ٌطاردنً لٌل نهار

توقٌؾ أم أنها اصطبلح ؟ إلى أن أٌقظنً الجنوُن ذات لٌلة، فؤخذنً من ٌدي إلى محترؾ 

عالج بها ما ألّم بً من الكبلم فٌما اإلخوان كلهم نٌام، ووضع أمامً ورقا ورٌشة ودواة ٌ

 ...النور انببلجداء، منتزعا منً الوعَد بتمزٌق ما ستخّطه ٌدي قبل 

ًّ على ؼفلة من إخوانه فٌمضً الساعات وهو ٌشّرح  ٌِل لٌلة بعد لٌلة، ٌصحو الَعبل

ألوعٌة الدموٌة وشبكات أجساَم المفردات، ٌفصل جلَدها عن العظام كً ٌصل إلى دقٌق ا

ٌّا له أن اللؽة لم  لدٌه حتى اكتملت. ام وأسابٌع وشهورأٌخبلل . األعصاب الرإٌة فبدا جل

 وكؤيّ  كالصوت تحّول قوال والقول كبلما، تجهز دفعة واحدة، بل بدأت لهجة ترّقت إلى لؽة،

ًّ ٌلهج طفبل بؤصوات تعّبر عن حاجات حّسٌة لدٌه، ومجموعها هو حروؾ  إنسان ح

هجابٌة فً مقاطع ثنابٌة ثم ثبلثٌة شّكلت مفردات الهجاء، وصوال إلى اجتماع األصوات ال

راحت تتعّقد وتترّكب، فزٌدت علٌها حروؾ  وأُسقِطت منها أخرى، انتهاء  بمرحلة النضج 

 . حقٌقة ومجازا، والحقٌقة والمجاز كناٌة وتجرٌدا حٌث أصبح الكبلمُ 

لعمَل على ولكً ٌجتمع لدّي دلٌل  على صّحة ما اكتشفُت من أحوال اللؽة، باشرُت ا

معانً الحروؾ، متخلٌّا عن كل ما تلقٌُته فً األخوٌة نقبل عن كبار الشٌوخ فً علم 

ٌّة ومكنوناتها الباطنٌة، فتكّون لدّي جدول  بداللتها ٌمّكن من استقراء  الحروؾ وقٌمها العدد

 ...عبر فهم كل حرؾ، لتحدٌد المعنى المجموع فً أي مفردة ،المعنى األصل

ٌِل أدرك ، فمّد ٌده إلى صدره ٌسحب ٌعاباالستًّ أن كبلمه ٌعدو قدرة الحاضرٌن على الَعبل

 : ورقة ملفوفة بسطها وناولها للمؤمور الذي قرأ
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 جدول دالالت الحروف 

 للشيخ عبدهللا العاليلي

 

علة الجوفٌة وعلى ما هو وعاء للمعنى، وٌدّل على الصفة تصٌر  ٌدلّ : ةالهمز .ٔ

 .طبعا

لمعنى فً الشًء بلوؼا تاما، وٌدل على القِوام الصلب ٌدّل على بلوغ ا: الباء .ٕ

 .بالتفّعل

ٌدّل على االضطراب فً الطبٌعة أو المبلِبس للطبٌعة فً ؼٌر ما ٌكون : التاء .ٖ

 .شدٌدا

 .ٌدّل على التعلّق بالشًء تعلقا له عبلمته الظاهرة سواء فً الحّس أو المعنى: الثاء .ٗ

 .ٌدّل على الِعَظم مطلقا: الجيم .٘

ٌّة: الحاء .ٙ ٌّات، وٌدّل على الماب  .ٌدّل على التماسك البالػ وباألخص فً الخف

 .ٌدّل على المطاَوعة واالنتشار، وعلى التبلشً مطلقا: الخاء .7

ٌّر المتوّزع: الدال .8  .ٌدّل على التصلّب، وعلى التؽ

 .ٌدّل على التفّرد: الذال .9

 ...ٌدّل على الملَكة، وٌدّل على شٌوع الرْصؾ: الراء .ٓٔ

 

ًّ متّبسما بعد أن نظر ال ٌِل لو : قال قرأ ما استعصى علٌه ولوجه، ثممؤموُر إلى الَعبل

 . تعطٌنً مثاال ٌنقذنً من الظبلم الذي أنا فٌه

 ! كلمة ترد على بالك اآلن  اختر كلمة، أيّ : فؤجاب األخٌر

 !شجر : قالالمؤمور إلى النافذة و التفت

ًّ جدولَ  ٌِل  : ل حرؾه، مشٌرا إلى معنى كفتناول الَعبل

 .ٌدّل على التفّشً بؽٌر نظام، وهو ما ٌشٌر إلى تشابك الفروع واألؼصان: ش

 .ٌدّل على الِعَظم مطلقا، وهو ما ٌرمز إلى ضخامة الجذع والفروع: ج

 .داللته الملَكة، وفً ذلك إشارة إلى تمّكن الجذور فً األرض: ر
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جذع، وصوال إلى تلك هً صورة الشجرة بدءا بؤؼصانها، مرورا بال: ش ـ ج ـ ر

 !الجذور 

 وجوهَ  لوال أنّ  ة هذا التمرٌن اللؽوي ووّد المواصلة،ُذِهل المؤموُر من بساط

الحاضرٌن ذّكرته بجّدٌة الموقؾ وبضرورة الحفاظ على الطابع الخطٌر لبلجتماع، فقّطب 

 ذاك هو إذن سبب رحٌلك الؽامض عن األخوٌة ؟: ساببل الجبٌنَ 

 ًّ ٌِل بوعدي لذاتً تقطٌع األوراق، فكان أن باؼتنً  الحنثو سببه ه: فقال الَعبل

ًّ عن القول وقع . الشٌُخ األكبر ذات لٌٍل مكتشفا سّر أعمالً الخفٌة فً محترؾ الكبلم ؼن

فمّزقها ثم أحرقها  األوراقَ منً  انتزعَ . المفاجؤة علٌه وهول صدمته بً وروعه مّما أتٌت

ًّ فٌؤمرنً بالرحٌل  على الفور دون وداع أّي من اإلخوان، ذلك أن بصمت، قبل أن ٌلتفت إل

ٌّا فً النار ٌُرمى ح : ثم أردؾ وعٌناه تقدحان شررا! من كان مثلً كافرا مرتّدا، ٌستحق أن 

وتكّتمَت على فعلك األثٌم هذا وأبقٌت سّرا  فإن أنت ؼادرتَ . أمنحك فرصة  واحدة ال اثنتٌن

. ا أحّذرك أنً سؤكون لك بالمرصادوإال، فها أن. انتسابك إلى أخوٌتنا، نجوتَ  أمرَ 

 وكالعفارٌت، سؤطلع لك ولو اختبؤَت تحت سابع أرض، فؤهلكك إلى األبد إن أنت راوؼتَ 

 !فنكسَت بالوعد وأفشٌَت السّر 

ًّ : انبرى شمس الدٌن ؼاضبا وما عاد ٌقوى على السماع ٌِل ٌكفٌك ! اسكْت أٌها الَعبل

فزجره المؤمور بنظرة ! ا ما تفّوه به لساُنك الساّم لٌته أماتك فما سمعنا أبد! كفرا وضبلال 

 ألهذا الحّد كان خطٌرا ما فعلت ؟ : مقفلة، قبل أن ٌسؤل

ًّ فاه وقال ٌِل وما هو أخطر من أن : فاستولى َسْهل على الكبلم قبل أن ٌفتح الَعبل

 أيَّ  تنفً عن الحروؾ قدسٌَتها ؟ ومعناه أنها مستباحة للعوام من الناس، وأنها ال تحوي

ٌُلمس كؤي كتاب عادّي ألنه لم ٌقع ألحد كبارنا عن طرٌق  أسرار، وأن لوح القضاء والقدر 

تلقاه أبونا آدم على  فما ،الكرامة والكشؾ، ذلك أن علم الحروؾ لٌس موجودا فً األصل

 ...وإذن فالرّب نفسه لٌس ٌدّي الرّب،
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تجعله ٌنزلق إلى قول  اقبض على لسانك ٌا َسْهل، وال: صرخ َسّراج الهثا مرتجفا

ًّ بنفسه على التفّوه به  ٌِل  !ما لم ٌجرإ الَعبل

ٌّتهم، فٌشرحون بشجارهم  خطر للمؤمور أن ٌتدّخل، لكنه ارتؤى أن ٌتركهم على سج

ًّ كؤنما ٌحّثه ضمنٌا على . ما ٌستعصً علٌه ٌِل فإذا بهم ٌنظرون إلٌه، وإذا به ٌلتفت إلى الَعبل

 .الردّ 

 ًّ ٌِل سّمون بؤسماء من سبقكم من علماء الحروؾ، فٌمنحكم االسُم وحده تت: قال الَعبل

فكٌؾ بكم إذا طّوعتم . ما ٌخّص تركَة العالِم من علمه تجٌز لكم الحلَّ والربَط فً كلّ  سلطة  

اللؽة بالفوالذ والحدٌد، فسددتم مساَمها وشللتم حراَكها وأنطقتموها بما ٌحلو لكم وبما تنصاع 

ٌّنه الحروُؾ فً هذا الكون إلٌه مرؼمة ألنه من ب نات أفكارها وألن لها سعة تحوي كلَّ ما تع

حٌنبذ بٌن السلطة التً للكبلم، وبٌن الكبلم الذي ٌنّصب ذاَته  وتسّمٌه ؟ أال ٌجدر التمٌٌزُ 

 ... سلطة ؟

ًّ  زادهدرت أصواُت اإلخوان بعبارات االستنكار والؽضب واالحتجاج، ف ٌِل الَعبل

ٌُقفل لؽة  : مم كبلَمهمن حّدة نبرته كً ٌت اإلثم، ألن من ٌخرج من لؽته  ٌرتكب أكبرَ  من 

ناَس من ؤخفتم الخنتم من تّدعون اّتباَعهم واالهتداء بتعالٌمهم، فلقد ! ٌخرج من العالم 

هم جّردتموهم من لؽتهم وأجلستموهم فً العراء، خارج أجسامالحروؾ، رّوعتموهم بها، 

 اللؽة من صنٌع اإلنسانِ : وها أنا أقول لكم !ً العدم ف وأرواحهم، خارج الزمن والحٌاة،

معنى " القَدَر "العقَل كً ٌعقل األشٌاَء وضّمَن  هذلك أنها مشٌبة الرّب وضع فٌ! مالِكها 

ٌُفهم ابَن آدم أنه وهبه اإلرادَة، ٌنبثق منها العزُم فاالقتدار   !القدرة كً 

ل آدمً فّك الحرؾ وتفسٌر ومعناه أنه ٌحّق لك: أطلق َسّراج وهو ٌزبد ؼضبا

 النصوص بحسب ما ٌوحى له ؟

ًّ هدوءه وقال ٌِل ٌا َسّراج، ما كانت اللؽة أبدا ضّد اإلٌمان، بل هً : فاسترجع الَعبل

ولٌس التفكٌُر ضّد اإلٌمان، وإنما هو أفضل الُسُبل . ُمعٌن  علٌه ألنها تستدعً التفكٌر

 !لمصاعب والعثرات المفضٌة إلٌه، وإن كانت دربه شابكة محفوفة با
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الدٌن متحّدٌا، وقد تعلّم وأنٌر عقلُه فتحّول  شمسُ  رمىكالدرب التً سلكها خلدون، 

 !اعتبار ؟ ال ٌقٌم للتعالٌم أيَّ  إلى قاتلٍ 

ًّ من إقحام خلدون فً النقاش، فرّد بلهجة ال تخلو من حزم ٌِل دع : استاء الَعبل

أكِمل : ثم بّدل وجهة الحدٌث، إذ قال. خبلؾ خلدون جانبا، فبل شؤن له فٌما جعلَنا دوما على

 :حكاٌتً أٌها المؤمور، ولك أن تحكم من ثمة من هو المجرم ومن هو البريء

طردنً الشٌُخ األكبر كما لو كنت آفة، جرذا مصابا بالطاعون، وامتثلت أنا لمشٌبته 

ًّ  لِما كان له من كبٌر تؤثٌر ونفوذ لع خرقتً كدلٌل الظبلم بعد أن أمرنً بخفً  رحلتُ . عل

ٌّتً العودة إلى قرٌتً ولكن، إلى أٌن أعود وأنا فقدُت . انحدار إلى أحّط الدركات كان فً ن

ما  آخَر األهل بعد وفاة والدتً، وقد أصبح اإلخواُن عابلتً وأحّبابً وكّل األهل ؟ ابتعدتُ 

مبلػ من وحٌن اجتمع فً حوزتً . بعد مشقة وعناء داما سنوات ووّفقنً الربُّ  استطعتُ 

واالستقراَر فٌها تحت " الٌسر"المال وكان الشوُق قد استبّد بً، قررُت الرجوَع إلى قرٌة 

كنت على علم بؤننا، أعنً اإلخوان، ٌعانون من سوء . اسم مستعار هو زٌدون الوّراق

فقلت ربما أسعفنً الحّظ فوصلهم خبُر الحانوت الجدٌد، . معاملة تّجار الورق فً القضاء

. وهكذا كان. من ٌكون جسرا للمصالحة أو لتنّسم أخبار من اشتقُت من اإلخوان فؤرسلوا

ٌُدعى الحكٌم وكان من رعٌلٍ  ثم حّل . ال ٌعرفنً ولم ألتِق به جدٌدٍ  ؼٌر أن من جاءنً كان 

ٌّان  ...مكانه الصؽٌران جابر وَح

، أو زٌدون، ٌبتلع ؼّصة ألّمت به، ثم رفع نظارتٌه ٌمسحهم ًّ ٌِل ا وهو صمت الَعبل

قّصتً مع خلدون : وحٌن استعاد رباطة الجؤش، أردؾ. ٌداري دموعا احتقنت فً مآقٌه

، فً ساعة . تعرفها أٌها المؤمور ًّ لكن ما تجهله هو أن الشٌخ األكبر نزل ذات لٌلة إل

متؤّخرة بعد إقفال الحانوت، وكنت كعادتً قد أسدلت الستارة وأشعلت القندٌَل لشًء من 

سمعُت قرعا خفٌفا على الباب، فقلت هً عدلى حتما، تمّر بً . لود إلى النومالقراءة قبل الخ

ٌّان لدى خروجها مساء لتنّسم الهواء، متى خلت األزقة من المارة ومّما  فً بعض األَح

 .بون لها به من مبلحقة وإزعاج، فنجلس ونتحادث قلٌبل قبل انصرافها إلى المبٌتٌتسبّ 
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كؤنما جاء . ُصعقُت لرإٌته بمثل ما ُصعق هو لمرآيفإذا به الشٌخ األكبر . فتحتُ 

رّحبُت . بل على العكس. وما ساءنً أن أستقبله. سواي لزٌارة كان ٌرجو فٌها مقابلَة شخٍص 

به وعانقته وسارعت أستعلم عن أحوال بقٌة اإلخوان، وأبوح بشوقً الملتاع إلى رإٌة 

 . وجوههم وتسّقط أخبارهم

ًّ ه عوسؤلت الشايَ  فؤعددتُ . جلس تبّدلت مبلمُحه وامتقعت نبرُته . ن سبب مجٌبه إل

إلى األخوٌة جواسٌس، أنً لم أعقل وما زلت  وبدأ ٌلؽط بكبلم ؼرٌب مفاده أنً أرسلتُ 

أسعى إلى االنتقام، وأن من كلّفُته بمهّمة التخرٌب لم ٌكن على قدر كاؾ من الحنكة 

ًّ  مّما حدسَ ثم قال إن الرّب ألهمه أن ٌجًء للتحقق ... والتؤهٌل دار لً ... به قلُبه وأشار إل

أٌقظ  ه فً أمرٍ ففهمُت أنه ٌتحّدث عن خلدون الذي، بفضوله المعهود، ال بّد وّرط نفسَ  ،األمرُ 

 .رٌبة الشٌخ األكبر

ًّ وأنه تقّدم  حاولُت شرَح خطبه وتوّهمه، مإّكدا أن خلدون على جهل تام بماض

لكّنه فقد عقله وصار ٌزبد بؤقسى . اوده منذ الصؽرٌر لبلمتحان من ؼٌر إرادتً، بدافع حلمٍ 

الكبلم وأعنؾ التهدٌد، حتى قمُت وقام، فؤمسك بما كنت أقرأ من كتاب سمٌك، وراح 

 ًّ  ...ٌضربنً على الرأس وٌضرب، إلى أن وقعُت مؽمى عل

ٌُصبك ! أكاذٌب  ًّ ٌرزق لم  صرخ شمس الدٌن، تّتهم الشٌَخ األكبر بقتلك وأنت ح

 !لٌل على صّحة اّدعاءاتك، إن لم ٌكن الشّر الذي تؤتمر به ما الد. سوء

أتسمح باستدعاء عدلى، وهً شاهدة على ما جرى : نظر زٌدون إلى المؤمور وقال

 وباستطاعتها رواٌة ما تبقى من أحداث ؟
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ٕٖ 

 

 

 .ال ظّل لها وال ظّل علٌها. وحٌدة  فً الباحة وقفتْ 

، ؼٌر أن مبحلقةشمٍس هاذٌة عٌن انقاه من كان بوّدها االحتماء داخل جدران الخ

نظرات اإلخوان إلٌها بعد أن عّرؾ الخفٌُر بها، جعلتها تإثر البقاَء خارجا بانتظار أن 

لٌتها تستطٌع خلَع هذه المبلءة السوداء التً تلسع ِجلَدها الذي لم ٌخرج . ٌستدعٌها المؤمور

ؽّب نقاَط العرق التً ؼسلتها فؤلصقت إلى النور منذ أعوام، فٌستّرب إلٌه بعض  من هواء ٌ

المهم أن ٌنجو خلدون بعد أن ٌشهد له زٌدون وٌنقذه من هذا الفّخ . ال بؤس. جسَمها بالقماش

حمدا هلل أنه جاء إلٌها فؤخبرها بما كان من أمره مع الشٌخ األكبر، وإال فكٌؾ كانت . اللبٌم

ٌُعلم الوّراق  ... لتفعل ومن كان س

ن جلس على جمر وما أمهلها وقتا كً تنهً قّصَتها، بل قال هّب كم! المسكٌن 

سرنا ونحن نعدو وهو ٌعّض على فّكٌه وٌتوّعد الشٌَخ . ننطلق حاال وتكملٌن فً الطرٌق

ستشهدٌن ٌا عدلى : حتى أمسك زندي فشّد بقوة آلمتنً وهو ٌقول. األكبر بفضح المستور

ً ؼادرتنً لترمً نفَسها فً النار ؟ وال وكٌؾ ال أشهد ألنقذ روحً الت! على كل ما رأٌِت 

أشهد بما رأٌُت فقط، بل أكذب حتى إذا اقتضى األمر وأختلُق كّل ما ٌخلّص خلدون، ولو 

 أتحبٌنه لهذا الحد ؟ فما أجبُت وقد عرفتُ : ابتسم زٌدون وسؤل! توّرطُت واتُّهمُت بالضلوع 

 .أننا نتقاسم الهلَع علٌه

سمعها ! ٌا رّب  :متنّهدة من عمق أعماقهاها، قلبمشت عدلى تبّرد ما اشتعل فً 

ٌّجة بعوارض خشبٌة مثبتة بالمسامٌر، فنادى  خلدون وكانت قد أصبحت بمحاذاة نافذته المس

ٌّز وجَهه الؽارق  علٌها، فركضت تلصق وجَهها بما تركته األخشاب من فراغ، عساها تتم

دون لم ٌزل على قٌد الحٌاة بعد أن وكاد ال ٌصّدق أن زٌ. فؤخبرته. سؤلها. فً عتمة المكان

 ًّ ٌِل قدر المستطاع مخافة أن ٌباؼتها أحد،  حاولت عدلى اإلٌجازَ . سمع صوته هاتفا بؤنه الَعبل
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فبل تتمّكن من إطبلع خلدون على ما استجّد لكً ٌتقن الدفاَع عن ذاته حٌن ٌستدعٌه 

 .المؤمور

اه أنه ٌصؽً إلٌه وربما ، قالت، ها هو جالس مع زٌدون منذ وقت، ومعنؾْ ال تخَ 

ًّ . صّدقه لكن، بعد شهور تقضٌها فً . لٌس على الفور... وإذا صّدقه سٌبّربك حتما فتعود إل

ٌخرج وارتّدت إلى الوراء فزعة حٌن رأت الخفٌَر ... السجن عقابا على سرقة المزار

ها المبلءة من حولها بعد أن مسحت وجهَ  فؤعادت لؾَّ  الصطحابها بدعوة من المؤمور،

 .المبلول بالعرق والدموع

 :ما أمَرها المؤموُر برواٌته، فقالت عدلى وروت

ثم سكتت وقد شعرت أنها بدأت من المكان المؽلوط، ... قلّما طلعُت فً وضح النهار

كالعادة إلى نزهتً المسابٌة فً شارع الحوانٌت،  خرجتُ : فانحرفت لتحٌد عنه وأردفت

أتابع المشً إذن وفً طرٌق . ها هو ساهر: قلت. مضاءفرأٌت ستارة زٌدون مسدلة وقندٌله 

 ...عودتً، أمّر به لتناول كوب شاي ولشًء من الدردشة قبل رجوعً للمبٌت

 منذ متى تعرفٌن زٌدون ؟: قاطعها المؤمور وسؤل

ًّ  مجٌبه ٌاه، منذ زمن: فؤجابت  .الحوانٌت إلى ح

 ...هل كانت صلتك به: فسؤلها

هو خروجً فً المساء . رجل شهم ما تعّرض لً ٌومازٌدون ! معاذ هللا : فقالت

حتى انعقدت بٌننا ألفة . بعد خلّو األزقة من المارة، ومبٌته فً الحانوت، ما جعبلنً ألتقٌه

 .وصحبة ال شاببة فٌهما وال مدعاة لحرج أو لحٌاء

 .حسنا، واصلً: قال المؤمور

الحانوت، حتى تناهى  من من نزهتً اللٌلٌة وما أن اقتربتُ  رجعتُ : فواصلت عدلى

ًّ صوت  ؼرٌب   ثم  خفق قلبً وخطر لً الدخولُ . ٌنعت زٌدون الوّراق بؤسوأ النعوت إل

ركعُت على األرض . تراجعت، إذ ما تستطٌعه امرأة حٌال رجل على هذا الؽضب واالنفعال

وزٌدون الذي ٌصؽره سنا . أسترق النظَر من أسفل الستارة، فإذا به شٌخ متقّدم فً العمر

بعقود والقادر إذن أن ٌتؽلّب علٌه، واقؾ أمامه كالطفل ٌستمع إلى تعنٌفه محاوال الرّد 
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اطمؤّن روعً وقد قّدرُت أنهما على معرفة قدٌمة وفً موقؾ عتاب تطّور إلى . والتبرٌر

إلى طرؾ الزقاق، وفٌما أنا على  وما أن وصلتُ . شجار، فقررت االنسحاَب ّمما ال ٌخّصنً

سمعت الستارة ُترفع ثم ُتسدل على عجل، تبع ذلك صدى خطوات ابتعدت وشك االنعطاؾ، 

ٌّن ما جرى وطرقتُ . بسرعة ال تثٌر االطمبنان عدة مرات، حتى اشتممُت  أْبُت كً أتب

رابحة حرٌق، فؤسرعُت أرفع الستارة ألرى زٌدون فً األرض وقد ارتفع اللهُب من حوله 

ًّ وعلٌه، ثم أمسكُت بقدمٌه ورحت خلعُت مبلءتً ورمٌتُ . فً بعض كدس األوراق ها عل

 ...وقٌد داخل فرنالأسحبه وأشّد، حتى أخرجُته من الحانوت الذي أصبح كبٌت 

ٌّثتت لَِم : عدلى تنتظر تعلٌقا من المؤمور، فإذا به ٌحّول نظَره عنها وٌسؤل زٌدون ر

 فً الحرٌق ؟ اّدعٌَت أنك قضٌتَ 

. بالشٌخ األكبر من عنؾ مجنونلخوفً على خلدون مّما ألّم : فؤجاب زٌدون

إذا كان قد قدم لقتلً، فربما طمؤنه خبُر موتً فتؤّكد أن السّر ذهب معً إلى القبر، : وفّكرت

وفاتً وأوصٌتها بالسهر على  لذلك اتفقُت مع عدلى أن تشٌع نبؤَ . فنسٌنً ثم نسً خلدون

واختفٌُت فً . ل لبلطمبنانخلدون وبموافاتً بؤخباره أوال بؤّول، مع من أوفده إلٌها من ُرسُ 

 ًّ  .قرٌة صؽٌرة نابٌة، ال أعرؾ فٌها أحدا وال ٌتعّرؾ فٌها أحد  إل

لنفترض أن ما روته عدلى صحٌح، فما الذي ٌثبت بؤن الرجل : تدّخل َسْهل وقال

 الذي أشعل الحرٌق هو الشٌخ األكبر ؟

عدلى مبلمح هل ما زلت تذكرٌن ٌا . هذا أمر ٌَسْهل التحقق منه: فؤجاب المؤمور

 الرجل إٌاه ؟

 !أتقن وجَهه عن ظهر قلب، كما لو شاهدُته للتّو : فرّدت عدلى بحماس

كل الذي : ثم التفت إلى زٌدون وقال... هذا ما سنراه بعد قلٌل: فؤردؾ المؤمور

، أعنً ٌا زٌدون، ال ٌبّرئ خلدون وإن كان ٌجّرم افتراضا الشٌَخ األكبر  ًّ ٌِل روٌَته أٌها الَعبل

 .ادثة إحراق حانوتكفً ح

، بعد أٌها المؤمور هذا ألن القضٌة تتضّمن سرا آخر لم تّطلع علٌه: فقال زٌدون

فكما حاول الشٌُخ األكبر قتلً إلخفاء سّري معً، سعى إلى تورٌط . وهو ٌخّص خلدون

 .خلدون لقتل السّر الذي اكتشفه، وهو أخطر من أن ٌحق لً إفشاءه أمام شهود
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أال تخشى الرّب ! هذا، ترٌد استبعادنا لتروي ما ٌطٌب لك  هو: قال شمس الدٌن

ًّ ؟ ٌِل  !أٌها الَعبل

ٌّان : فرّد زٌدون وقد طفح به الكٌل وأنتم ؟ أما خفتم رّبكم حٌن تخلٌّتم عن الولد َح

لن ! ال وهللا ! فتركتم الوحوش تمّزقه وصّدقتم لعماكم، ما أراد الشٌخ األكبر أن تصّدقوه ؟

الرّب براء . دَم خلدون وقد اعتدتم مقابلة الموت متذّرعٌن أنها مشٌبة الربّ أدعكم تستبٌحون 

ملعونون أنتم حتى انقضاء الدهر، وملعون شٌخكم ! منكم ومن قلوبكم التً حّجرها الجهل 

فلٌنتقم اإلله منه، وهو سٌفعل، ! األكبر بارع روَحه إلبلٌس زاعما أنه أداة انتقام فً ٌد اإلله 

 !ُزهق، فهو ال ٌموت  ألن الحّق وإن

قام شمس الدٌن ٌسعى إلى الرّد، فؤسكته َسّراج وقد تصبب العرُق منه بعد أن عادت 

إلٌه ذكرى الشٌخ األكبر حٌن وجده ؼاببا عن الوعً وعلى صدره الطلسم الذي أعّد إلهبلك 

، ففّكر ًّ ٌِل ٌّته  صدٍ أجل، الشٌخ األكبر قادر على ارتكاب السٌبات، وإن كان ذلك لمق: الَعبل ن

ًّ  مهما فعلتَ : ثم التفت إلى زٌدون وقال. الخٌر ومهما . ، ٌبقى لك فً القلب مكانأٌها العبلٌل

برّبك أصِدْقنً القول، هل الشٌخ األكبر ضالع فٌما . فعلنا نحن، نبقى إخوانك ونعّز علٌك

ٌّان ؟ أرح نفسً أراحك هللا، فؤنا أشعر أن الحٌاة فارقتنً بعد أن  ُزهقت روحُ  جرى لولدنا َح

 ...الصؽٌر، فقضى وحٌدا ذلٌبل كعصفور اجتمعت علٌه الضباع

وانعقدت . وبكى لبكابه زٌدون. اختنق َسّراج بدموعه التً عامت فٌه فؤؼرقته

الؽّصة فً حلق المؤمور، فتنحنح بعنؾ قبل أن ٌنتفض واقفا متوجها بالكبلم إلى شمس الدٌن 

أرٌد . وأنِت ٌا عدلى، اخرجً أٌضا. ئ األعصابخذاه من هنا واعِطٌاه شٌبا ٌهدّ : وَسْهل

ثم راح إلى النافذة، فنادى على الخفٌر مشٌرا بإحضار خلدون، . البقاء وحٌدا مع زٌدون

ها إنً أمرُت بخروج  ،لكن .ري ما هً خطورة السّر الذي ذكرتَ ال أد: واستدار وقال

 .راءتهاإلخوان فعساك ال تكون بالؽَت وعسى خلدون ٌتلفظ بما ٌثبت ب

لم ٌلتفت إلى زٌدون الذي هّم . ظهر خلدون بعد أن قرع الباَب وسمع إذنا بالدخول

بالقٌام الستقباله، بل أبقى نظره مثبتا فً المؤمور الذي دعاه إلى الجلوس، فاعتذر مبدٌا 

ما كان، بدءا بلقابه األول مع  أسبلته، فروى خلدون كلَّ  طرح المؤمورُ . رؼبته بالبقاء واقفا

ٌخ األكبر حٌن نزل خطؤ إلى محترؾ الكبلم، مرورا برؼبته فً االنتقام منه لفشله فً الش
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امتحان الحراسة، وصوال إلى إعداد خطته لسرقة المزار والطلب إلى عدلى أن تخٌط له 

ثم ... وتنفٌذ العملٌة واالعتداء على الحارس َسْعد وترك لفافة الورق فً عصبة عٌنٌه ،خرقة

ه فً الهّوة السحٌقة، كاشفا عن خلّو الصندوق المحّرم حٌن بل أن ٌرمً نفسَ أخذ نفسا عمٌقا ق

 ...خلعه فما وجد فٌه لوَح القضاء والقدر، وإنما فراؼا كساه الؽباُر وخٌوُط العناكب

تقلّصت مبلمُح المؤمور وتراجعت أذناه إلى الخلؾ، فبدا كقّط بّري أجفل لسماع ما 

ٌّن وَ حَ ه وازدادت عٌنُ . ٌنذر بخطر كثٌب ال وهو ٌبحلق فً خلدون، كؤنما ٌرٌد حفَر وجهه لتب

المستتر وراء ما تفّوه به، وهو ٌفوق كلَّ ما خطر له من احتماالت تبلعبت بخٌاله فنفخته 

أٌعقل أن تستند كلُّ هذه الجرابم إلى ذّرة رمل ؟ أن تنهض : وفّكر. ومّطته بؤقصى ما ٌكون

وهُم حقابق وأحداثا، بل تارٌخا كامبل من البشر قرٌة بحالها فوق سراب ؟ وأن ٌؽزل ال

 والحٌوات والمصابر والعبلقات ؟

لكّنا وجدنا اللوَح فً : أبى المؤموُر أن ٌظهر مصّدقا، فسؤل برٌبة المتشّكك الحرون

ٌّان، وقد التهبت ٌدا جابر وعٌناه حٌن لمسه سهوا  فإما أن ٌكون اإلخواُن ! صندوق َح

ه إلى االنتحار واعتراَفه، وإّما أن متآمرٌن فٌما بٌنهم على  ٌَ ٌّان الذي لم أنَس سع اتهام َح

تكون أنت الكاذب وهو ما ٌرّجحه كّل منطق متعّقل ٌحلّل الوقابَع وٌحاكٌها الستخبلص 

بل إنً : أتصّدقه أنت ؟ فؤجاب هذا األخٌر: ثم التفت نحو زٌدون وسؤل. الممكَن والواقعً

 !للكشؾ عما ٌحوٌه صندوقه المحّرم  مستعّد للتوّجه فورا إلى المزار

باقتراح زٌدون وهو مهما كان، قد انتمى إلى أهل األخوٌة ذات ٌوم،  فوجا المؤمورُ 

أتدري أنك تإّكد بذلك اتفاَق اإلخوان فٌما بٌنهم على : ثم عقد حاجبٌه متفّكرا قبل أن ٌضٌؾ

ٌّان ؟ انتبه إلى أقوالك ٌا زٌدون، فاتهامُ  جزافا جنحة تودي بمرتكبها إلى  اآلخرٌن اإلٌقاع بَح

 !ك وال تدع رؼبتك بتبربة خلدون، توقعك أنت بدال منه راجع أفكارَ . السجن

أٌها المؤمور، ال أدري ما كان : ثم أردؾ! َدْع عنك : تدّخل خلدون فقال للوّراق

ٌّان إلى االنتحار ولسُت واثقا من أن اإلخوان ضالعون سوى فً أنهم صّدقوا أكاذ  ٌبَ دافُع َح

ٌّد الرٌاء، متمّرس فّذ فً التبلعب بالعقول، لكن، . الشٌخ األكبر كٌؾ ال ٌصّدقونه وهو س

بؤنً سارق  وقد خبرُت بنفسً قدرَته على المراوؼة والتحاٌل والتحّول كحرباء ؟ أقسمُ 
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فإذا اّتضح أن الصندوق المحّرم خاٍل من . المزار، وإثباتً هو أنً ال أخشى تنفٌذ التجربة

ًّ أو العقابَ  لست أخشى الحكمَ . أكون صادقا وٌكون الشٌُخ األكبر مخادعا اللوح، ، وإنما عل

أن ٌنفد الشٌُخ األكبر فتبقى الحقٌقُة مستترة ألنها وقعْت بٌن ٌدّي جباٍن مثلً ما تجّرأ على 

المجاهرة بها، فاستمّر كابن  هو خبلصة السوء بعٌنه، قابضا علٌها، آسرا إٌاها داخل قضبان 

ه األعمى وعقله الموتور اللذٌن صّورا له أنه ٌقاتل للزْود عن مبادئ تتعّرض لبلنتهاك، قلب

 !فً معركة ضارٌة ُتبّرر قتَل الحقٌقة نصرة  للخٌر 

ٌُنَسب إلى لوح القضاء  تشكٌكه :المٌوُل المؤموَر فاحتار فً أمرهتنازعت  فً ما 

مرة لم تزل بادٌة على عٌنه من حإنكار ما رآه بؤّم  واستحالةوالقدر من قدرات خارقة، 

ًّ جابر أن تكون رؼبُته  وخشٌتهٌنحو به إلى تصدٌق خلدون، الذي حدُسه المهنً  .عٌن

ٌّان وراء  حسنا، ... تبعا ألهواء عاطفته إلى التجرٌم والتبربة افهانحرباالنتقام للصؽٌر َح

العناصر التً  وماذا ٌخسر إن نّفذ التجربة سوى مجموعة من األوهام سُتسقط بعضا من

 تثقل التحقٌَق وتجعله ٌراوح مكانه منذ وقت ؟ 

. تصّور هوَل المفاجؤة على اإلخوان إن علموا بما سٌدور فً المزار عّما قلٌلثم 

ٌّته تلك، فرآه وقد جحظت عٌناه وجّؾ رٌقه  وثبت ظّنه عندما نادى الخفٌَر ٌطلعه على ن

فؤنا ال . ، أستحلفك بالعزٌز علٌك أن تعدلسٌادة المؤمور: واضطربت مبلمُحه وتهّدج صوُته

 !أضمن سبلمتك وسبلمة االثنٌن اللذٌن معك، إن أنتم أقدمتم على تدنٌس حرمة المزار 

فإذا . كاد المؤمور ٌقتنع لوال أن صّم أذنٌه نفاُد صبره من اّدعاءات هذا ومزاعم ذاك

ن اإلخوان، ناهٌا إٌاه عن م به ٌؤمر الخفٌَر بالبقاء أمام مدخل الخانقاه لمنع خروج أيّ 

 ...إطبلعهم على ما ٌنوٌه، واعدا باالستعجال ما أمكن
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كجثث حَرٍس  اصطفت وقد الحدٌدٌة باب المزار قضبانانقبض قلُب خلدون لمرأى 

أحّس وهو ٌعبر الباحة برفقة المؤمور وزٌدون، أنه ٌدنو من خّط و .محّنط قّددته الشمس

طالعه بؤشباح  لٍة سبقت ظهوَر الهبلل، فامتّدت وتعّرجت متحّولة إلى سردابٍ النهاٌة فً لٌ

 .وقتلة ولصوص، قبل أن ٌوافٌه أخٌرا بمنفٍذ تفصله عن بلوؼه قلُّة أمتار
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فً داخله، وأنه ما أن ٌخرج أو  ثم خطر له أن السرداب الذي ٌمشً فٌه موجود  

أشعرته بالخوؾ فجؤة، إذ تبّدت له موحشة  لكّن خّفته المقبلة تلك. ٌُخرجه منه، حتى ٌتخّفؾ

ما . وعلى خواء من كّل ما عرفه وشّكل المنارة التً تحمله إلى الٌابسة متى عصؾ به النوّ 

ٌوّدع معه مستقببل كان  ال لٌعود هذه المرة، وإنما لرحٌلٍ . هً إال دقابق وٌصل المٌناء

 .ٌفضً بقدر ما ٌصدّ  مرتسما لعٌنٌه بوضوح، فإذا به جسر معلّق فً الهواء، ال

التفت إلى زٌدون فرآه من على ارتفاع، كؤنه ما كان ٌوما ذلك الوّراق الذي تظلّل 

صؽر الحانوتً لحظة أطلعته عدلى على سّر خبلفه مع الشٌخ األكبر، فخبل قلُب . به ألعوام

رافضا لذلك ربما المه فً دخٌلته . خلدون من مشاعر اإلعجاب مبقٌا على ما ٌكّنه له من ودّ 

حتى أنت ٌا زٌدون : عناقه حٌن دخل على المؤمور، إذ كان ٌتمّنى لو كانا وحٌدٌن فٌقول له

ولو لم ٌتهّددنً صمُتك، لما . آثرَت الصمَت واالنسحاَب فؤوصدَت على الحقٌقة طلبا لؤلمان

ًّ ال ٌمحو ؼٌاَب أّي ! كنَت خرجَت أبدا من الُجحر  ممتّن أنا لك بالفعل، لكّن فضلك عل

جِبرَت ضٍل لك وأنت تبوح بحقٌقة، ال إلٌمانك بضرورة التصرٌح بها، بل ألنك أُ ف

ًّ وما انكشؾ سوى منذ . واضُطررت أتذكر رواٌة  حكٌَتها لً صبٌا فانؽلق معناها عل

ٌا خلدون، خافت على الحقٌقة منه إلدراكها أنه  خلقت اآللهة اإلنسانَ حٌن " لحظات ؟ 

على قّمة جبل  اها تخفٌها فبل ٌقع علٌها بسهولة ؟أٌن تر: رتْ ففكّ . سٌعثر علٌها ولو بعد حٌن

ٌُحّرم لمسه أو الدنّو منه ؟ إلى أن وجدت  شاهق، فً قعر المحٌط، داخل صندوق مقفل 

 عنها طوٌبل وال ٌرتاب لحظة أنها تختبانخفً الحقٌقة فً قلب ابن آدم، فٌبحث : أخٌرا الحلّ 

 " !فٌه 

لكن، تشفع لً رعونتً . بن والتخاذل ومخادعة الذاتها إّنا متساوٌان إذن فً الج

وال ٌشفع لك علُمك وسعة اّطبلعك . وطٌشً وسّنً الؽّرة التً لم تخبر أموَر الحٌاة بعد

أتقّبل سلوَكك، أو أنً أحتاج  لذلك ترانً لم. الذي ٌجٌد التمٌٌزوتبّصر عقلك وذكاء قلبك 

ٌُلقٌها ال  ...عمُر على أنفً ذات ٌومربما لوقت كً أراه من خلؾ نّظارات س

، فإذا بالقفل مخلوع وقد من جٌبه المفتاحَ  رفع زٌدون نّظارتٌه حٌن أخرج المؤمورُ 

وإذا به هناك، فً الداخل، منحن  لُّؾ بإحكام حول قضٌبٌن فً الباب،اسُتبدل بشرٌط معدنً 
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موضعه  فوق الصندوَق المحّرم ملصق الجبهة به ٌحٌطه بذراعٌه، ٌنٌره مشعل  ُثّبت فً

 !داخل المزار 

ابتعد : أمسك المؤموُر بالشرٌط ٌسعى إلى حلّه، فتنّبه الشٌُخ األكبر وانتصب مهّددا

 !فؤنا وخشب الصندوق وأرضٌة المزار ننضح بزٌت الوقود ! أٌها المؤمور 

ٌّن نواٌاه، ثم همس ناحٌة مرافقٌْ  خطواتٍ  المؤمورُ  تقهقر الزما مكانٌكما، : هبعد أن تب

 !ن إنه مجنو

: ابتسم الشٌُخ األكبر ثم قال بصوته الجرٌح الذي ما زال ٌحمل آثار قبضتً خلدون

ًّ أٌها . ها أنت قد عدَت إلى إخوانك بعد طول ؼٌاب! أهبل بابننا الضاّل  ًّ وبٌن ذراع إل

 ًّ ٌِل ألٌس هذا ما قابلك به َسّراج وهو : قبل أن ٌضٌؾ وقهقه بما ٌشبه الرعدَ !... الَعبل

،ٌاك ؟ ٌتهافت للق ًّ رٌح منتنة ستخرج  حملَته إلٌنا وأيّ  وباءٍ  ال ٌعلمون أيّ ! األؼبٌاء  الؽب

كما تجهل أنت أن الموت ٌسٌر فً خطاك وأنك ما أن تفتح فاك، حتى تنفث سموما  !منك 

، فؤقّبل فَمك حتى  ...!تحرق السماَء فتنطبق على األرض وٌعّم ظبلم  ًّ لو أضّمك اللحظة إل

، وما ... ك، ونبقى متعانقٌن أبدا كخلٌّن محّبٌن مخلصٌنترتّد إلٌك أنفاسُ  ًّ ٌِل لماذا أٌها الَعبل

أسؤُت إلٌك ٌوما وقد أحببتك وروٌتك ودارٌتك كالزرع النادر الثمٌن ؟ لَم هذا الكره ومتى 

ستقول لً أنت البادئ وقد  .ان والتنّصل والؽدر ؟ أجل، أعرؾنما فٌك ذاك القدر من النكر

ر فعُل القتل متى كان الحبَّ دافُعه ! وأنت محّق . ٌَت إلى قتلًقمَت بطردي وسع لكن، أال ٌبرَّ

وخبلُص نفس المحبوب هو هدُؾ الُمِحّب ؟ كٌؾ أكون إذن قد رّبٌتك وعلّمُتك وهّذبُت 

 روَحك، إن استعصى علٌك مثل هذا الفهم ؟

أرٌد اقترب،  :الشٌُخ األكبر من الباب فحشر وجَهه بٌن قضبانه الحدٌدٌة وقال تقّدم

األكبر وقد  فؤردؾ الشٌخُ فخطا زٌدون، فسارع المؤمور ٌؤمره بالتوقؾ، . أن أراك عن كثب

، وإنما إلى قلبك الذي ٌدفعك إلى عناق أخٌك : مّد ذراعا ًّ ٌِل ! ال تستمع إلى الؽرباء أٌها الَعبل

ًّ وبّرد بعضا من توقً إلٌك  ...تعال إل
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، أفلت زٌدون من  ًّ سطوة المؤمور وسار حتى أصبح فً مواجهة كالموثق بحبل خف

وجهه ٌتبّصر فٌه من الشٌُخ األكبر  هفؤخذ. الشٌخ األكبر ال ٌحول بٌنهما سوى باُب المزار

 . وقتا، قبل أن ٌشّده إلٌه فً عناق حار

هّز المؤموُر رأسه ال ٌصّدق عٌنٌه، وقد رأى ظهَر الوّراق ؼارقا فً بكاء طوٌل 

الشٌخ األكبر مؽتسبل بالدموع فٌما هو ٌهمس بكبلم خفٌض بقً ووجَه  ،خارج من األعماق

وهذا . السماح تطلبأرى أنك نادم أٌها الشٌخ األكبر : ممتنعا علٌه، ثم أطلق فً اتجاه المزار

أمر محمود، لكن ٌبقى أن تخرج لننهً القضٌة بعد أن طالت بما ٌفوق قدرة الجمٌع على 

 .االحتمال

ها إنً أعترؾ بإقدامً على . عترافا أٌها المؤمور ؟ لٌكنأترٌد ا: قال الشٌخ األكبر

ٌّان بما هو منه براء، ذلك أن السارق هو خلدون الماثل إلى جانبك  قتل السّكٌر وعلى اتهام َح

وها إنً أصادق على كل ما رواه لك هذا الشاب، فهو بريء إال من محاولة السرقة، . اآلن

 !الصندوق المحّرم فارؼا من أي لوح  أقول محاولة ألنه ما سرق شٌبا، إذ كان

إال أن الشٌخ األكبر . والمؤمور مثله قد أصٌب بالذهول. لم ٌصّدق خلدون ما سمعه

لكن، امهلنً لحظات أتحّدث فٌها على انفراد مع . ها إنً خارج إلٌك بعد قلٌل: تابع

، فؤوّدعه وأستؽفره قبل حضور اإلخوان ًّ ٌِل  . الَعبل

وكان  أجابه المؤمورُ ! قت، شرط أن تخرج للحال من المزار أمنحك ما تشاء من الو

 .ما زال ٌخشى على زٌدون من االنتقام

ثم ... حتى المحكومون باإلعدام، ٌحّق لهم طلب أخٌر: فابتسم الشٌخ األكبر وقال

ًّ الذي التفت إلى المؤمور ٌسعى إلى التدّخل لدٌه، فؤردؾ بصوت هامس  ٌِل نظر إلى الَعبل

لقد ... المؤمور واآلخرٌن والعالَم كلّه وابَق معً، فالوقت ٌضٌق والكبلم كثٌرانَس : سرٌع

ًّ ما حّل بالقرٌة إذ ظّنت اللوَح مسروقا فقط ٌِل فتصّور ما سٌقع ألهلها إن . رأٌَت أٌها الَعبل

لسُت خابفا على األخوٌة أو على اإلخوان، بل على الناس ستودي . علموا أنه ؼٌر موجود

ك وتفقدهم األماَن وتحرمهم مصدَر الرحمة الوحٌد، إن أنت قتلَت فٌهم إٌماَنهم بهم إلى الهبل
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فبل والٌة تهتّم بهم، ال علم وال . بوجود اللوح، وهم ال ٌملكون ما ٌلتجبون إلٌه كبدٌل

أإتمّنا علٌها ال تنَس أننا حفظة علوم الحرؾ . مإهبلت لمواجهة شٌطان العوز والجهل

ة ألحرؾ الَكلَم التً هً أحرؾ الُمْلك أٌضا، واجبة أٌها العبلٌلً، الطاع. لسبب لسَت تجهله

! فهل تسلّم العرَش إلى أّمً، ثم تحاسبه على سوء إدارته الحكم ؟. ألّن اللؽة عرُش المعرفة

لوح، وسوؾ  اكشْؾ خلوَّ الصندوق المحّرم من أيّ . سّراج عن مصرع الحروؾ تذّكر حلمَ 

ٌحتاج اإلنساُن إلى رادع أٌها ! ة الفوضى والرعاع تقّوض سلطة الحرؾ لتإّسس لسلط

 ًّ ٌِل مَ ال ٌعصى ، أَبْحَت له التحّوَل إلى وحشٍ فإن أزلَت الرادَع هذا. الَعبل شرٌعة بٌؤتمر و محرَّ

 ...الؽاب

. باالبتعاد دون مماطلة أو تؤخٌر ارتفع صوُت المؤمور وقد عٌل صبُره ٌؤمر زٌدونَ 

ًّ بٌن ٌدٌه وقّبله على شفتٌه طوٌبل، قبل أن ٌدفعه عنه بقوة فؤخذ الشٌُخ األكبر وجه الَعبل ٌِل

ًّ : هاتفا بؤعلى الصوت ٌِل  " !هو"تحتاج الناُس إلى رادع، وال رادع إال ! تذّكر أٌها الَعبل

على ظهره أرضا بفعل عنؾ  استلقىوخلدون ٌرفعان زٌدون الذي  اندفع المؤمورُ 

الشٌخ األكبر وقد تناول المشعَل عن الجدار إلى  الصدمة التً تلقاها عند الصدر، فما فطنا

!!!  ٌـا رّب : دخل إلى حٌث الصندوق المحّرم، حتى سمعاه ٌطلق صرخة فقعت كالدويّ و

 ،اإلفبلَت من عقالها محاولةه من كل جانب، تعقت ألسنة النار علٌه، فلتطاولرأٌاه وقد ف

 ...ٌابسا إلى فّك الشرٌط المعدنًالمؤمور وهو ٌسعى  بالقضبان تعّضها وتعّض ٌديَّ  ةكممس

 . إلى أن ساد الهدوء

ا وكبت وكانت النٌراُن قد أتّمت ثورَتها داخل جدران المزار، فارتّدت على نفسه

 .فوق ما حّولته إلى رماد
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 ـ ماذا بعد ؟

 ".بعد"الٌسر، لٌس ثمة من "ـ فً قرٌة 

ٌُعقل أن أهلها نسوا كّل ما وقع فٌها   ولهم من أحداث ؟ـ أ

نسوا على نار بطٌبة حتى نضج فٌهم النسٌاُن، فؤكلوا ذاكرَتهم ثم رقدوا . ـ أجل

تلك هً حال ذكرٌاتهم، خفٌفة كالرماد ال ٌطول الوقُت بها كثٌرا قبل أن . مطمبّنً البال

قرّرت أن ما شهدته لم ٌكن سوى أضؽاث أحبلم شابها " الٌسر"وبما أن قرٌة . ٌذّرٌها الهواء

 .كابوس  وجٌز، فقد تٌّسرت عودُتها إلى السبات

 ـ ماذا عن المؤمور ؟

 . ـ ؼادر فً سٌارته فسارع الؽباُر ٌضّمه إلٌه، بعد أسابٌع من الشوق والؽٌاب

 ـ وتقرٌره إلى حاكم الوالٌة، هل تؽاضى عنه ؟
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تقرٌره إلى الحاكم وضعه، فلم . ص مستقٌمفمؤمورنا موظؾ نزٌه مخل! اذ هللا ـ مع

 .ادر األخوٌة قبل االنتهاء منهٌؽ

 ـ وكٌؾ تطّرق إلى قضٌة اختفاء اللوح ؟

لذا تراه نقل الحواَر األخٌر الذي . ـ قال إنه ال ٌستطٌع الجزم بكونه حقٌقة أو وهما

ٌّن بنفسها صعوبة التوّصل إلى استنتاج واضح  دار بٌنه وبٌن زٌدون، تاركا للوالٌة أن تتب

 :فكتب ٌقول. منطقًو

، عّما أسّر به الشٌُخ األكبر قبل إحراق  برتُ استخو"  ًّ ٌِل زٌدون، أو المدعو الَعبل

 .أطلعنً على سبب خلّو الصندوق المحّرم من لوح القضاء والقدر: نفسه، فؤجاب

 وهو ؟: فسؤلته

وهو نقله إلى فرع ألخوٌتنا فً دٌار أخرى، تطبٌقا لتقلٌد جرى علٌه اإلخواُن : فقال

 .لسرقة، وٌقضً بتبدٌل موضعه سّرٌا، من عام إلى عامبؽٌة ضمان حماٌته من ا

 وكم لؤلخوٌة من فروع ؟: فسؤلت

 .كثرة: فقال

 وإلى أّي منها ُنقل اللوح ؟: فقلت

 .هذا ما ال أستطٌع البوَح به: فؤجاب

 ولَم ال ؟: فقلت

 !ألنه سّر : فقال

 ! ".ة السّر سوى بلؽ ما تجٌدون الكبلَم به، فلكم ألسنة ال تلهج هو: فعّقبت حانقا

 !ـ كذب زٌدون ؟

، بعد أن ارتدى الخرقة وآثر البقاَء فً األخوٌة مع  ًّ ٌِل ٌُدعى الَعبل ـ زٌدون عاد 

 .اإلخوان

 !ـ انتصر علٌه الشٌُخ األكبر إذن 

ـ لنقل أنه أعاده إلى واقع أبى دوما الرضوَخ له، فإذا به ٌصبح الشٌَخ األكبر 

ًّ فً آن ٌِل  .والَعبل

 ّدان ؟ـ وكٌؾ ٌجتمع ض
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ٌّانا عشراُت األضداد! صّدقنً . ـ ٌجتمعان  .وقد ٌجتمع أَح

 ـ أٌحدث ذلك دون إلؽاء الضّد لضّده ؟

ـ إذا كنَت ممن ٌرون أن الشّر ٌتؤتى عن إلؽاء اآلخر، تبربة الذات وتحمٌل اآلخرٌن 

ٌّبات، ٌحدث ذلك، أجل  .كل الس

 خرون ؟ـ وبقٌة اإلخوان، َسّراج وَسْهل وشمس الدٌن وجابر واآل

ـ رجعوا إلى محترؾ الكبلم لوضع معجمهم فً سرابر الحروؾ، منتظرٌن عودة 

 .اللوح إلى المزار الستبناؾ أعمالهم وما ٌلزم لتٌسٌر أحوال من ٌعودهم من زّوار

 بطلك المفّضل، ما حّل به ؟ ،ـ وخلدون

 .ـ رحل عن القرٌة وما ُعرفت له أرض

 ـ وحٌدا ؼادر ؟

 .عدلى إن كان هذا ما توّد معرفتهمن دون . ـ وحٌدا، أجل

 ـ انتهت القّصة إذن ؟

 ... انتهت منذ زمن. ـ نعم

 ـ أال نتعارؾ قبل الوداع ؟

 ما اسُمك ؟. ـ إذا شبتَ 

 وأنت ؟". قارئ"ـ أنا 

 .وبإمكانك أن تدعونً خلدون". راوي"ـ أنا 

ٌان أنَت إن كنَت تبؽً األمان، علٌك بالنس: سمع ٌا أخ خلدون، نصٌحة مّنً إلٌكـ ا

 ...أٌضا وبإحراق ما روٌَته فً هذا الكتاب

 ".قارئ"مضى 

دخل خلدون فً صفحات الكتاب، فتذّكر أنه أسقط من رواٌته السطَر األخٌر وقد و

 :جاء فٌه

وحٌن ابتعد ما ٌكفً، توّقؾ . ؼٌر ملتفٍت إلى الوراء" الٌسر"ؼادر خلدون قرٌَة 

ؤّمل َحرار وقد انطلق فً السماء فحلّق ت. لبعض راحة مستلقٌا على ظهره فوق الحشٌش

 !وللمرة األولى، شاهده ٌصٌد ... طوٌبل ودار وعبل وانخفض
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