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 آدم

 

قرية ظاملة، قوم جهالء، ونفوس اسرتضت اجلَلد واالستعباد، فكيف 
 يطلع عليهم النور من بعد الظالم ؟ 

 .وبني كل هذا فإن قليب على آسيا يكاد ينفطر 

أشواكه تنخر  يكـاد الشك واحلرية أن يقتالين . الشك ُمـٌر كصبار  
 احللق . واحلرية تيه يف ظلمات تغطيها ظلمات .  

اليوم يوم الرحيل، الروح الساكنة جسدين ستنقسم جلزئني، ليحل  
كل جزء ىف جسد . لكن أمر هللا قد جاء، ال ُمنجي اليوم من غضب 

 هللا سوى تلبية ندائه.. ليتِك لبييت النداء اي آسيا .

ت قلب آدم مل يعرف للحـب طريًقا، وليت ليتنـا مل نلتِق اي آسيا، لي
 اللقاء مل يكن علينا مكتوًًب .

كنت جالًسا وحدي عنـد سفح اجلبل األمحر كعاديت حني أيخذىن 
 التفكري والتأُمل .
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دائًما ما أردت أن أختيل هلل شكاًل، كنت مشغول البال منذ صغري 
 العقاب، كيف بشكل هللا وصفاته، أخربنـا نوح أن هللا حليم ولكنه شديد 

 حلليم أن يغضب ؟  وإذا غضب، أيهدأ مرة أخرى أم أن غضبه يدوم ؟ 

مسعت نوًحا يقول ألخيك  صوفسياؤس ذات مرة أن ربه ال حيبه،  
دمعت عينا صوفسياؤس  وسقط على قفاه من شدِة الضحك، مث قام 
ونَفض عن ثوبه الرتاب،  مسح دمعه ونظر إىل نوح بسخرية مث بصق 

 ومضى ىف طريقه .على األرض 

كساحرات الصحراء رأيتك تقرتبني مين، كـان وجهك يشع ًبلنور، 
خّداك غزامها اللون األمحر فزادمها ُحسًنا على ُحـسن، ثوبك الشفاف 
يلتصق جبسدك البض النابض ًبحلياة . تضربني األرض بقدمك وكأن 
أحًدا ال خيطو فوقها غريك . دنوِت مين فشعرت أبن جسدي يفور، 

ر وجهي، وزادت دقات قليب حىت مسعت صوهتا وكدت أشعر أن امح
 صدري سينفجر .

 أظنك كنت ترسم .. ال تقـل أنك كنت ترمسين . -

ابتسمُت بدالل، كانت الكلمات تطيعها بطريقة عجيبة، صوهتا  
مثري .. يشعر املستمع إليها أبن الكلمات تعانق شفتيها حني خترج من 

 بينهما .
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 سام فانطلقت مين ضحكة عصبية .ارتبكت، حاولت االبت

 عذرًا .. مل أكن أرسم شخًصا، كنت أخـط ًبلعصا فقط . -

 مشغول البال،  تفكر كثريًا، عيناك تقول الكثري . -

 نعم .. -

الوصول إىل احلقيقة أمٌر مثري للحرية حًقا، ِلذا فقد كففُت عن  -
 التفكري منذ زمن .

يصل عقلي يصُعـب علّي أن أقرر التوقف عن التفكري دون أن  -
 وقليب إىل احلقيقة، البد أن أعرف السر .

 حقيقة نوح .. أليس كذلك ؟ -

وقع ردُّها على قليب كلدغة العقرب، فقد كان جمرد التفكري ىف أمر 
نوح ووضع احتمال ولو ضئيل أبنه على حق كفياًل أبن جيلب على املرء 

 العار والسخط .

 وكيف عرفِت ؟ -

 عمي . قُـلت لك .. عيناك فاضحة اي ولد -

 ولد عمك  ؟ -
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كلنا أوالد عم، ألسنا ننـتمي إىل نفس األب ؟ كلنا أفرع لنفس  -
 الشجرة، شئ غريب .. ومضحك !

ليس كل غريب ُيضِحك، عقلي ال يتوقف عن التفكري، أريد أن  -
 أصل إىل احلقيقة .. أهذا صعب ؟!

بل مستحيل، نوح يرى أنه على حق وأن قومه على الباطل،  -
 لى ًبطل وأن ال حق سوى ما يعبدون .والقوم يرون أنه ع

 وأنِت .. ما احلق ًبلنسبة اليك ؟ -

 احلق أن آدم قد أخطأ حني قرر الزواج من ستنـا حواء .  -

قامت من قعدهتا وبدا أهنا تستعد للرحيل، توقف قليب عن النبض 
ونضبت من وجهي عصارة احلياة، ستغادر دون أن أعرف  حىت امسها، 

ب من عقلي اإلذن ًبالمتداد، ضبطتين فامتدت يدي دون أن تطل
 أتشبث بكفها بكلتا يدّي . قلت :

اجلسى قلياًل، ال أريد الكالم وال أجيده، لكين أحب أن أطيل  -
 إليك النظر .

بدأت تستعيد روح الدعابة والسخرية، فاستبدلت ًبخلجل املرح 
 وقالت :
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 أترك يدي اي ولد عمي، فهذا وحق إله نوح ُمـحّرم . -

كريها يل مبا أنسانيه قلىب، أنسيت ربك  اي آدم ؟ كيف أربكىن تذ 
تؤمن مبا ال تفعل ؟! تركت يدها على مضض وحاولت تغيري دفة 

 احلديث .

 تقولني إله نوح، إَذا فأنِت ال تؤمنني به .. فِبَم تؤمنني ؟ -

أؤمن أبن اإلميان شئ ال أصل له وال فروع، ال أرى دلياًل على  -
لي لكومة من النار إال اجلنون صدق نوح، وال أرى عبادة أه

بعينه، لذا فقد قررت أال أؤمن بشئ، على األقل حىت أرى دلياًل 
 بعيين، مل ينتِه الكالم اي ولد عمي لكن الوقت انتهي .

 قامت ونظَرت إىل يدها مبتسمًة .. قالت  

 ألن متسكها هذه املرة ؟ -

وكأهنا تقرأ أردت أن اسأهلا مىت اللقاء، مل يطاوعين لساين فابتسمُت، 
 ما يدور بعقلي فقالت :

 سنلتقي اي آدم، مؤكد أننـا سنلتقي . -

 تعرفني امسي ؟ -
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 غمزت بعينهـا وقالت :

 أعرف عنك الكثري . -

 قلت وقد متلكين الفضول :

 وال أعرف عنك شيًئا . -

 قريًبا ستعرف كل شئ . -

 مىت ؟ -

؟ ُكن صبورًا قريبـًا اي آدم. أمل يصرب نوح على قومه تسعمائة عام   -
 مثله.

 ما امسك ؟ -

 آسيا اي آدم .. آسيا . -

 

*** 
 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 آسيـا
 

 آه من املتمرد إذا عشق .. كالغصة ىف احللق ُحـبك اي آدم .

عجيب أمرك اي آسيا، تكرهني الطريقة اليت أجربك هبا أحدهم على 
 أن تكوين أحد خملوقـاته .

 وعشقك آلدم .   –أيًـا يكن –وال جتدين  تناقضـًا بني كرهك له 

ممزقة أان اي آدم  بني كره اخلالق وعشق املخلوق، إذا كان قد صنع 
يل معروفًا فال شك أنه سيكون ُحيب لك، ليته خرّينـا قبل أن خيلق آدم 
ويُلقي به وبنا على تلك األرض، حينها قطًعا كنت سأختار أن أدخل 

 إبرادتى احلرة إليها .

 موطن يل غريمها . إىل عينيك اليت ال

كان يوًما ال يُنسى، وكيف أنسى أول مرة ينبض ًبحلب قلٌب اعتاد 
الكره ؟! منذ طفوليت وأان متمردة على كل شئ، ساخطة على كل شئ، 
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أكره استعباد البشر لبعضهم البعض، أكره التجارة اليت جعلت من أيب 
 سيًدا ىف قومه، ال خيتلف كثريًا عن ًبقي سادة القوم . 

نة من احلمقى االستغالليني، قلوهبم جافة كأهنا جيفة وعقوهلم حف
 مظلمة ال ترى النور وال تعرف إال األموال والشهوة . 

كيف ملخلوق أن يستعبد خملوقًا ؟ وكيف للمُستعبَـد أن يرضى   
ويقبل أن هتُان كرامته فيخلع ثيابه مولًيا لسيده ظهره، يتحمل اجللد 

عن التأوه كي ال يزداد غضب سيده  ًبلسوط أوالعصا عاجًزا حىت
عليه؟! كيف رضى العبد أن يهني مالُكه عقَله بذلك الشكل ؟ هل ظن 
العبيد أهنم ينتمون لطبقة دنيا من البشر ال عقل هلا وال مشاعر 

 فارتضت لنفسها أن تكون كالنعاج تـُساق معصوبة العني ؟

دم، وإذا كان هذا حال البشر بعد بضع أجيال قليلة من خلق آ
فكيف سيصبح حال البشر بعد سبعة آالف سنة من اآلن ؟ هل 
سيدرك العبيد اهنم ميتلكون عقواًل يستطيعون هبا التفكري والتدبر 
والتمرد ؟  وأهنم يستبدلون ًبخلوف كنًزا مثيًنا امسه احلرية ؟ أم سيصبح 
نظام الكون أكثر تعقيًدا مما حنن عليه اآلن ؟ ترى أسيزداد بطش الطبقة 

 سائدة احلاكمة للمجتمع مبن دوهنم من البشر ؟ ال
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رأيت يوًما أحد املزارعني يسوق محاره بطريقة عجيبة، كان يركب 
محاره وأمامه محل ثقيل، كان احلمار منهًكا بشدة، شاحب الوجه 

 وطريقته معوّجة ىف املشي، كالسائر على طريق من الزبد .

 فجأة توقف احلمار ومل يستطع حراًكا ..

املزارع ذلك فنزل عنه، وضع يده ىف جيبه وأخرج منها قطعة أدرك 
من اجلزر، بدأ احلمار يلهث، انساب خيط غليظ من اللعاب على 
جانيب فمه .. " جائع .. أليس كذلك ؟ "  قال املزارع واملكر ينقط من 

 عينيه، وكأن احلمار قد فهم قوله، أخرج لسانه وزاد هلاثه .

من الكتان ىف كلتا أذين احلمار، وثبتها  ربط الرجل قطعة اجلزر حببل
 أمام عينيه بعصاه .

نسى احلمار كل شئ، نسى الضرب الذي كان يتلقاه بنفس العصا  
املثبتة هبا قطعة اجلزر منذ كان جحًشا صغريًا، نسى الرغبة العارمة اليت 
اجتاحت تفكريه لساعات طوال أبن يثب واقًفا على قدميه اخللفيتني 

ده فيدوسه بقدميه حىت يقتله، سيطرت عليه فقط ىف فيسقط عنه سي
تلك اللحظة غريزة اجلوع .. نسى كل شئ سوى أنه جمرد محار.. محار 

 جائع . 

احلق أن اجلوع والسعي إىل البقاء هي الصفات احلاكمة لتصرفات  
 كل احلمري .
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ولذلك حاول احلمار أن يقرتب من قطعة اجلزر فوجدها تبتعد،   
أثّر على نظره، فاقرتب منها أكثر، ولساعات  طوال  ظن أن اجلوع قد

مشى احلمار على أمل الوصول إىل قطعة اجلزر، حىت وصل إىل الكوخ، 
وهنا نزل عنه سيده، حل عن أذنيه قطعة اجلزر، وكافأ محاره أبن وضع 

 له مخسة عشر عوًدا من الربسيم . 

الذي يضعه اجلزر أكل السادة فقط ال العبيد، العبيد أتكل الربسيم 
 أمامهم السادة بعد أن يفكوا قطعة اجلزر عن آذاهنم .

تلك حتديًدا كانت طريقة تعامل سادة قومي مع عبيدهم .. احلمار 
وقطعة اجلزر، أحيااًن أتخذ قطعة اجلزرشكل االستقرار، فاحلياة على 
األرض مازالت آخذة ىف التشُكل، وقريًبا ستستقر األمور وُيصبح كل 

اسية، وحىت ذلك احلني فالبد للُنخبة أن حتكم وتتحكم .. بين البشر سو 
 وأتكل اجلزر .

أحيااًن أخرى تكون قطعة اجلزر على هيئة مأوى، فإما أن ترضى  
ًبلذل واإلهانة والربسيم القليل، وإما أن خترج من القرية مطروًدا إىل 

 الصحراء . أقليل من الربسيم خرٌي أم النفي إىل ظلمِة الصحراء ؟ 

لون قطعة اجلزر وأتخذ هيئات وأشكال، ولكل زمن قطع اجلزر تت
 اخلاصة به واملالئمة حلاله وحال احلمري .

*** 
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 الشيخ حارث
 

خيوط العمر تنساب والصحة تزول، أصبحت شيخـًا اي حارث ،  
 كيف ومىت ؟ ال أعرف .

حني كنت طفاًل كنت أخاف من الشعر األبيض واحنناء الظهر، ما  
زلت أرى أن عالمات الشيخوخة تثري الُذعر واخلوف ىف قلوب 

 الشباب، فهم ال حيرتمون الكبار، بل يشفقون حلاهلم ..

أهلمين ساكن اخليمة الزرقاء الصرب والقوة أن أواجه ما كنت منه 
أخاف . علمين أن ما كنت أظنه وْحًشا حيين العظم ويُثين اللحم ويُبلي 

 الروح منه أقوى وعليه أقدر .الشحم ما هو إال شئ ضعيف، 

لألرواح الطاهرة قوٌة تـٌثين براثن الزمن، فمهما مرَّ عليها الدهر ما 
أتثرت وال تغريت، وألن اجلسد من الطني والروح لصاحبها، والزمن 
عنده غري زمن األرض، فزمنها ال ُسلطة عليه إال لكل مردود إليها، 

 تم .فاجلسد هلا تُبليه كيفما تشاء، مل أعد أه
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أما الروح فهي أرقى وأعظم من أن حيكمها خملوق أقل منها شأاًن،  
 فلها سجدت املالئكة . 

وبينما كنت على هذا احلال  شعرت بوقع أقدام من خلفي متشي 
، مرتدد أم خائف ؟! أظنها مكيدة من أحد األطفال كعادهتم .   على مهل 

د من القوم .. فمنذ إعالين اإلميان مباً انزل على نوح وأنـا مطرو 
الصحراء بييت، والعقارب واجلرذان خاّلنـي، بني احلني واآلخر أيتيين 
بعض األطفال الباحثني عن شئ جديد يلهون به، بعضهم مدفوع من  
كبار القوم احلاقدين على نوح وأتباعه، والبعض صادٌق ىف أمر اللهو، 

رف وإلقـاء فما جاء إال من أجل املتعة . متعة مشاهدة الشيخ الكبري اخل
 الشتائم والنكات عليه وقذفه ًبحلجارة ملزيد  من اإلاثرة . 

لكن وقَع األقدام من خلفي مل تكن جملموعة من األطفال، بل كانت 
ر أخرى .  لشخص  واحد، يقدم قدًما ويُؤخِّ

 أأستدير ألعرف من القادم أم أصرب حىت أييت أمامي ؟! 

فاجئ بكومة  من رمل ال أستطيع الصرب، وأخشى أن أنظر خلفي أل
 ىف عيين .. اصرب اي حارث . 

اقرتب الغريب مين حىت أصبح خلفي مباشرة، أأنظر اآلن أم أصرب ؟ 
 اصرب اي حارث .. اصرب .
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 ، وجه  صبوح كنور الفجر إذا بنظرت أخريًا ألجده يرمقين بثبـات 
 طلع، وما قال إال مجلة واحدة اهتز هلا قلىب ..

 مما ُعلمت ؟  هل أتبعك على أن تعلمين -

ارجتف قليب .. نظرت إىل السماء، مث أرجعت إىل وجهه املليح 
 نظري، وكأن حاراًث آخر قد اختذ عين القرار . 

 نعم . -

 

*** 
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 زَاِفـر
 

أشعلت أمي عيدان احلطب، وضعت فوقها طست املاء، نظرت إيّل 
، عدوت حول خببث  وضحكت، فهمت ما تريد فأطلقت لقدمي الريح

الكوخ وهي خلفي كالرمح، رشيقة عريضة اجلسد صارمة املالمح مجيلة 
القسمات ، مل تكن يومـًا قاسية، مل جتربين يومـًا أن أفعل ما ال أريد أو 

 أطيق ..

خيّـرتين يف كل شئ، إال ىف أكثر شئ كنت يف حاجة إىل أن أصبح  
 فيه خمريًا !

ـد مالكة أضفت عليه مجااًل كـان الكوخ صغريًا ومتواضًعا، لكن ي
 وحسنـًا جعلته جنة صغرية يفوق حسنها عظمة بيوت سادة القوم . 

الكوخ مصنوع من شجر الصنوبر القوي، مسقوف ًبلقش على 
شكل هرم تربز من خالله بعض عيدان احلطب، بـابه الصغري الذي ال 
يفوت اجلمل كما تدعي مالكة، مصنوع من الصفيح البايل متلؤه 

 ق وكأنه وجه امرأة عجوز . الشقو 
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جتلس أمي خارج الكوخ جبوار مربط العنزة، تفرد قدميها وتباعد ما 
بني فخذيها، تنكبُّ على قطعة  من جريد النخل متسك أوراقه تفردها 
وتباعد ما بينها، مث تضفرها على شكل جدائل متقاطعة تشبه جدائل 

جبوار مثيالهتا على شعرها، أو تصنع منها أشكااًل أخرى عجيبة تعلقهـا 
جدران الكوخ، كانت تلك طريقتها يف قتل وقتهـا، أمـا أان فقد ُشغلت 

 ًبلتأمل . 

وبينما كنت أنظر خلفي وأان أجري تعثرت قدماي ىف احلجر الذي  
رُبطت فيه عنزيت، اختل توازين وسقطت فوقها، اخنلع قلب أمي وطار 

 عقلها، رفعتين بني ذراعيها وهي تتفحصين .

ت عينيها الدموع، احتضنتىن بقوة بعد أن اطمأنت أنين خبري، مأل 
مسعت وأنـا ىف حضنها صوت دقات قلبها املتسارعة  " أان خبري .. ال 
تقلقي "، أنزلتين من بني يديها فما كان مين إال أن انطلقت أعدو من 
جديد، انطلقت هي خلفي، تلك املرة كانت أسرع مين، أمسكت يب 

 ي وعيناي تدمع من كثرة الضحك . وسحبتين من مالبس

أزالت عين ثياىب قطعة تلو األخرى، وحينما أزالت عين آخر قطعة 
من مالبسي إمحر وجهي وصحت هبا أن تتوقف، ووضعت يدي على ما 

 بني فخذّي مواراًي إيـاه، ضحكت أمي ورفعت حاجبها األيسر مث قالت:



29 

 .دك شئ ختبئه اي زافر، إرِخ يدكما عن -

السفلى وعضضت على لساين، أدرت عنها وجهي ومل لويت شفيت  
أرد، مل تستطع أن ترتكين على هذا احلال، مألت بيدها اليمىن الكوز 
وبيسراها أخذت تدعك جسمي بقطعة احلجر وهي تصفر وتُغين حيًنا، 
وحيًنا تُـقسم على يـَُغوَث َويـَُعوَق أن حيفظاين من كل سوء، كان صوتك 

 وغنائك .  اي مالكة مجياًل ىف دعائك

 حان وقت النوم اي زافر .  -

 ليس بعد، عندي سؤال حُيريين منذ األمس .  -

 أى سؤال ؟ -

عقد زافر حاجبيه، كانت تلك عادته حينما يستغرق ىف التفكري 
 أويستبد به التأمل .

األرض حتت والسماء فوقها، وبينهما مسافة طويلة، فكيف  -
 دى البصر ؟ تنطبق األرض على السماء إذا نظرنـا إىل آخر م

شعاع من الفخر والسعادة خرج من عني مالكة، ابنها ليس طفاًل 
عاداًي، هكذا خيربها اجلميع، عيناه تفيضان ًبلذكاء، طريقته ىف حفظ 

 املعلومات واسرتجاعها كانت ُمبهرة  وعجيبة .
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فصاحته إذا حتدث وفراسته إذا تفكر ورؤيته إذا أتمل، مل تكن أبًدا 
 طفاًل مل يصل ِسن البلوغ بعد . تدل على أنه مازال

 سيصبح لك ىف قوِمك شأٌن عظيم اي زافر . -

 أريد أن أكون ذا شأن أمام نفسي اي أمي، فقومي راحلون . -

 ومن الباقي إًذا ؟  -

 نِتاج العقل والتأُمل .  -

ازدادت االبتسامة على وجه مالكة ومل تعقب، جذبتين إىل الفراش 
 فنمت ىف ُحضنها كعاديت كل يوم .

ان يوًما عاداًي مر علّي كغريه من األايم، استيقظت من نومي ًبكًرا، ك
أطعمت العنزة، مث حلبتها وشربت من لبنها، انكفت أمي وانكفتين، 

ت وحدي ىف الصحراء، ُعدت إىل الكوخ قبل الغروب، أطعمت مِه 
 العنزة، أعطيت اللنب إىل أمي لتصنع منه اجلنب األبيض الذي أحبه .

من أايم حياتى اململة أن ينتهي هناية عادية كغريه من كاد يوم عادي 
 األايم، لوال ما رأيت ىف نومي . 

 فلقد رأيت فيما يرى النائم شيئـًا عجيًبا . 

*** 
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 قـاسم
 

جلسُت أمامه ُمثبًتا عيين على عينيه، ال يطرف يل جفن وال يشرد يب 
 الِفكر، أنظر اليه وأأتمله فقط . 

املؤمنني مباً انزل على نوح إمياان اتًما كاماًل، لكنه إميان  أان من 
 نظري. 

كان إمياين بنوح كالكتابة على وجه املاء، البحر ال يستوعب ما 
 ُيكتب على وجهه، تطويه أمواجه ومتحيه سريًعا.

 لذا فقد قررت أن أقضي بعض الوقت بني رمال الصحراء . 

فاملكتوب عليه ًبق  إىل ما ال  فالرمل حيفظ ما خُيَُط على وجهه، لذا
هناية، إال إذا هَبت العواصف فساوت سطح الرمل وأزالت عنه ما كان 
عليه مكتوًًب، وتلك العواصف هي امللمات اليت ال يتحملها العقل، 
فيكفر على أثرها بُكل ما كان يؤمن به، وهنا الفرق بني قوي اإلميان 

، كالمها هُتب العواصف على وضعيفه .. كالمها ىف حمنة وكالمها خُمترب
رمال عقله، فمنهم من يبقى على إميانه فال متحو العواصف ما هو 
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مكتوب على وجهه من كلمات، ومنهم من يفقد إميانه ويفقد معه  
 كلماته . 

احُلب كلمات، والثقة كلمات، والعقل كلمات، والدنيا مبا فيها وما 
 م منها ما ُدمتم حُتبون . فوقها وما دوهنا كلمات، فحافظوا على ما أوتيت

 حدثين عن إله نوح اي شيخ حارث .  -

مجيل اي ولدي، كل مجال ىف الدنيا هو جزء من كـله، نور وُحب  -
ومودة، رمحته وسعت كل شئ، نوره طائل كل قلب، ال أحد 

 مطرود من رمحته، وال أحد حمروم من عطفه ومغفرته .

 جئتك ضعيًفا اي عمي فانصحىن .  -

 ى طريق الشجاعة اي ولدي .الضعف خطوة عل -

أخطأت وعصيت، وكنت قد مسعت نوًحا يقول أبن ربه غاضٌب  -
 على العاصني .

 بل قال أنه غاضب على العاصي املُصر على معصيته . -

 واملاضي اي شيخ ؟ اندٌم أان على ما اقرتفت .  -

اعتدل الشيخ ىف جلسته، مسح بطرف ثوبه خيط اللعاب اللزج 
 ف فمه، نظر إيلَّ وابتسم، مث قال : الرفيع املنساب من أطرا
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يوجد خيط رفيع كالشعرة اي ولدي بني الندم واليأس، مجيل أن  -
تندم على معصيتك .. أن حتاسب نفسك، فيجلدك ضمريك 
على ما فعلت، ذلك طريٌق هنايته التوبة ومغفرة صاحب اخليمة 

 الزرقاء لك فيه مضمونة .

 ملَ تطلق عليه هذا اإلسم ؟  -

  السمـاء كما أخربان نوح .ألن عرشه يف -

 واليأس ؟  -

قنوط عن رمحته، فأن يقرتف اإلنسان معصية، مث يقضي حياته   -
كلها اندًما عليها. اندٌم ال يفعل شيًئا سوى حتقري نفسه وإذالهلا، 

 هنا يصبح الندم أيًسا.

أيٌس من احلياة، ومن قبول توبة، وهنا قد حيمل اليأس اإلنسان 
ما دام يرى أن ًبب التوبة ىف وجهه  على االستمرار ىف ذنبه

 مقفول . 

 والعمل اي عمي ؟  -

اعلم أنه رحيم بنا اي ولدي، وأن رمحته كاحلبل املمدود ما بني  -
األرض والسماء، إن تعلّـق العاصي به جنا، وَسْل نفسك .. مل 
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أمرك ربك ًبالستغفار والتعلق حببل التوبة إن مل يكن سيبسط 
 لك ذراعيه ًبملغفرة ؟ 

 كيف أأتكد أن هللا قد قبل التوبة ؟ و  -

سرتى اإلجابة ىف عيون من أحببت، احبث عن اإلجابة ىف  -
 عيون أحبابك .

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 آدم
 

احلب يطرد احلزن واهلم اي آسيا، فِلَم مل تطاردين األحزان ويثقل هبا 
 قليب وختتنق هبا روحي إال حني أحببتك ؟ 

أجلس اآلن جبوارك، أنظر اليِك واحلسرة تفتت  يكاد قليب ينفطر ..
روحي وهتُد عظامي، أضع يدي على ظهرك املشدود بعصبية فيلني 
قلياًل، أداعبك فتتمنعني ىف البداية، مث ترضني وتقرتبني مين، تنامني على 

 صدري .

 أتلومينين اي آسيا ألنين خائٌف عليِك من اهلالك والنار ؟  -

ميان فرًضا، ألومك ألنك ترى أن ال ألومك ألنك تفرض علّي اإل -
 صواب إال رأيك . 

اندفعت وعال صوت ألين أحبك، أُيالم املرء على خوفه على  -
 احلبيب ؟ 

 ُيالم املرء على إميانه مبا هوغريب .  -
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اإلنكار والرفض جملرد اإلنكار والرفض، فكري  الغريب اي آسيا هو
 العناد .بعقلك ولو قلياًل، انفضي عنك غبار اجلهل وغشاوة 

من الذي خلق األرض مبن عليها والسماء مبا دوهنا وفوقها ؟ ومن 
الذي زرع ُحبك ىف قليب وجعل روحي معلقة ِبك كغريق  يف حبار من التيه 

 وعيناك مرساه ؟

الرب موجود اي آسيا، أصله موجود ىف مكان ال نعلمه، ونوره ممدود 
 ىف قلوب كل خلقه . 

 كاخلصم الذي أمسك على ابتسمت آسيا بسخرية ونظرت إيلّ 
 كان ينتظر وقوعه فيه .   أخصمه خط

 وأين نوره من قليب ؟ -

 َلن يصل إليِك، ألنه ال يبلغ اجلاحدين .  -

انتفضت آسيا وأبعدت رأسها ويدها عن صدري، فشعرُت ًبلربد 
يعتصر جسدي، أحبها رغم كل شئ، نظرْت إيّل نظرة اختلط فيها 

 ن احلد املألوف وهي تقول : الكثري من املشاعر، عال صوهتا ع

اجلحود هو أن يستيقن قلب املرء احلقيقة، وينكرها عناًدا منه  -
وتكبُـًرا، أما أان فال أؤمن بشئ على اإلطالق، وإن كنت أؤمن 
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حببك فقط اي آدم، آمنت أن احلب هو سبب وجودان وسر 
خلقنا، وعلمت أنه يكفيىن اي آدم، آمنت حُببك وكفرُت بكل 

 شئ  دونه .

طرقُت حني رأيت أمواج الدموع تتقلب يف عينيها، قُلت وأانً ارِبت أ
 على كتفها :

خلق رُب آدِم آدَم، وأحبَّه وأراده أن حُيب فخلق له من ضلعه  -
حواء، مث خلق آدم آخر وأراد له احلب فخلق له من روحه 
آسيا، أان أحبه ألنه خالقنا، وأحب خملوقاته ألهنم خملوقاته ال ملا 

. يكفيهم عندي مجااًل أن فيهم من روحه، قومك فيهم من مج ال 
على ضالهلم خرٌي منِك اي آسيا، هم على األقل حبثوا عنه، 
استشعرت قلوهبم أنه البد من وجود خالق للكون، وأنه ليس 
هناك أي احتمال أن يكون وجودهم على األرض جمرد صدفة، 

تعة حاولوا وضّلوا الطريق، أما أنِت فقد حرمِت روحك حىت مُ 
 السري ىف طريق البحث . 

هم حّقروا من شأن اخلالق وعبدوا من دونه أصناًما، وأان أنكرت  -
 وجوده،  كيف تقول أن اإلنكار أبشع من التحقري ؟ 
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املشركني عندي خرٌي من املنكرين، فاملشرك قد عمل أبمر خالقه  -
 وتدبّر ىف الكون، أما املنكر فلم يفعل . 

 كفاك ُنصًحا اي آدم .  -

 حتها عين برفق، وُقمت أرتدي ثوبـًا ثقياًل .. أز 

 إىل أين تذهب ونور النهار مل يطلع ؟  -

 سأخرج قلياًل، ال رغبة عندي ىف النوم أو البقاء ىف الكوخ . -

وعند ًبب الكوخ وقفت ونظرت إىل عينيها اجلميلتني، سحبت 
 نفًسا طوياًل إىل صدري ..

 احملب ملن حُيب انصح اي آسيا .  -

 ن حيب رفيٌق اي آدم . واحملب مب -

 

*** 
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 زافر
 

كان الوقت فجًرا، رمادي اللون، فاصل بني هناايت الليل وتباشري 
النهار، ابتسامة خفيفة تتلمس طريقها يف ظالم الغرفة، فينفرج جانب 

 شفيت اليمىن قلياُل . 

طعٌم حلو كطعم العسل شعرت به على طرف لساىن مستمًرا ال 
 ال يعتاده اللسان فتقل حالوته . ينقطع و 

وبني كل ذلك رأيت العجب، كانت عيناى رغم أهنما ُمغلقتني تراين  
كل شئ .. تفاصيل الكوخ تظهر أمامي كما اعتدهتا، كل شئ ىف 
موضعه، أمسع صوت أنفاس أمي النائمة جواري وأشعر حبرارة جسدها 

 تدفئ ظهري .

م أكثر من ذي قبل، الظال –املغلقة املفتوحة  –اعتادت عيناي 
دققت النظر إىل جانب الكوخ األمين، على املصطبة الصغرية اليتً احب 
اجللوس عليها، فإذا يب أشاهد أشباًحا غريبة تتحرك وهتتز، وصوت 
خفيض مجيل يردد كلمات  ال تكاد تصل إىل أذين، اشتد يب الفضول 
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هنا فقمت من مكاين، اقرتبت أكثر من مكان األشباح، وهي ىف مكا
 ة، ال ـــــــة واسعـــــــل حلقـــساكنة واقفة ال تتحرك، فقط مرصوصة على شك

 أرى مركزها من موضعي هذا، 

اقرتبت قلياًل حىت بلغتهم، وكأنين طيٌف غري مرئي مررت جبوارهم، 
اآلن أستطيع أن أرى مالحمهم واضحة أمامي، ابتساماٌت كقناديل نور  

غرفة، تبعثر العتمة وحتُِل مكاهنا ضياء خترج من أفواههم تبدد ظالم ال
أبيض ُمريح . أفسحوا يل مكااًن جبوارهم داخل احللقة، وقفت مزهواًل مما 

 أرى .

رأيت نورًا، مل أر مثله من قبل، جسم بيضاوي الشكل من نور 
أزرق. تصدر عنه متتمة بكلمات  بدت اآلن واضحة بعض الشئ، كان 

بة، كان يدعو ويُنِشد بصوت خفيض ُيصّلي إلهلِه .. لكن بطريقة عجي
 خاشع . 

انتفض قليب حلالوة ما أمسع، كلمات غريبة، وصوت مل أمسع له من 
قبل مثياًل، ازداد طعم العسل على طرف لساين، واتسعت االبتسامة 

 على طرف شّفيت اليمىن، أنت حتلم اي زافر .

 ا ال ينتهي . لكنه حلٌم مجيل، وليته أبدً 

 س جبوار حبيبك . تعال اي زافر، اجل -
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 أنت تعرفين ؟  -

 ُعشاق الرب يعرفون بعضهم اي ولدي .  -

رُب َمن ؟ فهم ُكثُر .. أتقصد َودًّا وُسَواًعا ويـَُغوَث َويـَُعوَق  -
 َوَنْسًرا؟

 بل أقصد رب هؤالء مجيًعا .. ريب وربك . -

يغوث اي ولدي مل يكن وغريه ممن يعبد قومك إال أانًسا صاحلني  -
 ّن عليهم ًبإلميان واحملبة . ِمن َمن ُخِلقو اومُ 

عاشوا حياة صاحلة، مث ماتوا كما ميوت كل البشر، وختليًدا هلم 
 فقد أقام هلم القوم متاثيل حىت تتذكرهم األجيال القادمة . 

ومع توايل األجيال أصبحت هذه التماثيل من مقدسات القوم، 
مث حتّولت من مقدسات إىل معبودات .. أصبحوا يسجدون هلا 

 عوهنا .ويد

تقصد أن قومي يسجدون إىل بشر  مثلهم ؟ وأن أمي تعبد بشًرا  -
 وتُقسم عليه أن حيفظين من كل سوء ؟ 

نعم، فالبشر أمرهم غريب حينما يتعلق األمر ًبملُقدسات، سيأيت  -
عليهم زمٌن يعبدون فيه احليواانت بداًل من األصنام، وأزمان 
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سبة إليهم رفاهيٌة أخرى كثرية سيكون أمر البحث عن اخلالق ًبلن
ال وقت وال حاجة هلم فيها، سريثون الدين عن آًبئهم، 
يسخرون وُيشككون ىف كل من إختذ معرفة ربه والبحث عنه 

 منهًجا حلياته .

اتِّبْع نوح اي زافر واركب معه السفينة، تكن من الناجني، وَسْل  
 مالكة  عن أخيك . 

 هل يل أخ ؟!  -

. ُقمت من نومى مشتًتا بني الفرح واحلزن  مَل يرّد .. وهنا انتهي احللم
 مطمئن القلب مبا رأيت، فزًعا مضطرًًب ملا علمت .

حب ومودة ممدودة ما بني األرض والسماء، نوره ال حد له، وعلمه 
 فاق كل علم، ورمحته وسعت كل شئ . 

هكذا يقول بيت النور واصًفا إله نوح، وإن كان ذلك النور الذي 
ال إليه النظر، فكيف يكون نور خالقه، وخالق  قد يُذهب بصر من أط

 كل نور، وأصل كل ضوء ؟ 

اسأل عن أخاك اي زافر .. َمن أخي ؟ ما أخفت عين مالكة شيًئا 
 قط، فكيف ال أعلم أن يل أًخا ؟ وأين هو إن كان موجوًدا ؟ 
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 يواصل الصوت املليح الطواف داخل ثنـااي عقلي وأرجاء جسدي . 

 يقول ؟ كلماته .. ماذا كان 

أخذت أمهس بصوت خافت مبا كان يقول، استوعب عقلي ما قاله 
وحفظته عن ظهر قلب، مل يكن جمرد حلم اي زافر، كانت دنيا غري 

 الدنيا.

 

*** 
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 قـاسم
 

أجلس شارد الذهن على صخرة  كبرية  خارج الكهف، أفكر ىف تلك 
 ا أنِزل على نوح ..األسئلة الكثرية اليت حتريين منذ آمنت مب

ملاذا مل خيلقنا ربنا مجيًعا مؤمنني به، مصدقني بوجوده ؟ ملاذا أراد أن  
 ختتلف قلوب عباده من حيث اإلميان به ؟ 

وكيف يريدان أن نبحث عنه ؟ هل القلب وحده يهدي املرء أم أن 
 طريق العقل أيًضا آخره نور ؟ 

ا .. " لن يكون قالت يل أخيت أين سأخسر الكثري إن اتبعت نوحً 
لك بيننا مكان من اليوم اي قاسم، عليك االختيار، إما أهلك وأرضك 

 وإما نوح " . 

أان مل أؤثر نوًحا عليهم، بل آثرت عليهم وعلى نفسي رب نوح ورهبم 
ورب كل شئ، علمت أبن قاسم يومها قد مات، وأن روًحا جديدة قد 

 حّلت يف جسده .
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أيب على وجهي، وغضب أمي علّي،   أبكي دائًما كلما تذّكرت صفعة 
 كلما تذكرت احلِقد ىف عني أخيت .

أبكي على حاهلم ال على حايل، أبكي ألهنم أغلقوا على اإلميان 
طريقه إيل قلوهبم، أبكي ألن هللا يبسط إىل خلقه يده ًبملغفرة فيجحدون 

 ويتكربون . 

أبكى على أيب الذي وضع أصابعه ىف أذنيه حني جاءه نوح حيدثه 
عن ربه، حني جاءه نوح ينصحه أبال يسجد لتمثال من احلجر، وأن 

 يتأمل الكون ويبحث عن احلقيقة . 

شعرت بوقع أقدام الشيخ حارث من خلفي، جاء الشيخ الطيب 
 ووضع يده على كتفي، جلس أمامي وكأنه يقرأ ما أفكر فيه .. قال :

اي ال تتعجب ممن وضع العذاب هدفًا أمام عينيه . أمل أخربك  -
ولدي أن ربك يصطفي عباده ؟ وأنه كما خلقنا على درجات 
 متفاوتة من العقل واإلدراك، فهو أيضا لن حياسبنا بنفس امليزان. 

 هل هو قريب اي عم حارث ؟ -

 أقرب إليك من نفسك .  -

 ملاذا إًذا جيعل بيننا وبينه رُساًل ؟  -
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 يصمت الشيخ قلياًل، يسند بكفه جبينه، يقول مستسلًما : 

 عرف . ال أ -

 أين أحبث عنه اي عمي ؟ -

إايك اي ولدي أن تبدأ رحلة حبثك عنه حولك، عّمق حبه ىف  -
روحك أواًل وهي وحدها ستعرف إليه الطريق، فالروح اي ولدي 
تنتمي إليه، لذا فهي تعرفه، ويكون الوصول إليه من خالهلا 

 يسري . 

 وأيهما يصل ًبإلنسان إىل املعرفة .. العقل أم القلب ؟  -

اج املرء أن يفكر بقلبه ويشعر بعقله، إذا كان األمر متعلًقا حيت -
 ًبلدين . 

استقبل العالمات بقلبك، وامأل هبا روحك، مث فكر فيها بعقلك  
 كيفما تريد . 

 ملاذا اعتزلت قومك اي عمي ؟ ملَ مل تنصحهم ؟  -

الِعباد اي ولدي نوعان، كل منهما غايته أرضاء ربه  وإشباع روحه  -
.. نوع قّدم النفس على الغري، انشغل أبمر نفسه وإسعاد نفسه

فقط، يرى أن ربه يهدي من يشاء وخيص بنوره من يريد، هؤالء 
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يكتمل شعورهم ًبلرضا عن النفس أبن يعتزلوا الناس مبا فيهم 
من خري وشر، يقطعون ما بينهم وبني الناس ويّوِصلون حباهلم 

ناس بنور رهبم إبله الناس فقط، يتخذون ًبعتزال البشر واالستئ
 وحده منهًجا للعبادة وأسلوًًب للحياة .

 أحسبك ممن يتبع هذا املنهج اي شيخ .  -

  :ابتسم الشيخ وقال

 أحسبىن كذلك أيًضا .  -

 قمت من جلسىت، نفضت عن ثوىب الرتاب وقلت مازًحا :

 إذا فأان لست ُمَرحًبا يب هنا .  -

ضحك الشيخ، كانت تلك أول مرة أرى ضحكته وأمسعها، 
 حكته مجيلة وهلا صدى مميز .ض

 ال خُيرِج املرء من ُعزلته سوى احلب .  -

من اختار أن يعتزل الناس بكامل إرادته ال حيمله على الرتاجع 
 عما كان عليه عازًما إال أن يهديه ربه َمن حيبه فيه .

ضحكت ورقص قليب فرًحا ملا مسعت، الشيخ حارث حيبك اي 
نك جئت إليه، أبوك صفعك على قاسم، اختار أن خيرج من عزلته أل

 وجهك، وحارث مسح على قلبك . 
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 :مهست لنفسي

 " ال يسلبنا هللا شيًئا، إال أهداان خريًا منه "  

 حدثىن عن النوع الثاين من العباد اي شيخ . -

النوع الثاىن اي ولدي هم ورثة الرسل، من يرون أن اكتمال الروح  -
 لبشر .وإسعادها ال يتحقق إال بنشر الدعوة بني ا

 وأيهم خري ؟  -

ال فضل اي قاسم ألحدمها على اآلخر، لكن النوع الثاين خطر  -
وقوعه ىف دائرة الغواية والغرور والتنّفع من الدين أكرب، لذا فهم 

 إن صربوا وأخلصوا فأجرهم أعظم .

ُقمت من جلسىت، قبلت يد الشيخ ومهمت ًبلدخول إىل الكهف، 
 ه قائاًل :خطوت بضع خطوات مث توقفت ونظرت إلي

أان أبكي كثريًا على حال قومى اي عمي، أبكي كثريًا، لكين أبدا  -
ال أندم على إمياين ًبهلل .. وحىت إن كان الثمن مويت، فاملوت يف 

 سبيل احلق حياة . 

*** 
 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 مـالكة
 

ُقمت من النوم على صوت خطوات منتظمة تتحرك داخل الكوخ، 
صوت مههمة صافية أييت من جانب الكوخ وكأن نوَر الُصبح قد بزغ، و 

انحية املصطبة اليت حيب زافـر اجللوس عليها، مسحت براحة كفي على 
وجهي ودعكت عيىن أبطراف أصابعى، دققت النظر، فأصابىن الذهول 

 ملا رأيت ومسعت . 

زافر واقف على املصطبة، تكاد رأسه أن تالمس سقف الكوخ 
ى طوهلما، ويدور حول نفسه بطريقة املصنوع من القش، يفرد ذراعيه عل

عجيبة . كان املشهد غريًبا علّي .. مل أستوعب ما حيدث ومل أفهم ما 
يقوم به، كان املنظر كفياًل أبن يطرد عن جسدي بقااي النوم املتعلقة به، 
زافر يقول كالًما غريبا، تشبه األانشيد اليت أحبها وأغنيها له منذ ِصغره، 

 نظر، وحينما أدركت وفهمت .. انتفضت . دققت السمع وأمعنت ال

كان زافر ُمغمض العينني، منري الوجه، مبسوط القسمات، كأنه ىف 
 دنيا غري الدنيا، وملكوت آخر غري امللكوت .. يردد : 
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 أسبح بحمدك وإليك أتضرع

 ال لبشر وال دنيا وال أصنام .

مل أشعر أبى شئ مما فعلت، مل أشعر جبسدي وكل جزء فيه   
بقدمي وهي تسابق الريح لتصل إىل جسد زافر، تقطع  ض، والفينت

املسافة يف قفزتني، وال بيدي وهي متتد إىل وجه زافـر بصفعة اخنلع هلا 
 قليب .

 نزلت الصفعة على وجهي ال على وجهه الصغري . 

 وكأنىن أعاقب أذين جملرد أهنا مسعت مثل هذا الكالم، أصنام اي زافر؟!    

الذي أفىن عمره كله عابًدا هلا، شاكًرا لفضلها،  آهليت وآهلة أبيك
 جميًبا ألمرها أاًي كان، تقول عليها اصناًما ؟

ُذِهل زافر من الصفعة اليت تركت أثرا واضحا على وجهه، كالعائد 
 من عامل آخر نظر إيّل . 

 ماذا كنت تقول ؟  -

 مل أكن أقول، كان هو القائل، وما أان عنه إال انقل .  -

 من هو ؟  -

 ت النور .. الذي يعرفىن ألنين مثله . بي -



56 

مل أكن أصدق ما أمسع وال أستوعبه، كانت األحداث كثريٌة على 
عقلي .. كان جسدي ينتفض بعنف كَمن سقط يف حفرة تسكنها 

 العقارب .

هل تكّلمت مع خالك ؟ هو من أثّر على عقلك وأقنعك مبا  -
 يؤمن به من جنون ؟ 

ال أريد أن أمسع املزيد من كالم  وقبل أن يرد على سؤايل قاطعته .
مصريه، مسعته من قبل على لسان أخي، ال أريد أن يكون مصرُي ابين ك

 ا من قومه، حمروًما من عطف اآلهلة ورضاها . منبوذً 

 أصابك اجلنون اي زافر ؟ تريد أن تؤمن مبا ال ترى ؟  -

أن أعبد َمن يراىن وال أراه خرٌي عندي من أن أعبد ما أراه وال  -
 ىن.يرا

مث أين مل أؤمن بشئ بعد ومل أختذ قراري . أان فقط أفكر وأزن      
الكالم واألفكار، أقارن فكركم بفكر نوح، آهلتكم العديدة إبهله 
الواحد، طريقتكم ىف العبادة وطريقته هو وأتباعه، أقارن وأفكر 

 وأأتمل، مث أحدد مبن أؤمن .

وأفىن عمره ليس لك اختيار ىف شئ، ستؤمن مبا آمن به أبوك  -
 من أجله، ستؤمن مبا أؤمن أان به .
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 أين أخي اي أمي ؟  -

لدغة أخرى اي مالكة، غصة جديدة ىف حلقك، سكني آخر يشق 
 قلبك، مل أكن أبًدا قد أخربت زافر أبمر أخيه ومل أكن أنوي أن أخربه .

 مبن حلمت اي زافر ؟!  -

كان هذا كيف عرفت هبذا األمر ؟ كان هذا سًرا بيىن وبني أبيك،     
 هو شرط القبول .

أخربىن بيت النور، نصحين أن أسألك عن أمر أخي وحينها  -
 سيهديين عقلي إىل الصواب . 

ال أستطيع أن أخرب أحًدا مبا كان، اذا أخربتك فلن تطرح يل  -
 اآلهلة فيك اخلري. 

وإن مل ختربيىن فسيطرح بيت النور ىف روحي ُحب إهله وسأتيقن  -
 أنه على حق .

ه الضئيل ِمن بني يدّي، مشيت ًبجتاه ًبب الكوخ، أفلُت جسد
وقبل أن أخرج التفُت انظرة إليه، آملين الدم السائل من شفتيه املنتفخة، 
متاسكت وحبست دموعي، ربّعت قدمّي أمام العنزة وبدأت أستعطف 
ثديها حىت النت وخرج اللنب منها، أخذت أحلبها واللنب ينزل على 

 إانء الفخار .. كان عقلي مشتًتا . األرض، نسيت أن أضع حتتها
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ممزقة أان بني أمرين كالمها علّي ُمر، أخربين صوفسياؤوس أن شرط 
القبول هو الكتمان، وأن إفشاء سر القرًبن يُفسد النية وجيلب 

 الغضب. 

أأخربه أبمر القرًبن عّله يقتنع ويبقى ؟ أم أخفي عنه فريحل عين 
 ن اذا ــــوح، ولكـــــــله معي إن هو آمن بناة ــــا حييت، فال حيــوأحرم منه م

 أخربته فقد تغضب علّي اآلهلة وحترمىن منه أيًضا . 

جلست بضع ساعات أفكر وأزن األمور مبيزاين العقل والقلب، 
العقل يقول أبن زافر عنيد، ما أصر على شئ إال نّفذه، والقلب أيمرىن 

 أبن أطيع آهلىت . 

ت طويل، ُقمت ودفعت ًبب بعد أن انقضى على جلسىت وق 
الكوخ بقدمي، حبثت عنه بعيين حىت رأيته جالًسا على املصطبة، ينظر 

 من الفتحة الصغرية إىل الصحراء املمتدة أمامه بال هناية . 

 قلُت : 

أن أخربك أبمر أخيك، ولكنك  -إرضاًء لفضولك  –لقد قررت  -
 مازلت ال متلك احلق يف أن تقرر شيًئا . 

 

*** 
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 قـاسم
 

 .. ثالناس ىف أمر الدعوة إىل رهبم نوعان، هكذا قال يل الشيخ حار 

فأي النوعني أنت اي قاسم ؟ أترضى أن تعيش منبوًذا من قومك، 
 اترًكا إايهم على ما هم فيه من ضالل ؟

كيف ترضى أن ُتكمل حياتك على هذا الوضع اي قاسم ؟ استفِت 
ولنَر إىل أى األمرين مييل،  قلبك كما يقول حارث، واجعله ميزانك،

 الصمت أم الكالم .

منت على جانيب األمين، وأرخيت رأسي على كفي، وذهبت ىف نوم 
 عميق .

 انمت جوارحي كلها، ومل يَنم قليب .  

وأثناء نومي اختار قليب طريقه، وجاءين منه األمر.. رأيت نفسي 
نظر إيّل واقًفا على مصطبة عالية وسط السوق، وحويل عيون كثرية ت

 بغضب ..



61 

غًدا يوم السوق الذي يُعقد ىف الساحة الكبرية الواقعة ىف منتصف 
 البلدة، حول متثال أكرب آهلة قومي، وىف حضرته .

ُقمت من نومي، نظرت إىل جواري فرأيت الشيخ حارث انئًما على 
ظهره كعادته، ملت عليه قلياًل، قبلته على جبينه قُبلة طويلة دافئة، فتح 

الطيب عينيه ونظر إيّل وعلى وجهه بشاشة ورضا ونور، وعلى الرجل 
 جانب فمه خيط رفيع من اللعاب يسيل ..

أكمل نومك اي عمي، فغًدا يوم طويل وعصيب، حتتاج إىل بعض  -
 الراحة .

مل يفهم الرجل ما أقصد، وال أان فهمت، فقط نظر إيّل طوياًل وعلى 
م ويبعد الوحشة ويثري ىف وجهه مازال نور ابتسامته مشرقًا يغطي الظال

 نفس الناظر إليه الفرح واالطمئنان .

 قدمي تؤملىن اي قاسم . -

جلست حتت قدمه، وفردت ساقه على كتفى وأخذت أدلك رجله 
من الساق إىل األصابع بلني ورفق، وملا مسعت صوته يغط ىف النوم، 
قبلت قدمه مث ُقمت من حتتها وأمسكت بلوح خشيب كبري وأخذت ىف 

 بة .الكتا

*** 
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 مالكة
 

جلست أمام زافر أرتب افكاري، أمسكت يده اليمىن بني يدي، 
نظرت إىل عينه للحظة، مث شردت وكأنين قد سافرت إىل عامل آخر 

 بعيد، وأخذت أحكي . 

*** 
 

كانت اآلهلة هي سر حيب ألبيك، ليس فقط ألن كلينا كان يعبدهم 
ضاهم دون خوف من عذاب أو طمًعا بقلبه وجوارحه خملًصا هلم طالًبا ر 

ىف عطاء، كنا حنبهم ألهنم خلقوان، وألهنم زرعوا ىف قلوبنا اخلري، كنا 
 حنبهم ألهنم يستحقون منا احلب . 

وكان من عالمات حب اآلهلة ألبيك أن وهبته القدرة على حنت 
صور حية من صخور جامدة . فاستغل هذه املوهبة يف صناعة متاثيل  

 ًما لفضلهم عليه . لآلهلة، إكرا
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قابلت أًبك ىف الساحة الكربى، مل أعلم ملَ قادتين قدماي إىل هناك 
رغم أن ذلك اليوم مل يكن يوم السوق، وعادة ما تكون الساحة خالية 
وساكنة ىف تلك األايم اليت ال بيع فيها وال شراء، لعل قدمي قادتىن إىل 

 هناك ألقابل أبيك .

 لسواع  أحب اآلهلة إىل قليب وقلبه ..وحيًدا كان ينحت متثااًل 

دنوت منه وكأن قدمي تُقاد إليه بقوة أعظم من قوة العقل واجلسد، 
وكما أحببت التمثال قبل أن يكتمل حنته، أحببت أًبك قبل أن أعرف 
حىت امسه أو أرى وجهه، اقرتبت منه .. وحني أصبحت خلفه، ال 

 وجهه ..تفصلىن عن ظهره سوى خطوات قليلة، أدار إيّل 

حني نظرت إليه، أخذين مجاله، ابتسم يل للحظة، مث وكأنه قد نسى  
 أمر وجودى اهنمك مرة أخرى ىف حنت متثاله . 

كان مستغرقًا فيما يفعل،   جلست أراقبه عن قرب وهو ينحت،
ا بثبات، مشدوَد العضالت، يندى جبينه بقليل من العرق وكثري من واقفً 

 النور. 

ة، ال أان مللت املراقبة وال هو مّل العمل، مضت علينا ساعة طويل
وكانت الساعة ستمتد لوال أن روح النهار كانت تنتفض ليخرج من رمحه 

 م وروحي كشمس املغيب .. تنتفض . الليل، ذهْبت عنه دون سال
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بّكرت ىف اإلستيقاظ ىف صباح اليوم التإىل، غادرت الكوخ متجهة 
 برية هبا قطعتني من اجُلنب وبعض إىل حيث رأيته ًبألمس، وىف يدي قُفة ك

 العسل وقليل من اللنب . 

وصلت .. واقرتبت .. ومل يشعر هو بوجودي، دنوت أكثر مث قُلت 
 شيًئا عن مدى مجال التمثال . 

 برقت عيناه وانتشى مبا قُلت، لكنه اكتفى ًبالبتسام رًدا . 

على عيناه مجيلة، تزيدها مجااًل تلك التجاعيد الرقيقة املرسومة 
 جانبيها إذا ضحك .

أحنت فيه منذ شهر، أوشكت على االنتهاء منه وهذا شئ يُفرح  -
 ويُبكى ىف نفس الوقت . 

احضرت لك بعض األكل، أمتانع أن أنكل سواًي ؟ فأان مل أفطر  -
 بعد، وأظنك انشغلت ًبلنحت عن األكل . 

 حني ينشغل املرء حبلمه، يزهد جسده ما هو أدىن منه . -

  ألول مرة .. سألين : نظر إيّل مطواًل 

 ما امسك ؟  -
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يناديىن قومي مالكة، أما أنت فمهما كان االسم الذي يطلقه  -
 عليك قومك فأان ال أريد أن أعرفه، فامسك عندي من اليوم

 "عابد " . 

اتسعت حدود ابتسامته، وزادت معها التجاعيد حول عينيه، 
 وتوقف قليب عن النبض وأخذ يرقص . 

زواجي من أبيك، مل يكن قد انتهي من حنت مرت سبع شهور على 
متثاله بعد، وذات يوم  رأيته يدخل الكوخ جراًي وكأنه يسابق الريح، كان 
الفرح يفيض من عينيه، وقفت من جلسيت استقبله وأسأله عن سبب 
سعادته، ضمين بني ذراعيه بقوة مث أرخى يديه بسرعة متذكًرا انتفاخ 

 بطين ..

  لّف حول نفسه وقال : هدأ قلياًل وبلع ريقه مث

 أهنيت التمثال اي مالكة، احللم أصبح حقيقة . -

 انتقلت النشوى منه إيّل، فقفزت فرًحا واحتضنته . 

 على مهِلك اي مالكة، فبطنك ممتلئة . -

مبناسبة ما ىف بطين اي عابد، أال ترى أن متثااًل عظيًما كهذا ال  -
 يستحق مّنا إال قُرًباًن عظيًما ؟ 
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جبيه مستفهًما، فلم يكن قد خطر على ًبله أمر قطب عابد حا
 القرًبن من قبل . أما أان فاملوضوع كان يشغل إبىل كثريًا .

فكثريًا ما فكرت ىف أمر القرًبن الذي سنقدمه أان وعابد إىل أقرب 
 اآلهلة إىل قلبينا، وكان قليب قد استقر واختار .

 أشرت إىل بطىن املمتلئة وقلت :

 ال غال  اي عابد .الغايل ال يُهدى إ -

 

*** 
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 الشيخ حارث
 

فتحت عيين والشمس ىف وسط السماء، قمت من نوميت وجلست 
 على طرف الفراش .

 كان حلما غريبا اي حارث .   -

قاسم يقف أمامي يتأمل نوميت، ثىن جزعه ومد وجهه وقّبل جبيين،  
نوم، نوم على مث جلس حتت قدمي وأخذ يدلكها حىت ارحتت وغلبىن ال

 نوم اي حارث ؟! أكان هذا حلًما أم حقيقة ؟ 

انديت قاسم ألقصَّ عليه ما رأيت، علّـه شاركىن احللم كما يشاركىن  
 كل شئ منذ جاء إيّل . 

أحّبه قليب منذ أن وقعت عليه عيين، وكأنه قد حّرك سكون املاء 
 الراكد داخل بئر أحزاين .

حرك، وأصبح مذاقه عذًًب بعد جعل ماء احلياة بداخلي يتلون ويت 
 أن كان ماحلًا، أصبح قاع البئر مشرقًا بنور احُلب .
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وليس ىف احلياة أمجل من أن هُتدى َمن خُيرِج قلبك من اهلم إىل 
 الفرح، ومن اليأس إىل األمل، ومن الظالم إىل النور . 

 فاحُلب آية احملبني .    

سدي بقااي نُعاس مل جيب قاسم ندائي، قمت متثاقاًل ىف عيين وج
 وكأنين قد منت عاًما كاماًل . 

 النوم إىل جوار احلبيب سكينة وسكون . 

 كررت النداء وقاسم ال جييب .. 

خرجت إىل ًبب الكهف وانديته فال عيين رأته وال أذين مسعت تلبيته 
للنداء، ُعدت إىل الكهف، وحني نظرت إىل يساري رأيت لوًحا خشبًيا  

  :كلمات خبط مموج صغري لكنه واضحكبريًا حمفوٌر عليه  

صاحيب وأنيسي والنور الذي أضاء يل الطريق .. أشعر أبن ريب "
، وعلى ما أمرىن به  خيتار يل طريقى ويرمسه اي شيخ، وأان مبا أراده ىل راض 
قليب سأسري، أعلم أن حديثي معهم لن حيل عن قلوهبم عقدة اجلهل 

 والكفر، لكين ومع ذلك سأكلمهم .
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هنم قد يقتلونين دون أن ترأف يب قلوهبم، ولكن قليب هبم أعلم أ
رؤوف، لعل قلوهبم بعد قتلي تلني، لعلهم حيرقون مع جسدي ما يف 

 أجسادهم من الُكره واجلهل والعناد ..

لعل قلب أمي يرضى عين، ولعل انر الغل تنطفئ ىف قلب أخيت، 
ن ُنصحه، حني أمرىن نوح أبن أمكث عندك حىت أيتيىن اليقني تعجبت م

مكثت معك ما مكثت مل أجد فيك عيًبا وال رأيت منك السوء، مل أجد 
فيك إال الطهارة والبصرية، تعلمت منك احُلب اي عمي وهذا ما أريدك 

 أن تعلمه للناس من بعدي ..

اخرج من صومعتك اي شيخ، فبأمثالك تُعمَّر األرض .. ال تعتزل 
 الناس 

اذكرين اي عمي، فليس غريك ال ختف علّي وال تغتم، وحني أموت 
 يعرفين حق املعرفة .

قدميًا قلت يل أنين إن أردت أن أأتكد أن ريب قد غفر يل ذنويب 
فعلّي أن أرى ذلك ىف عيون أحبايب، أنت احلبيب واملرآة اي عمي، 

 وفيك رأيت مغفرته وكرمه " 
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كمن ذهب عقله وضعت اللوح على الفراش، وجريت خارج 
لل اجلفن والعني، وطول الطريق يغيم بصري الكهف حايف القدم مب

 ًبلدموع فأمسحها بطرف قميصي ال أعرف إىل أين أذهب ..

توقفت عن اجلري، عزمت أمري وأكملت العدو متجًها إىل القرية  
 . أدخلها بعد عزلة دامت مخسني سنة .

 

*** 
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 زافـر
 

 مسعت ووعيت وليتين ما مسعت وال وعيت ..

لكنين فهمت وعلمت إىل أى حد قد يصل ًبإلنسان اجلهل، وأن  
املصائب كلها تكمن يف قلب  يؤمن بشئ، يستغرق فيه وميأل به أركان 

 حياته، دون أن يُفكر فيه أواًل .

أى إله هذا الذي سريضى أن يـُقتل أحد خلقه حتت قدميه ؟! وملَ ؟ 
 ذي تؤمن به مالكة ؟ ما ذنب من قـُتل قبل أن يوًلد ؟ أى إله هذا ال

أان أيًضا أؤمن بوجود إله، فاإلنسان مل خيلق ليأكل ويشرب ويتزوج 
ويُنجب نساًل أيكلون ويشربون ويتزوجون، مث ميوتون مجيًعا وأتكل 

 أجسادهم ديدان األرض اليت ستموت هي األخرى ىف النهاية .

البد من وجود سبب للحياة، ال بد من وجود سر ما، قوة ُعليا  
 اقبنا وُتسجل أفعالنا، حياة أخرى غري تلك اليت نعرفها .تر 

حياة حُناسب فيها على ما فعلناه، فإن مل نكن سنحاسب علي 
أفعالنا، فإنه من العبث أن نقوم هبا من البداية، البد للظامل أن حياسب 
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على ظلمه، وللمشرك أن حياسب على تقصريه، وللكافر أن حياسب 
 لعدل والتوحيد واإلميان قيمة . على جحوده، هذا ما جيعل ل

والبد أن يؤمن املظلوم بوجود َمن هو أكرب وأقوى ِمن ظامله، وإال 
أصابه اجلنون، ال بد له من أن يُبث مهه وضعف حيلته إىل إله ما، وأن 
يتخذه حسيًبا، ويكتفي به شاهًدا ورقيًبا، والبد من وجود هذه القوة 

على قدر ما يظنها املظلوم من  فعاًل .. والبد لتلك القوة أن تكون 
 العدل . 

هذه هي احلياة اليت أؤمن هبا، أما حياة الال إله والال قدر فتلك 
 حياة ال تليق بـبشر .

إله مالكة ليس هو الذي حدثين عنه بيت النور ىف املنام، وال هو 
 من أؤمن بقوته وعدله ورمحته .

 الرحيم ال أيمر الناس إال ًبلرمحة . 

أيمر البشر أن يقتلوا أبناءهم حتت قدميه إرضاًء له .  الرحيم ال 
الرحيم ال أيمرً اًما أوأًًب أن يقتلوا أبناءهم حتت قدميه، ويقف هو متفرًجا 

 فرًحا بوالئهم التام إليه . 

والفرق بني إله نوح وما يعبد قومي واضح كالشمس إذا طلعت، 
 فهذا َمن َصنع البشر وتلك ِمن ُصنع البشر . 
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 إىل أمي وكأنين أول مرة أراها .نظرت 

أهذه املرأة القاتلة هي أمي ؟، تلك اليت وضعت وليدها حتت قدم 
الصنم، وقطعت عن جسده رأَسه، ومسحت بدماء الطفل أحجار 

 الصنم، مث حفرت قربًا إىل جوار قدمه ودفنته ..

تلك اليت كانت لتفعل معي نفس ما فعلت لو كان قد ُكتب يل أن  
يتكّون ىف أحشائها، كيف للعقل هلذا احلد أن يُغّيب ؟  أكون أول ما

أهذهً اٌم ؟ أهذا إلٌه ؟ أين أنت اي خايل ؟ أريدك أن حتدثين عن إهلك 
 وإله نوح .

 اقرتبت مالكة مين .. قبضت بيديها على كتفي وهّزتين .. قالت : 

ما لك تنظر إيّل تلك النظرة ؟ أان مل أفعل إال الصواب، قدمت  -
قرًباًن أحب إيّل من نفسي، كي يرضى عين ويزرع احلب إىل إهلي 

 والسعادة يف حياتى مع أبيك، كي جيعل يل فيك اخلري . 

اآلن عرفت ملاذا نصحين بيت النور أن أسألك عن أخي، كان  -
يعلم أن عقلي سيهديىن إىل احلقيقة بعد أن أعرف ما قـُمِت به، 

 . اآلن عرفت الفرق اي أمي .. واآلن اخرتت طريقي 

جحظت عيناها وانتفخ وجهها ًبلغضب، زعقت بصوت هّد جدران 
 قليب :
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 ما طريقك إال طريقي وطريق أبيك وأجدادك . -

لن أطيع إال عقلي اي أمي، لن أعبد إال من أمرين قليب أن  -
 أعبده، ولن أسجد إال ملن أمرين قليب أن أتبعه . 

 إًذا فموتك عندي خري من حياتك .  -

سدي النحيف وصفعتين على وجهي،  قامت أمي .. أمسكت جب
كانت الضربة قوية ومباغتة اختل هلا توازين فوقعت على األرض، ركلتين 
بقدمها ىف بطين عدة مرات، طاشت إحدى ركالهتا فاصطدم وجه قدمها 

 أبنفي .

شعرت ًبلدم الساخن ينساب من أنفي بغزارة، وبطعم الرتاب ميأل 
من حويل خياالت بعضها  فمي، مث دارت األرض يب، فكانت األجسام

ساكن وبعضها يدور، وأمي مازالت فوقي .. أراها سوداء كِظل جبل 
 عمالق يركلين بعنف .

مث أظلمت الدنيا .. وقبل أن أغيب عن الوعي رأيت على املصطبة 
 الكبرية بيت النور ينظر إيّل .. ويبتسم ..

*** 
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 فتحت عيين ببطء .

ري ىف عروقي، الرؤية خدر غريب جيتاح جسدي، وخوف رهيب يس 
 مشوشة، هواء رطب يلفح جانيّب وجهي .

 أشعر خبيط رفيع من الدم ينزل من جانب أنفي األمين .

حاولت أن أرفع يدي ألمسح أنفى، ولكن بدا أن هناك شيًئا ما  
 يعوق حركيت وكأين مربوط حببل غليظ إىل جسم صلب .

ات عالية، هنيق تلتقط أذىن أصوااًت غريبة، كالًما وصراًخا، نداء 
 وثغـاء املاشية . احلمري،

مث بدأت الرؤية ىف الوضوح التدرجيي، أغمضت عيىن وعصرهتا بقوة 
 مث نظرت جمدًدا أستكشف املكان من حويل . 

 أان ىف السوق ..

ربوطة بقوة إىل وسطي حببل غليظ نظرت إىل أسفل فوجدت يدي م 
بوط إىل نظرت ألعلى، فصعقت وانتفض جسدى ملا علمت أىن مر 

الصنم الذي صنعه أيب وقتلت أمي أخي عند قدمه .. قدمه اليت أان 
 مربوط إليها . 
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استغلت أمي غيايب عن الوعي، سحبتين إىل ُهنا وربطتين إىل قدم 
الصنم وغادرت، تركتين أفكر .. تظن أىن بذلك سأرجع على ما أان 

 فة ؟ عليه عازم، من أين هلا بتلك القسوة وهي يب منذ عهدهتا رؤو 

أكاد أستشيط غضًبا منها ومن أصنامها ومن الطريقة اليت حتاول هبا 
أن متنعين عن اإلميان إبله نوح، ليس هناك أسوأ من أن يستبدل اإلنسان 
ىف الدعوة إىل معتقداته الشدة ًبللني، واإلجبار ًبلتخيري، واالستهزاء 

 ًبإلقناع .

ريب، على وملا نظرت إىل الناس من حويل استوقفىن منظٌر غ
املصطبة الكبرية املوضوع عليها بعض البضائع، رأيت خايل قاسم واقًفا 

 ينظر إىل القوم تِلك النظرة اليت كنت أرمق هبا أمي منذ قليل ..

 ما الذي حيدث ؟! 

 

*** 
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 قــاسم
 

 أقف على املصطبة الكبرية . أنظر إىل قومي من فوق . أأتملهم ..

كاد قليب من شدة الكره ينفجر، وأشفق على أكره بعضهم حىت ي
 البعض حىت يكاد قليب من شدة الشفقة ينفطر .

من ُيسلم جِلامه لغريه، ويرتك شخًصا آخر يرسم له حياته ويتحكم 
 ىف مستقبله هو شخص يستحق الراثء والشفقة ال الكراهية . 

من يرضى أن يعيش كالنعاج أيكل ويشرب وينام دون أن حُيدث ىف 
ن تغيريًا،  دون أن يكون له دور ىف بناء الغد، ودون أن ينفع الكو 

األرض بقدر ما ينتفع منها، فهو نصف إنسان وبقااي كائن حي يستحق 
 مّنا أن نشفق عليه ال أن نكرهه .

أما عن َمن يظنون أنفسهم صفوة اجملتمع، َمن يُقنعون عامة القوم 
ريصون على راحة أهنم هم الساهرون على راحتهم، مُحاة احلق، احل

 اآلخرين وأمنهم، فهؤالء هلم مين كل االحتقار والكراهية .
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 ريب اغفر لقومي فهم ال يعلمون . 

اقرتب مين رجل كبري ذو شأن عظيم ىف قومه، أعرفه ويعرفين، فقد 
شكاين أيب له حني علم أبمر إمياىن مبا يدعو نوح إليه، فجاء إيّل انصًحا 

 منذرًا ىف النهاية .واعظًا ىف البداية، مهدًدا 

 نظر إيّل بعني حمتقنة من شدة الغضب مث قال : 

 ماذا تفعل عندك اي ولد ؟ -

 أاتبع قطيًعا من الغنم، يقوده قطيٌع ِمن الذائب .  -

 ماذا تقول ؟! -

قُلت ما مسعت .. قطيٌع من الغنم انمت قلوهبم، وقطيع من  -
 الذائب توّحشت شهواهتم .

حىت  وصل حد الصراخ حني كانت شدة صويت ىف تزايد مستمر 
وصلت آلخر كلمة نطقت هبا، التفت إيلَّ الناس مشدوهني صامتني كأّن 

 على رؤوسهم الطري ..

 ُكف عن قولك اي ولد، انزل وارجع من حيث جئت وإال .. -
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وإال ماذا ؟ ستشتكي إىل ُسَواع ؟ كيف إلنسان أن يعبد شيًئا  -
آلهلتكم تلك خلقه بيده ؟ أخالق يعبد خملوقًا ؟ كيف ترضون 

 اإلهانة ؟ كيف تقبلون أن هُتان عقولكم بتلك الطريقة ؟

 وماذا تريدان أن نفعل ؟ نؤمن مبا ال نرى ؟ -

أنتم اآلن تؤمنون مبا ال ترون، أرأيتم من أصنامكم تلك شيًئا  -
 جديًرا أن تعبدوهنم من أجله ؟ 

 إعمال العقول حمل القلوب ىف العبادات غباء .

ملصطبة وجذبين من شعري بقوة، رماين من صعـد أحد القوم إىل ا
فوقها فسقطت على أرض السوق بعد أن اصطدمت رأسى حبجر 
ضخم، قمت والدماء تتساقط من أنفى، نظرت إىل السماء، حاولت أن 

 أقول شيًئا لكين بكيت . 

جّرىن الناس إىل وسط السوق، حتَلقوا حوىل ونزعوا عين ثيايب، كنت 
أى مقاومة، أوقدوا نـارًا طال هلبها كف  مستسلًما هلم ال تصدر عين

أحدهم فصرخ من شدة األمل . كانت النار عالية وشديدة، وكان قليب 
 هاداًئ مطمئًنا، كل شئ يّف اثبت .

بيىن وبني النار بضع خطوات، أنظر إىل الناس وعلى  وجهي 
 ابتسامة راضية مشرقة .
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ثر، ومازالت النار عالية شديدة اللهب، وقليب هادئ مطمئن ال يتأ
الصفعات والضرًبت تنهال على وجهي وصدري، ومازالت الركالت 
تصيب ظهري وبطين، ومازالت األحجار تصيب جسدي، وطيف 
االبتسام يداعب وجهي، وكأن شخًصا آخر غريي هو من يتلقى 

 الضرب والركل والسحل .

النـاس من حويل هائجون يسرهم ما حيدث، يقفز بعضهم من شدة 
 اثرة ويصفق البعض بيديه هاتفـًا ًبسم اآلهلة ..الفرح واإل

أدور بنظري حىت سقطت عيين على صنمهم األكرب القائم ىف وسط 
السوق، حينها فقط اختفت االبتسامة عن وجهي، حينها فقط شعرت 
ًبلضرب والركل . شعرت جبسدي العاري املسحول على األرض، 

أحسست  شعرت جبلدي ينفصل عن حلمي، حني نظرت إىل عينيه
آبالف احلرًبت تشق صدري، ملّـا مسعت صرخته اليت تردد صداها ىف 

 أرجاء السوق والقرية كلها

 " خااااايل قاااااسم " .. 

صرخات متعددة ممزوجة ًبلبكاء، حينها فقط غابت االبتسامة عن 
 وجهي وانفجر قليب .
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ومن إحدى زاواي السوق، تفصلين عنه مسافة  بعيدة، رأيته جيري 
القدم  طائر العقل، ال تكاد قدماه تلمس األرض، وكأّن شيخوخته  حايف

استحالت شباًًب، وضعفه استحال قوة وعنفوااًن، حني رأيت الشيخ 
 حارث، وقد دخل القرية بعد طول انقطاع .. ارتدت ايّل ابتساميت .

 مث أغمضُت عيين، ومل أشعر بشئ .. 

 

*** 
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 الشيخ حارث
 

ظمآن شديد العطش الباحث عن بئر ماء يطفئ مجرات اخلوف كال
واهللع بداخله أجري، عاري القدم، دامي القلب، مسلوب القوى، اترًكا 
ورائي مخسني عاًما من العزلة، مخسني عاًما من الوحدة، أجري واضًعا 
أمام عيين صورة قـاسم حني رأيته أول مرة، ذلك الشاب الَفيِتّ، غائر 

النظرات، مشتعل الذكاء، الذي وقف أمامي بثبات وقوة العني، اثقب 
 طالًبا مين أن أعلمه مما علمتين رمال الصحراء .

ليتىن ما علمتك اي قاسم . ليتك انتظرت حىت يُـِتم نوح بناء سفينته 
 وتركت قومك ىف ظلماهتم يعمهون . 

ورغم كل هواجسي، ورغم صورة املوت املتجسدة أمامي، إال أنين مل 
 حلظة عن العدو، ال جسدي يكل وال قليب يشتكي .  أتوقف

كانت املسافة من الكهف الذي أسكنه إىل وسط القرية طويلة 
شاقة على شيخ هرم مثلي، إال أن طاقة غريبة كانت حتركين وكأنىن أمحل 
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داخل جسدي البايل جسًدا آخر مل يُفت الدهر عظامه وال أحنته 
 تالفيف الزمن . 

ّّ وصلت أخريًا إىل ال قرية، أمر مبساكن القوم، النساء تنظرن إىّل
وعلى وجوههن احلرية، ال تعرف واحدة منهن َمْن ذلك الشيخ اجملنون 
الذي جيري ىف الطريق مهلهل الثياب عاري القدم، يسيل من عينه 

 الدمع ومن فمه اللعاب . 

 األطفال الصغار يعرفونين، كثرٌي منهم أيتون إىّل حيث أقيم .

احلجارة، فأحتمي منهم ًبلكهف، يطلقون علّي  يقذفون علىّ  
السباب والشتائم، وأقابلهم أان ًبلدعاء هلم وملن أرسلهم ًبهلداية، ألول 
مرة أرى على وجوههم تلك النظرة .. ألول مرة أراهم يتجنبون النظر 
إىّل . ألقت غرابة هيأيت ىف قلوهبم الرعب واخلوف، فأصبحوا هم من 

 .حيتمون أبكواخهم مين 

أصل أخريًا إىل التلة العالية اليت حتيط أبرض السوق، أقفز خبطوات 
سريعة على األرض املنحدرة، تتعثر خطوايت وأسقط على وجهي، أقوم 

 ووجهي ملطخ ًبلرمال والدم .

آملين عجزي وطول املسافة بيىن وبني قاسم الذي أراه جيّره رجالن 
البعض يلكمه وقلة شديدا البنيان، ومن حوله الناس بعضهم يركله و 
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قليلة اختارت أن تقف موقف املشاهد املتشفي الذي ينظر بغل  وحقد  
إىل عدوه وهو مشرف على اهلالك، يكتفي فقط ًبلبصق عليه من حني 

 آلخر وهو يف طريقه إىل النار املشتعلة ..

وحني نزلت من أرض التل املنحدرة إىل أرض السوق، وقد كان  
يلة، كان الرجالن قد ألقيا بقاسم ىف النار يفصلين عن قاسم خطوات قل

 والناس من حوله يهللون ..

وهنا فقدت اإلحساس بكل ما حويل، مل تستطع قدماي أن حتمالين 
أكثر من ذلك فسقطت على األرض، أخبط بكفي على الرمال وأبكي 
بكل ما بداخلي من عجز . كمن رأى موضعه من عذاب اآلخرة 

 ح مين تنسحب، أنتحب، تنقطع أنفاسي والرو 

انسحب الناس من حويل وانفض السوق سريًعا، عادوا إىل عاملهم 
 وأان عن عاملي غائب . 

ومل يردين إىل عاملنا إال تلك الصرخات املتتالية العالية املختلطة 
ًبلبكاء والقهر .. تلك الصرخات اليت كان يطلقها طفل صغري مربوط 

 ما كان يصرخ به ىف البداية، حببل غليظ إىل قدم أحد األصنام، مل أتبني
لكين حني فهمت ُقمت، مسحت عين الدمع واملخاط واللعاب 

 املختلطني ًبلرتاب، توّجهت إىل الصنم . 
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فككت عن الولد احلبل، فاهنار وكاد يسقط على وجهه لوال أن 
تلقفته وأخذته إىل حضين، وجدت نفسي أقول له الكلمات األخرية 

 ه.. وأصرب هبا نفسي : اليت قاهلا قاسم يل، أصرب 

 أبكي كثريًا على حال قومي ..

 أبكي كثريًا، لكين أبًدا ال أندم على إمياين ًبهلل .. 

 وحىت إن كان الثمن مويت، فاملوت يف سبيل احلق حياة .

 

*** 
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 مـالكة
 

 قتـلوه، قتلوا أخي قاسـم ..

تلوه وسواع على ما فعلوا به أحرقوا جثته فلم يبَق منها إال الرمـاد، ق
 شاهٌد .

 منذ صغرنـا وحنن دائمي اخلالف، طباعنا خمتلفة ومزاجنا متباين . 

حني أظهر أمر إميانه مبا أنزل على نوح صفعه أيب، وغضبت عليه 
أمي غضًبا شديًدا، لكنه مل يرجع على ما كان قلبه عليه عازم، مل يفلح 

 ئ أن يُرجعه عن إميانه .معه التهديد وال الضرب، مل يفلح أى ش

قاطعناه فلم يرجع عن عزمه، غادر قريتنا مبا فيها، وبعد أايم قصرية  
علمنا أنه ذهب إىل قلب الصحراء حيث يقيم شيخ هرِم يتّبع ما أيمر به 

 نوح، وأن هذا الشيخ يُدعى حارث ..

 مل يذهب أحد مّنا إليه لُيعيده، مل نُِعد معه حماوالتنا .. تركناه .

 أهنا شاة ضّلت الطريق وهامت وحدها ىف الصحراء " " ك
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 هكذا قال أيب . 

كنت كباقي أهلي ساخطة على أخي، تعجبت كثريًا من تفكريه، 
يؤمن مبا ال يُرى ؟ يؤمن مبن ال يُقدم له القرابني ؟ يؤمن مبن ال يسجد 
حتت أقدامه ؟ كيف لبعيد ىف أعلى السماء أن يسمع دعاءان ويليب 

 يُفكر أتباع نوح ؟ النداء ؟ كيف

ولكين حني جاءىن اخلرب طار عقلي، جريت من الكوخ إىل أرض 
 السوق وصورة زافر مرسومة أمامي طوال الطريق .

 ال أريد أن يكون هذا مصريه .. أن حُيرق فال جند له جثة ندفنها .

وصلت أرض السوق أخريًا، فـُض السوق قبل موعده، رجل كبري 
اليت هدأت قلياًل، الشيخ يربت على كتف حيتضن صبًيا أمام النار 

 الصيب وحيرك شفتيه لعله يقول كلمات يهدئه هبا .

اقرتبت منهما حىت كانت املسافة بيين وبينهما خطوات قليلة، كنت 
أعرف أن الصيب هو ابين زافـر، ودون أن أنظر إىل الشيخ عرفت َمن 

 هو.. صرخت ىف وجهه دون أن اشعر ..

ه، لو مل يذهب إليك ما كان ليأيت ليجادلنا أنت السبب، أنت قاتل
 فيما نؤمن به وما كان قومه  ليقتلوه . 
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نظر الشيخ إيّل ومل جُيب، كانت نظراته اتئهة يكاد ال يدرك ما جيري 
 حوله 

كان زافر هو من وّجه إيّل نظره والغضب يتطاير من عينيه، انتفض 
 جسده وهو يصرخ قائاًل :

وجحودهم، جعلتيين أرى خايل  بل قتله قومك، قتله جهلهم -
حيرقه قومك أمامي وأان عن صدهم عاجز، لن أساحمك ما 
حييت، ولن أرجع عن ما أان مؤمن به حىت ولو ألقيتين بيديك ىف 

 النار .

قام زافر وأمسك بيد الشيخ، لف يده حول وسطه، ومضيا ىف اجتاه 
ة القلب الصحراء، وأان بني رماد أخي وبقااي ابين مُمزقة حائرة دامع

 والعني. 

 

*** 
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 أخبار نـــوح
 

كان نوح قد انتهي من قطع آخر خنلة، وبذلك اكتمل بناء السفينة 
 بعد أن طالها ًبلقار . 

وملّا كانت اآلية هي أن يفور التنور، فقد كان التنور قد فار، وأمر 
 ربِه قد اقرتب .

 

*** 
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 آسيـا
 

 ما كان من احلب ما كان . وكأن كل

وكأن اإلميان بوجود ما ال يُرى وال ُيسمع هو شرط استمرار ما بيننـا 
 من ُحب ومودة . 

شئ تعيس أن يتحول احُلب إىل سجن عميق مظلم كقاع البئر، شئ 
تعيس أن يكون للحب شروط وحدود، أن خُيريك وليف روحك بني 

 سكني .أمرين كالمها عليك صعب كاملوت جارح كحد ال

خُيريين آدم بني اإلميان مبا ال يقبله عقلي أوالفراق .. إما أن تلقي 
بعقلك جانًبا وتدوسني عليه بقدمك، وإما أن أدوس أان على قلبك اي 

 آسيا، أيهما ُسيدهس اي آسيا وكالمها عليِك عزيز ؟! 

" َمن قال أن احلب ُحلو كنهر من العسل ؟ بعض احلب أكثر مرارة 
 من الصبار .



99 

وَمن يقول أن حىت الصبار إذا كان من أجل إرضاء احلبيب يؤكل،  
 فهو أحلى من العسل ؟ 

 أى ُحب هذا الذي حُييل حياتنا كابوًسا ويستحق منا التمسك به ؟"

عقلي يقول يل هذا اي آدم، فكيف وأان اليت اعتدت طوال عمري 
 أن أطيعه من أجلك أعصيه ؟ 

 خرجت َفجًرا ومل أَرك من يومها .

 مر يومان اي آدم .. أين أنت ؟  

يكاد عقلي يطري، ليت عقلي يطري، لن أضطر أن أفاضل بينك 
 وبينه إًذا .

 فإن غاب عقلي، فأنت من بعده على كياىن املسيطر . 

ليتك تعود اي آدم، ليتىن أجري عليك وأُضمك إيّل وأتخذين إليك، 
لتطري ُكل ليتنا نذوب ساعة دون كالم أو نقاش، أدفن وجهي ىف كتفك 

 األفكار السوداء املُزعجة، أتنفس عبري جسدك وأغفو .

نعم .. يرفض عقلي فكرة وجود إله، ألين ال أجد على ذلك دلياًل 
 ملموًسا، 

 لو كان يل عقٌل غري عقلي، ما كنت ألذوق كل هذا العذاب . 
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تضيق علّى جدران الكوخ، وجتسم على صدري ذكرايت أتصورها 
 د ينخر عظامي، يتخللها ويتحسس طريقه إىل روحي يف كل األركان، الرب 

 وقليب . أرجتف فوق سريري وأحتسس موضع آدم الذي أصبح خالًيا . 

أقـوم .. أركل ًبب الكوخ وأندفع خارجه .. أهرب ِمنه إىل الصحراء 
 املمدودة أمامي بال هناية، متاًما كهمومي وشكوكي وأفكاري . 

 تظهر ِقمة اجلبل األمحر، يسقط يف الناحية القصوى ِمن جهة اليمني
 عليه ضوء القمر، ينريه ويغطيه هبالة ِمن اهليبة واحلزن . 

تسوقين قدمي انحية اجلبل، أغلق الباب ِمن خلفي وأسري ُمرجتفًة 
 ًبجتاهه .  

أأتمل الفضاء الصامت كاملوت ِمن حويل، ينتابين خاطٌر غريب أبنين 
 األرض .  املخلوق الوحيد الذي يدب بقدميه فوق 

تُرى كيف كان إحساس أبينـا آدم حني أتّمل الدنيا ِمن حوله فلم جيد 
فيها أحًدا سواه ؟ هل صفع جسده ِحزام حارق ِمن انر ووحدة كالذي 

 أشعر به اآلن ؟

أحنين على األرض، أقبض بيدي على بعض الرمال، أقف .. أحِكم 
 أصابعي .. قبضة يدي على ما حتتويه من رمال، أجعلها تنسـاب بني 
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 آملتين الِوحدة اي آدم . 

املسافة إىل اجلبل ال تنتهي، وكأنين أسري عكس اإلجتاه، أقول 
 لنفسي ومرارة الشوِق إىل احلديث مع َمن طال غيابه ُتسيطر علّي، 

 " ال تقلل أبًدا من شأن الشغف " . 

أجلُس عند سفح اجلبل حييطين غبش الليل والوحدة، تدور أفكاري 
 عقلي يف حلقات متقاطعة متداخلة يشّوش بعضها بعًضا .  حول فُلك

يف يدي عًصا صغرية أجرح هبا خيوط الرمال املتقاربة أمامي 
 فأًبعدها وأفّرق بينها . 

أنظر إىل السماء الرمادية املفرودة كحصرية ِمن زجاج قامت، ألعن 
 السمـاء وأسّبها مث أرجوها وأدعوها أن ترد إيّل الغائب . 

 هواًل ال أدري إن كانت له القدرة على السَمع . أخاطب جم

أيها الـ ... حسًنا ال أعرف لَك امسًا غري الذي حُيب آدم أن يدعوك 
 به معظم الوقت . أيها الرحيم ! 

أين أنت ؟ وملاذا وضعتنا يف هذه احلرية، وملاذا ألقيت بنا يف حبار 
ا ؟ ملَ ال يستطيع عقلي ًّ أن يتقبل  هذا الشك ؟  أأنت موجود حًق

 فكرة وجودك إذن ؟ 
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 أان خائفة أيها الرحيم، أان خائفة وضعيفة إىل أبعد حد . 

 ملَ جعلتنا وجعلتهم يِضلون الطريق إذا كنت تريد لنـا اهلداية ؟!

 أان خائفة أيها الرحيم، أان خائفة وضعيفة ووحيدة إىل أبعد حد . 

عبادك،  نورك موصوٌل بني السماء واألرض، ممدوٌد يف قلوب كل
هكذا أخربين آدم .. فأين نصيب آسيـا ِمن نورك ؟ أأنت موجوٌد حًقا أم 
أنين أانجي الفـضاء ؟ أريد دلياًل، أريد آية فِلَم ال تظهرها إيّل كي يطمئن 

 قليب ؟! 

 أنـا خائفة أيها الـ.... 

 مث ِغبُت يف نوم  عميق .  

 

*** 
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 آدم
 

، واليوم سيحل عقابه على الكافرين، أخربان جاء أمر الرب اي آسيا
 نوح أن بناء السفينة قد اكتمل .

غبت عنك يومني، حاولت أن أخترب روحي .. هل ستقدر على  
 احلياة من غري وليفها ؟ 

 لكين علمت أن ال حياة لوليف ىف البعد عن وليفه .

توقف قليب عن النبض عندما مل ترِك عيناي ليومني، فكيف للحياة  
  جسدى أن تستمر ىف البعد عنِك ما تبقى من العمر ؟! ىف

طوال غياىب مل يتوقف عقلي حلظة عن التفكري فيِك، مِهت على 
وجهي ىف الصحراء ال أعلم إىل أين أتخذين قدماي، كنت أنوي أال 
أعود إليِك، لكين حني علمت أن اهلالك قد اقرتب، جئتك أخطو على  

 كل النوااي ..
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مل أجدها، خرجُت وُدرت حوله ِعدة مرات  دخلت الكوخ لكنين
 عّلين أجد هلا أثًرا، لكنها مل تكن هناك . 

، وأان  اخلوف والقلق يفرتسان قليب، ينتزعان عقلي ويلتهمانه بتأن 
أجري يف كل األرجاء ًبحثًا عنها، أنزل على ركبيت أضع خّدي على 

ولكن ال األرض وأتفحص بعيين أثرها على الرمـال يف كل اإلجتاهات، 
شئ  على اإلطالق، مما يعين أهنا غادرت الكوخ ِمن مدة طويلة، مدة 

 تكفي أبن تتكفل الرايح مبسح أثر أقدامها الرقيقة عن سطح الرمال . 

أنظر انحية اجلبل األمحر حيث كان اللقـاء األول، عدوت حنوه وأان 
 على يقني أنين سأجدها ُهناك . 

ية اليسار فوجدت ِقمة السفينة حني اقرتبت ِمن اجلبل، نظرت انح
 الضخمة تنظُر إيّل وكأهنا تراقبين . 

أجفل وتتضاعف ضرًبت قليب حني أفِكر يف أنين سأقف ُهنـا، يف 
منتصف الطريق بني آسيا والسفينة يوًما ما، وأنين سـوف يكون علّي أن 

 أختـار بينهما . 

أان بينهما عقلي يقودين إىل السفينة، وقليب جيفلين انحية آسيـا، و 
 مسحوق . 
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أرجئ االختيار حلني ميعاده القريب، وأجته انحية اجلبل حيث خيربين 
 قليب أهنا أمضت ليلها ِعنده . 

ومِن بعيد ، حملت طيفها الذي ال أتوه عنه، هرولت إليها فوجدهتا 
جالسة، تضم ركبتيها إىل صدرها وحتتضنهما بيديها، ووجهها بينهما 

جُتب . أمسكت وجهها بني كّفّي أأتمله، بـارٌد  مدفون، انديتها فَلْم 
كالثلج، مييل لونه إىل األزرق، وهاالت سوداء بدأت تتحسس طريقها 
إىل أسفل عينيها احملتقنة، أجلس جبوارها، أضمها إيل وأُلف ذراعي حول  

 كتفها، أمرر يدي على جسدها املنكمش أدفّئه . 

تقت إليها، وأنينً احبها  أقول هلا مع أين أعرف أهنا لن تسمع، أين اش
كما أحّب آدم حواء اليت ُخلقت ِمن ضلعه، وأنين أشتهيها كاشتهائه 

 للشجرة، ويصعب علّي فراقها كما َصُعب عليه ِفراق اجلنة . 

مّرت ساعة طويلة قبل أن ترفع رأسها وتنظر إيّل غري ُمصدقة أىن قد 
قت ُعدت، انتفض جسدها وقامت مسرعة، وألقت علّي جسدها، أل

علّي أكوام احلزن واهلم والقلق املرتاكمة على قلبها منذ يومني، 
احتضنتين كما مل حتتضنين من قبل، دفنت وجهها ىف صدري وأخذت 
ُتشم رائحيت وتتنهد، كان صدرها يعلو ويهبط بسرعة، وعيناها تتحركان 
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تتفحص جسدي من شعري وحىت أصابع قدمي، يداها مضمومة حويل 
 تصرين، فضحكُت قائاًل : بشدة، حىت كادت تع

 رفًقا بضعيف  جاء فيِك حيتمي .. -

 فنظرت إيّل والدمع حمتبٌس أيىب أن يسيل من عينيها :

 رفًقا بقلب ليس له ىف احلياة سبٌب غريك . -

آملين ضعفها وعجزي، نظرت إىل عينيها طوياًل ال أِمّل، وهي 
ائًما مازالت تضمىن إليها بقوة وتشم رائحة صدري، كما كانت حتب د

 أن تفعل .

 أمر الرب قد جاء اي آسيـا، أال تُلبني النداء ؟  -

 ليتين أستطيع أن أفعل اي آدم، ليت عقلي يُطيعك .  -

 مازلت ال تؤمنني ؟، العذاب واقع والقوم هالكون .. ملَ العناد ؟  -

أرفض أن أمتثل ألمر غري أمر عقلي اي آدم، عقلي أيمرين أال  -
أيمرىن أال أطيع من يقول أن أحدهم  أطيع من ال أراه وال أمسعه،

قد جعله وسيطًا بيننا وبينه، كيف أركب معك السفينة إًذا اي 
 ولد عمي ؟
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اركيب معنا اي آسيا، ولعل قلبك يهتدي بعد أن تري بعينيك  -
 الدليل . 

السفينة للمؤمنني ال للمرتددين، ُهنا أرض التفكري والتدبر، أما  -
 تحق النجاة من كان ىف قلبه السفينة فهي أرض النجاة، وال يس

 مثقال ذرة من رفض .

ليس هذا ما أؤمن به، بل تلك هي القواعد اليت وضعها َمن 
تؤمن به وبربه، دع عنك النقاش اآلن، فقد مضى وقته .. تعاَل 

 معي .

أمسكت بيدي وعدونـا انحية الكوخ، أطلقنا قدمينا للريح كطفلني، 
، يطرحان عنهما كل آالم يتشبث كل منهما بيد اآلخر، يضحكان مب رح 

احلياة، تركنا اهلواء يدخل رئتينـا فيمألمها ويزيل عنهما االنقباض 
 والضيق، وتركنا النشوة تتسرب إىل روحنا تداعبها وتفعل هبا ما تشاء . 

 وصلنا الكوخ، دخلناه وانطلقنا حنوالفراش ..

ه " أرخت آسيا جسدى املتعب، مث خلعت عين ثيايب برفق، كان كأن
 أول لقاء، وُكنا ِمن فرط الشوق والشبق كعائمنّي يف حبر من العسل " .
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كنت اشعر إبرهاق شديد من طول السري والتفكري والسهر، 
 فأخذت مُتسد بيدها على شعري وهي هتمس قائلة وكأهنا حتدث نّفِسها: 

  إن املُِحَب مَبن حُيُب رفيقٌ 

 نومي كي أقوم ال أذكر كم طال يب النوم، وال أذكر ما رأيت ىف
مفزوًعا وجسدي ينتفض بتلك الطريقة، كل ما اذكره أن الكوخ كان 

 ممتأل برائحة املوت !

 

*** 
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 الشيخ حارث
 

الصرب اي حارث، مـا الدنيا إال دوامة من االبتالءات، وما كانت 
 اجلنة إال للصابرين . 

حمموم، جسده  الصىب، منذ أن جاء معي إىل الكهف وهو انئم
ينتفض وجبهته كأن حتتها قطع من اجلْمر، يهمهم أحيااًن بكلمات ال 
أدركها، كأنه حيدث شخًصا أثناء نومه، يقوم أحيااًن جاحظ العني، صدره 
يعلو ويهبط بال توقف، يصرخ صرخات عديدة متقطعة خمتلطة ًبلبكاء  

السوق،  كتلك اليت كان يصرخ هبا حني كان مربوطًا إىل قدم الصنم ىف
أضمه حينها إىل صدري ًوارِبت بكفي على ظهره برفق حىت يهدأ، 

 فيعود إىل النوم من جديد وكأنه ما قام وال اثر . 

وكأن يل قلبني، قلب مفطور على قاسم وآخر ملهوف على زافـر، 
 والقلب بني رحـااي احلزن واخلوف مطحون . 

ء احلياة مـر يومان، بدأ الشحوب خيتفي من وجه الولد وحل ما
مكانه، لكنه ظل زائـغ العني حىت ظننـت أنه قد فقد بصره، انديته فلم 
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جُيب، وضعت ىف فمـه بعض الطعام فمضغه على مهل، نظر إيّل أخريًا 
 وقال من بني دموعه " شكًرا اي عمي " . 

*** 
 

متضي األايم بطيئة ومتشاهبة، الُكل يرتقب وينتظر، حىت َمن كان 
فإن اخلوف اآلن بدأ يسري ىف عروقه، اكتمل بناء  يكفر مبا يقول نوح،

السفينة، أمت نوح رسالته إىل قومه، ألف عام إال قليل، وقد حان وقت 
 احلسـاب . 

وإن كان نوح قد كف عن دعوة قومه، فإن قاسم كان قد أوصاين 
أن اخرج من عزليت، ولكن َمن أنت اي حارث لتفعل ما كف رسولك 

 عنه ؟ 

 اي قاسم، رمبا يف وقت آخر .رمبا يف وقت آخر 

نظرت إىل الصيب النائم جبواري، أحكمت على جسده قطعة 
 الصوف، ووضعت جبانبه بعض املاء وِكسرة خبز ..
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خرجت من الكهف، الغيـام يُعكر وجه السماء، الريـاح تـُهب علّي 
من كل النواحي، األرض وكأهنا تتأمل كلما خطوت بقدمي فوقها أو 

 عصاي فـتهتز من حتيت .ضربت على بطنها ب

وملـا كنت قد فهمت العالمـات فقد حددت قبليت، سأذهب حيث 
 يقيم نوح سفينته .. فلديه اليقني . 

 

*** 
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 زافـر
 

 لسُت انئًما وال يقظَا، عقلي يدور ويتوه ىف فـُلك التفكري .

ومـا بني النوم واليقظة أشعر ًبنتفاضات جسدي، وًبملاء يُبلل شفيّت 
بني احلني واآلخر، وبغطاء حُييط جسدي، أمسع صويت أحيااًنً امتتم 
بكلمات غريبة، وأمسع أحيااًن صواًت يصل إىل أذين وكأنه قادم من عامل 
آخر يبعد عين آالف األقدام، صوت يدعو وُيكرر اسم خايل قاسم  

 خايل قاسم ...  كثريًا،

دائًما ما تنتهي يب دورة التفكري عند خايل قاسم، جسده الذي كان 
حيرتق أمامي، نظرته إيّل بعني حُمتقنة ذاهلة، كلماته وثباته واستسالمه .. 
مث صرخايت، صرخايت العالية، صرخايت املتكررة، اليت أقوم من نومي 

 تتكرر من جديد . منتفًضا يكاد صوهتا أن يصم أذين، مث نفس املتاهة

 ثـم رأيت بيت النور ... 

كأول مرة رأيته فيها، حلقة كبرية بداخلها حلقة أخرى صغرية، وىف 
 وسط احللقتني جيلس هو، وجهه كالبدر ليلة الكمال ..
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 اقرتبت منه، نظر إيل نظرته اهلادئة املطمئنة .

 قال : 

 ما بك اي ولدي ؟  -

 قلت : 

 مهموم . -

 فاك فابتالك .. أال تصرب ؟ وملَ اهلم ؟ هللا اصط -

وأين هو هللا ؟ أين عدله ورمحته اليت حدثين عنها ؟ أمن الرمحة  -
 أن جيعلين ربك أشهد حرق خايل ؟ أن ُأغضب أمي ؟ 

أشرق وجهه، رفع يده ووضعها على صدري وربت عليه مرات قليلة 
 برفق مث أشار إىل قليب وقال :

 هللا ُهنـا قبل أن يكون هناك . - 

ذراعيه على طوهلما مشريًا إىل ما حوله، مث أكمل كالمه " هو  وفرد 
رحيم اي ولدي، ورمحته جتعل من احملن منح، كل خلقه ُمبتلون اي زافر، 
ليس فقط املؤمنون، لكن الفرق بني املؤمن والكافر هو الصرب على 

 االبتالء، الصابر فائز واجلازع هالك " 

 وأمي ؟ -
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ختارت أن تؤمن مبا يؤمن به أمك اختارت طريقها اي ولدي، ا -
قومك، اتركها وما هداها قلبها إليه .. أمل أقل لك أن رمحته 
وسعت كل شئ وأنه ال أحد مستثىن من مغفرته ؟ ال ُتصدق من 

ادع هلا اي واقع يف العذاب  يقول أن من ضّل طريقه ىف البحث
 زافر.. واعلم أن ربك رؤوف رحيم .

 قليب حيرتق .. -

لف ميناه حول ظهر الصيب، ويربت بيسراه على  يطرق بيت النور، ي
 كتفه .

  :يقول

" سرتاين مرة أخرى وتكون األخرية، مث لن يكون لك حاجة ىف بيت 
  "النور حني هتتدي روحك لبيت الورد

 قلت :

 َمن ؟   -

 قال :

 انتظر ..  -

*** 
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 آسيــا
 

 املـوت اي آدم ؟ أمـا كان هناك من طريق آخر ينتهي به ما بيننـا ؟

توسدْت صدرك العاري، أخذت أغازل الشعريات القليلة املتناثرة 
على أطرافه، كقطع من اللؤلؤ على طبق من الذهب، أفكر يف النهاية 

 املناسبة لقصتنـا . 

اذا ُكنت بقيت معك وحدث الطوفـان، فما ُكنت ألركب السفينة، 
ا عليك صعب، إما وحينها كنت سأتركك أمام خيارين أعلم أن كليهم

السفينة وتركب معي طريق  أن ترتكين وتركب السفينة، وإما أن ترتك
 .. اهلالك

وملا كان ىف أمر تركك إايي وركوبك السفينة احتماٌل أقرب إىل 
احلدوث، فلم أرد أن أموت وأترك بداخلك جرًحا ال يندمل وندًما ال 

 يزول أنك تركتين للهالك ورحلت . 

ان، وثبت للناس أن نوًحا على ًبطل وأهنم على وإن مل حيدث الطوف
حق، حينها كنت ستكرهين وتكره قومك وتكره نوًحا واحلياة، وما كنت 
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أحتمل اي آدم أن أراك تنظر يل بغري احلب، لذا اخرتت أن أضع أان 
 النهاية، أن أموت لتحيا . 

نظرت إليك طوياًل، أخذت شفتك الُسفلى بني شفيت، نفخت فيك 
واستقبلت بداخلي أنفاسك، وضعت أنفي على صدرك، مرَّ من روحي، 

 علّي وقت طويل وأان على هذا الوضع ال أحترك، أشم رائحتك وأبكي .

مث قمت أخريًا، أمسكت السكني، غرستها ىف رقبيت برتدد ىف البداية 
مث بثبـات وقوة، فآسيا غري كل النساء، آسيا قوية، وستبقى قوية حىت 

 أمام املوت .

رددت وتوقفت ملا تذكرت وجهك الباسم ورائحة صدرك لكين ت
 والطريقة اليت تضم هبا جسدي إليك .. توقفت .

ولكن حني قلت لنفسي أن وجهك لن يظل ًبمسًا إذا بقيت أان على 
قيد احلياة وأنك لن تضمين إليك ولن أشم رائحة صدرك مرة أخرى، 

 أكملت .. وكانت النهاية ! 

*** 
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 الفصل الثـاين

 

 .. وسبعة أايم على ظهر السفينة  الطوفـان
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 (1 ) 
 

أحال الغيام النهار لياًل، السمـاء اسودت والدنيـا هنار، أصوات 
الرعد تُصم اآلذان، والربق يكاد خيطف األبصار، الرايح حتدث صفريًا 

 يرعب القلوب . 

بناءها إليها، حتتضنهم .. حتميهم داخل أحد األكواخ جند أًما تضم أ
وحتتمي فيهم من اخلوف والرايح اليت تشتد حىت تقتلع الكوخ من 
جذوره فينهار على من فيه .  ميوت منهم من ميوت وجيري منهم من 

 جيري، ولكن إىل أين اليوم من املوت املفر ؟! 

وعلى قمة أحد اجلبال نطل على عائلة تقف على احلافة، ينظر 
أبنائه نظرة حتمل معان  كثرية، قلبه ينفطر وروحه تنهال عليها  األب إىل

رماح العجز والندم . برتدد ميسك أول أبنائه والذي كان أحبهم إىل 
قلبه، كان يتمىن أن يراه سيًدا يف قومه وخادًما لآلهلة، يضمه إليه ويقبله 

مث  مث يُلقيه من فوق اجلبل، مث يلقي ًبلولد اآلخر، مث ابنته، فزوجته،
 بنفسه . 
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ويف بقعة بعيدة من الصحـراء نرصد شيًخا كبريًا، هذا الرجل كان من 
سادة القوم، نقرتب منه أكثر فنجد أننا نعرفه، هوالرجل الذي أمر القوم 
ىف السوق أبن حيرقوا قاسم، نري أنه ميسك يف إحدى يديه ُصرة كبرية 

ه على محولته، من القماش بداخلها أشياء ال نراها من شدة إحكام قبضت
تسقط واحدة من تلك األشياء على األرض، فيضع محله ليعيد إليه 
قطعة الذهب اليت سقطت منه، بداخل احِلمل نرى عدة سبائك من 
الذهب وبعض كسرات من اخلبز وقارورة كبرية مليئة ًبملاء وإانء من 
الفخار مملوًءا ًبلتمر، وفجأة نسمع صوت الرعد أييت من كل 

يفزع الرجل ويقف على قدميه وينظر إىل السماء، تتسع االجتاهات، 
حدقتا عينيه وينتفض جسده حني تصطدم به قطعة كبرية من النار 
الناجتة عن الربق الشديد احلادث فوقه، حيرتق جسده ويتلوى من شدة 
األمل، حترقه النريان وأتكل جسده، يصرخ ويتمرغ ىف الرمال والنريان ال 

عدة مرات، مث يسكن وختمد حركته وتنسحب تسكن وال هتدأ، ينتفض 
 روحه، تفّحم كل جسده وبقت عيناه مثبتة على السمـاء .

نعـود إىل القرية .. بداخـل أحد األكواخ جند شـاًًب جيلس مقرفًصا 
على األرض، ال نتعرف عليه من ظهره، ندور حوله وحني نرى وجهه 

لشاب اجلسد إىل نعرفه ونعرف اجلسد امللقى أمامه ونعرف ملَ يضم ا
 صدره ويبكي بتلك احلُرقة .
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الشاب هو آدم، واجلسد هو جثة آسيا، وإن مل تكن آسيـا اليت 
عهدانها، ليست آسيا اجلميلة املليئة ًبحليوية واحُلب واحلياة . جسدها 
مل يعد مغراًي يثري الشهوة، بل أصبح خامًدا ال يتحرك كأنه شجرة كانت 

ذورها، فسطقت على األرض ساكنة من ىف مهب الريح مث اجتزت من ج
 بعد طول حركة ونشاط . 

الشاب يبكي ويرتعد، يضرب بكفه األرض، يصفع اهلواء، ويلطم 
 وجهه حىت تندفع الدماء من أنفه . 

يسكن آدم فجأة وكأنه ما كان يبكي ويصرخ منذ قليل، مييل على 
كوخ، آسيا ويقبلها قبلة طويلة، مث يقف على قدميه، خيرج هبا من ال

يقف على ًببه، ينظر إىل السمـاء وهي مازالت حممولة على يديه، يقف 
بثبات والصمت حييط به .. كل شئ فيه ساكن ال يتحرك إال دموع 
تتوقف عن االجنراف على خده، يُبقي نظره على السمـاء .. اثبت  
كتمثال حُنت من احلجر، يبقى على هذا الوضع ال الرايح حُتركه وال 

 ه .. متثال ِمن مشع وشجن !الربق يُرعب

مير الوقت، دقائق قليلة وحيل الطوفـان وتغرق القرية بكل ما فيها، 
 والشاب ما زال ساكًنا ىف مكانه .

*** 
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نذهب إىل أرض السوق حيث التمثال الكبري .. متثـال سواع، حتت 
القدم اليمىن للتمثال جتلس امرأة، جسدها ساكن، لكن يديها تتحركان، 

لرتاب وكأهنا تبحث عن شئ  ما، تبكي بصوت مسموع تنبش ىف ا
 وتنتحب، تعرف ما تبحث عنه وتعرف حتديًدا أين مكانه ..

وفجأة تتوقف املرأة عن احلفر ويزداد حنيبها، نقرتب منها فنجدها  
ممسكة بشئ غريب، قفص صدري، بقايـا عظام آتكل معظمها، نتبني 

مل متر على والدته سوى  من حجمها ومنظرها أهنا تنتمي إىل طفل رضيع
أايم قليلة، وأمام املرأة جند حفرة صغرية فيها ما تبقى من عظام الطفل، 

 متآكلة وًبلية إال عظام الرأس ما زالت صلبة ومتماسكة .

حتتضن املرأة العظم، ترفع بصرها وتنظر إىل التمثـال نظرة طويلة، 
حيفظ هلا حياة تستجديه أن يفعل شيًئا .. أن يغضب ويتحرك ويثور، أن 
 ابنها الراحل حىت وإن كانت روحها هي ُقرًبن هذه املرة .

تبدأ األمطار ىف اهلطول، وينابيع من املـاء تنفجر من ًبطن األرض،  
الرايح تشتد وتزداد سرعتها، كل ما حول املرأة يتحرك وهي اثبتة 
حتتضن العظام وتبكي، ومن فوقـها كانت رأس الصنم هتتز ومتيل، وفجأة 
.. ولشدة الريـاح اهنارت الرأس وانفصلت عن جسد الصنم، وسقطت 

 إىل جانب قدمه اليمىن، على رأس مالكة . 
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هتشمت الرأس، وسقط جسد املرأة على قرب ابنها، واختلط دِمها 
 ببقايـا عظامه .

*** 
 

 ارث جيري، يهمس إىل نفسه " اجرِ وفـي وسط الريـاح كان الشيخ ح
ك أن جتري، قُتل قاسم ومل ُتدركه، ال ترت  اي حارث، فقد ُكتب عليك

 اي حارث "  املوت خيطف زافـر أيًضا، اجرِ 

وصل أخريًا إىل الكهف، دخله فوجد الصيب جالًسا حيتضن ركبتيه 
منتفًضا، أمسك الشيخ مبعصم الصيب وهّزه .. أفاق الولد، نظر إىل 

 الشيخ وصرخ :

 " أمي اي شيخ .. أمي "

دره وجرى به خارج الكهف، إىل حيث محله الشيخ وضمه إىل ص 
 يقيم نوح وترسو السفينة تنتظر الراكبني . 

 

*** 
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(2) 
 

على حدود القرية كانت السفينة واقفة، أمسك نوح بلوح كبري من 
 اخلشب وكتب عليه خبط كبري وواضح ..

 اي إهلي واي ُمعيين.. برمحِتك وكرِمك ساِعْدين

 .. ملقدَّسةوألجِل هذه النفوِس ا

 حممد، إيليا، شرب، شبري، فاطمة

 الذيَن ُهم مجيًعا ُعَظماء وُمكرَّمون

 .العامَلُ قائٌم ألجِلهم 

 ساِعْدين ألجِل أمسائهم .

مث أمسك ًبللوح وعلقه على مقدمة السفينة والناس واقفون، 
 يتابعون بصمت وحرية ما حيدث .. ملن هذه األمساء ؟ ال أحد يعرف ! 

ى وشك الوقوع، ليس أمامهم الكثري من الوقت، جيب الطوفان عل
 أن يركبوا السفينة . 



131 

ينظر نوح ًبجتاه القرية نظرة أخرية طويلة، ينتظر شخصـني لن أيتيا ، 
يرفع رأسه وكفيه إىل السمـاء ويدعو، مث يصمت ويُرهف السمع وكأن 
شخًصا ما حيدثه، شخص غري مرئي وال مسموع يرد على دعائه، أطرق 

 حني جاءه الرد واحتبس الدمع ىف عينيه . نوح 

ينظـر أخريًا إىل األعداد القليلة من البشر الواقفني أمامه، أيمرهم أن 
يركبوا السفينة، يتجهون إليها بنظام، ال يدفع أحدهم أحًدا . يصعدون 
إىل الدور الثانـي من السفينة، ومن بعدهم تتقدم احليوانـات إىل الدور 

إىل الطابق الثالث واألخري . نُفتش ىف الوجوه  السفلي، مث الطيور
 اجلالسة عّلنا جند أشخاًصا نعرفهم .

أخريًا، جند حـاراًث وقد جلس ىف ركن قصي وعلى فخذه يرقد زافر، 
 يرتعد ويبكي وينوح " أمي " .. نُفتش ىف الوجوه جمدًدا .. أين آدم ؟! 

*** 
 

لك اليت حيملها بدأ عقل آدم يفهم ما حيدث من حوله وما فعلته ت
على يديه بنفسها، كالسهم انطلق ًبجتاه اجلبل، تشتد الرايح وينفجر 
املاء من ًبطن األرض وهو جيري، تغطي املياه األرض ويصل ارتفاعها 
إىل ركبتيه وهو جيري، مل يتوقف عن العدو إال حني غمرته املياه، حينها 
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ى وقدميه، قبض بيده على ساعد آسيا وأخذ يضرب املاء بيده األخر 
 الح له اجلبل أخريًا كما الحت السفينة، إىل أيهما يتجه ؟ 

دفع آسيا ًبجتاه اجلبل، صعده بصعوبة وهو حيملها، يصل أخريًا إىل 
قمته، جيد شابـًا يقف متأماًل السفينة، ويسمع صواًت يناديه صارًخا " 

"  اركب معنا اي ولدي "  فريد الشاب " سآوى إىل اجلبل يعصمىن اي أيب
 .. يقول الرجل " ال ُمنجي اليوم من أمر هللا " .

حيفر آدم .. تتدافع عليه املياه ولكنه حيفر، يسقط وتسقط فوقه 
آسيا لكنه يتحامل، حيملها جمدًدا ويواصل احلفر، والشاب ينظر إليه 

 وعلى وجهه عالمـات الذهول .

ا . كانت انتهي احلفر، أمسك ًبجلثة ونظر إليها نظرًة أخرية .. قبّـله
 القبلة ًبردة وهلا طعم الرتاب ورائحة املوت . 

 " لنـا لقاء اي آسيا " 

 وضع جثَتها ىف احلفرة وأهال عليها الرتاب .  

مث نزل إىل املـاء وسبَح ًبجتاه السفينة، أمسك مبقدمتها وتعلق ًبللوح 
اخلشىب الكبري املعلق عليها  وصعد،  حني وصل إىل الطابق الثاين وجد 

ا متتد إليه وتساعده على الصعود، نظر إىل صاحب اليد فإذا به جيده يدً 
 ذلك الرجل الذي كان ينادي على ابنه منذ قليل ..  نوح . 
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نتابع املشهد من فوق، وكأننـا طائر يرصد احلدث، املياه تبهط على 
القرية من كل انحية مساًء وأرضا، النـاس خيرجون من بيوهتم ومن 

 يعلمون إىل أين يتجهون . الطرقات الضيقة ال

هلة، جيدوهنا قد هتدمت ومل بعضهم يهرول انحية السوق .. انحية اآل
منها إال بقايـا صخور تـُفتتها امليـاه، يتحاشدون .. يصرخون ..  يبقَ 

يدوس بعضهم بعًضا . مُيسك العبد بتالبيب سيده ويصفعه، مث يصفع 
 مل يهرب من اجلَلد إىل احلرية . نفسه، رمبـا ألنه مل يفكر ومل يثر، رمبا ألنه

السيول تنهال عليهم من التل العايل، يندفعون مع التيار .. دائًما 
 مع التيار .

حتملهم املياه ىف اجتاهها، وهم مع التيار منجرفون .. َمن سار مع  
 التيار وجنا ؟! 

 ال نعلم كم مر علينـا من الوقت وحنن نتابع ما جيري .

وكثري من اجلثث تطفوعلى سطح املـاء، وأخرى  القـرية اآلن غارقـة
 مطحونة حتت الصخور ..

*** 
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(3) 
 

استقر القوم على السفينة، كانت عظيمة ضخمة كجزيرة من 
 اخلشب تطفوعلى سطح كوكب من املياه .

على لوح خشيب كبري جيلس زافـر ُمطرقًا ال يتحدث وال يرفع وجهه، 
 عينيه ال جيف واجلرح ىف قلبه ال يندمل .  جّفت ثيابه والدمع ىف

وقريًبا منه يقف حارث على أحد جوانب السفينة، يندفع جبسده إىل 
األمام، مُمسًكا بيديه دلًوا كبريًا مربوطًا حببل طويل من الكتّـان، ينّزل 
الدلو ألسفل انحية املاء، ميلؤه، مث يرفعه ومير به على القوم اجلالسني 

بعض املاء على أطراف أصابعه وميس هبا على الشفاة ُيسقيهم أو يصب 
اخلشنة اجلافة للنائمني أو الذين أصاهبم التعب والذهول من هول ما 
شهدوا، ظل حارث على هذا احلال يسقي العطشى وميسح على الشفاه 
وينظر بني احلني واآلخر إىل زافر الساكن ىف مكانه شاخص البصر ال 

 يتحرك . 
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السفينة حيث جيلس شاٌب ىف منتصف سار حارث إىل طرف 
العشرين، مليح الوجه كثيف شعر احلاجب، شعر رأسه أملس انعم 
فاحم السواد كعني الليل، جسده ممشوق وكتفه عريض مستو  كلوح 
اخلشب، ينظر إىل الفضاء، وعيناه حمتقنة ًبلدمع، وحني التفت حارث 

فضاء، رمبا هلذا إىل زافر يطمئن عليه وجده ينظر إىل نفس النقطة من ال
السبب أشفق عليه حارث، فاقرتب منه وربت على كتفه العريض، مل 
ينظر إليه الشاب، ومل يغضب حارث لذلك بل اقرتب منه قلياًل، مد 
يده ًبإلانء وقال " اشرب اي ولدي، املاء يطفئ النريان " .. أمٌل كرشق 

 السكني شعر به حارث حني جاء بذكر النريان . 

اب أخريًا، عينـاه واسعة كحيلة سوداء كشعره، هز رأسه نظر إليه الش
عدة مرات بعصبية مث قال " ليست كل النريان املاء يطفؤها " كان هذا 

 هو أول ما نطق به آدم . 

 ربت الشيخ حارث على كتفه جمدًدا وسأله " ما امسك ؟ " 

 فقال " آدم " 

" ..  نظر إليه الشيخ وابتسم، مث قال " اشرب اي آدم .. اشرب
 فشرب . 
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وملّـا جاء الليل فـُردت مائدة العشاء، قطعة كبرية من القماش يصل 
طوهلا إىل ستة أمتار، مرصوص عليها الطعام، خـبٌز جمفف وزيتون، بلح 

 أمحر وأصفر، ومتر وأنواع من اجلنب وجرار من لنب . 

ساق رفيعة كاملسمار تنتهي بقدم مدببة صغرية، تكاد خترق أرض 
حني تضرب على سطحها، جسد حنيل منحوت تربز عظامه من السفينة 

حلمه، وخاصة عظام الصدر، وجه أسود فاحم وأسنان ًبرزة مرصوصة 
المعة، َخد مشفوط إىل داخل جتويف الفم تربز منه عظام الوجنتني، 
وكأنه خرج لتوه من القرب، كان صاحب هذا اجلسد قد انتهي من رص 

وم يدعوهم للتقدم للعشاء .. كان صوته الطعام وإعداده، مث مر على الق
خيتلف عن شكله متاًما، جهوراًي له صدى قوي مجيل، مير بني القوم 
اجلالسني، يصفق بيديه ويزعق مبرح " اذكروا هللا اي ُعشاق هللا، األكل 

 ينادي صاحبه والرزق يسعى وراء طالبه .. اذكروا هللا " 

ا إال هو، ال يزال واقًفا على قاموا إىل املائدة املمدودة، جلسوا مجيعً 
رؤوسهم يسأهلم بني احلني واآلخر إن كان أحدهم حيتاج إىل املاء أو 
أنواع  أخرى من الطعـام، وحني بكى الرضيع على حجر أمه مد يده 
واختطفه من على قدمها دون أن ميسها، نظر إىل الطفل وقّبل جبينه مث 

 قال " ما امسه ؟ " 
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 قالت املرأة : بدر 

ل الرجل : وأان مْجر .. ال تتعجبوا االسم وانظروا إىل وجه فقا
صاحبه لتعلموا سره، فحني جاء إىل أمي الطلق ومحى وطيسه وقف أيب 
وكان أبيض الوجه مجيل القسمات خارج الكوخ ينتظر أول أبنائه وحني 
ولدت أمي ودخل يرى فلذة كبده وقرة عينه، فزع حني رأى وجهي 

 ا . ع ال أمسّيه إال مْجرً ال وحق سوا الفاحم .. ق

ضحك مجر وترددت ضحكته ىف قلوب اجلالسني فضحكوا، وحني 
نظر حارث إىل آدم وزافر وجد كليهما ممسـًكا بقطعة من اخلبز يف يديه 

 وىف فمه الطعام ال ميضغه، حيدق كل منهما ىف الفضاء .

*** 
 

ل عقل انتهي اليـوم األول وفجر اليوم الثاىن قد بزغ، الُكل نيام وك
 يدور ىف فلكه، 

نراقب التغريات على وجه آدم، ما بني الفرح واحلزن مث الذهول، 
 مؤكٌد أن آسيـا هي أول َمن يزوره ىف منام يوم الفراق األول .. 
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كـان جالسـًا على صخرة كبرية ممسًكا بيده عصا رفيعة يقلب هبا 
 الرمال .  

اجلسد، أمسك  رفع عينيه فوجدها تقرتب منه، مجيلة املالمح بضة
بيدها وأجلسها إىل جواره واحتضنها، لفت حول جسده ذراعيها، بكى 
وبكت .. قال ليتنا مل نفرتق اي آسيا فقالت أن ال فراق ما دام احلب ىف 
القلب ًبقًيا . انح وانحت، وملا أمسك بكتفها وأبعدها عنه لينظر إىل 

كسر وجهها وجدها قد تالشت، سقطت من يده كلوح من الزجاج ان
 وتفتت، اختفت .. صرخ ًبمسها . 

التفت حوله يبحث عنها فإذا بطيفها أيتيه من بعيد كأهنا خيال 
يدب على األرض . ترتدي ثوًًب أسود اللون يغطيها من رأسها إىل 
قدمها، ثوًًب ضيًقا يلتصق جبسدها . لكنه مع هذا ال يكشف تقاسيمه، 

بلغت نقطة قريبة  وكأهنا لوح من خشب صلب ال احناءات فيه، وحني
منه حتّولت، تغريت صورهتا وتبدلت، شّع من جسدها نور خيطف البصر 
أرغم آدم أن يُغمض عينيه للحظة، وحني فتحهما كان طيف آسيا قد 
غاب، وبداًل منها كان يقف غراب ضخم ينعق بصوت يصم اآلذان، 

ق سد آدم أذنه بكلتا يديه، وقام من نومه مفزوًعا فإذا بغراب ضخم ينع
 بصوت عال  طائًرا فوق رأسه . 
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وأسفل السلم الواقع بني الطابق الثاىن والثالث للسفينة كان مجر 
انئًما على جنبه األمين، يشبك أصابع يديه واضًعا ظهر يده اليسرى 

 حتت رأسه ..

رأى طيًفا من ذكرايته يلوح أمامه، كانت الذكرايت متر أمام عينيه 
ام سيده ىف حديقته الفسيحة، ينظر إليه وهو انئم، رأى نفسه واقًفا أم

بغيظ وىف يده سوط طويل مصنوع من ذيـل البعري يصل إىل اهلدف وإن  
كان على بعد عدة أمتار منه . سأله سيده " أحٌق ما مسعت ؟ هل 
جتلس وسط القوم تدعوهم أن يؤمنوا مبا ينّزل على نوح ؟ "  فأومأ مجر 

 برأسه أن نعم .. 

سكة ًبلسوط وهوى هبا على كتف مْجر فتهتك رفع الرجل يده املم
 جلده وسالت منه الدماء وشعر بوخز كأنه مسامري تدق ىف كتفه .

اندى الرجل اثنني من العبيد وأمرمها أبن يربطوه إىل جزع شجرة، 
وقبل أن يبلغاه كان مجر قد جرى ًبجتاه سيده واختطف من يده السوط 

 واهنال به على جسده .

لسوط تفجرت الدماء وهتتكت األنسجة، كان أينما حلت ضربة ا
الرجل يصرخ ويستغيث ومجر ال يكف عن الضرب، ما ترك شربًا ىف 
جسده إال وختمه ووضع عليه بصمته، وحني بلغه العبدان رفع ىف 
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وجههما السوط فرتاجعا، نظر إليهما وقال وجسده ينتفض من شدة 
لوق جبهتيكما، ُخلقتم االنفعال " ثـورا .. ال تركعا ألحد وال حتنيا ملخ

بشًرا ال بعريًا، لتسوقا ال لُتساقا، ثورا على مستعبدينكما، اقبضا 
أبيديكما على رقاهبما وانتزعا حريتكما من بني أحشائهما، احلرية ضرورة  

 كاملاء والنَفس، ثورا " . 

مث ألقى ًبلسوط وجرى خارج القرية حيث يقيم نوح سفينته، بقى 
إعداد السفينة، ومن يومها وقدماه مل تطأ أرض مالزًما له يساعده ىف 

 القرية، وال أرجل العبيد غادرهتا !  

 ملَ يذكر مجر ذلك اليوم ًبلذات ؟ هذا ما مل يعرفه  .

وقريًبا من آدم كان حارث وزافر يرقدان جبوار بعضهما البعض، 
 حُييط حارث زافًرا بيديه، يضمه إليه وكأنه حيميه ..

ارث راكًعا على ركبتيه يصرخ، وقاسم ُملقى ىف أرض السوق كان ح
ىف النريان أتكله جسده . حارث خيبط األرض بكفه وينتحب، والنريان 
موقدة ىف جسد الشاب ال تنطفئ، ارتفعت النـار فجأة وهاج هليبها، 
خرج قاسم من وسطها سليم اجلسم منري الوجه غائر العني اثبت 

ومن ورائه حتولت النار إىل النظرات كعادته، نظر إىل حارث وابتسم، 
طوفان عنيف شديد اجتاح كل من ًبلسوق ومأل القرية كلها، وقاسم 
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أمام الشيخ واقف يبتسم، اقرتب منه وضمه إليه بشدة، نظر قاسم إىل 
عينيه طوياًل .. قّبل رأسه وقال " وجع قلبك ُيضنيىن اي عمي، وجع 

 قلبك حيرقين ال النريان " . 

ال من بني دموعه " الفراق ُمر اي قاسم " .. ازداد بكاء الشيخ وق
نظر إليه قاسم وقال  " لنـا لقاء اي عمي حيني حني يشاء الرب " .. قاهلا 
مث وىّل الشيخ ظهره وسار . انداه الشيخ فالتفت قاسم إليه، وحني نظر 

 إليه الشيخ ذهل، فقد كان وجه زافر قد حل حمل وجهه . 

جبواره ينتفض فضمه إليه، وِمن فوق فتح الشيخ عينيه فوجد زافًرا  
 رأسهما كان فرٌد من احلمام يطري يبحث عن وليفه ! 

 

*** 
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الشمس تظهر على وجه السمـاء ًبستحياء   .ُصبح اليوم الثاين .
كبسمة مرسومة على وجه فتاة ىف الصبح األول بعد ليلة عرسها.ُضربت 

وم يوقظهم بصوته العايل يقف على السلم املائدة، ومر مجر على الق
 يصفق بيديه بقوة ويقول بصوته اجلهوري 

  "  " طلع الصبح اي عشاق هللا، اجنلى الظالم اي عشاق النور

التفت الشيخ حارث يبحث عن آدم  ،جلس القوم جبوار بعضهم
فوجده جالًسا ىف أحد األركان ينظر شارًدا إىل غراب كبري احلجم حيوم 

ألقى عليه السالم  ،أمسك حارث بيد زافر وسار انحية آدم ،فوق رأسه
 ،وقّدمه إىل زافـر، التقت األيدى لكن العيون كانت عن اللقاء مشغولة

دعـاه حارث إىل الطعام فقبل من بعد متنع، جلس ثالثتهم جبوار بعضهم 
نظر حارث إىل زافر القابض بيده على قطعة اخلبز يعصرها،  ،البعض

حبنان وسأله عما كان يرى ىف نومه والذي جعل جسده ربت على كتفه 
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ينتفض ومالمح وجهه تتقلب كاملاعز املشدودة إىل سيخ ُتشوى على 
 فسأله الشيخ : " مالكة ؟ "  الصيب ..النار، أطرق 

 أومأ زافر ووضع قطعة اخلبز ىف فمه ميضغها على مهل .

ديه ترك طعامه من يده ووضع كلتا ي .اعتدل الشيخ ىف جلسته .
نظر إىل الغراب الطائر ىف السمـاء يدور حول السفينة،  ،على فخذه

 سحب نفًسا طوياًل إىل رئتيه

 مث قـال :  

تلك الوخزات املؤملة اليت تشق  .أشعر مبا تشعر به اي زافر . -
يثقل على الصدر وتكسر الضلوع . ذلك الشعور أبن احلزن 

سد واحتباس انسـحاب الروح وفتور اجلظهرك حىت يكاد حينيه . 
الدمع ىف العني . تلك االنتفاضات اليت هتز الكيان وتزلزله وهتد 

الصورة اليت تبقى أمام عينيك أينما  ،أركان الروح واجلسد
كوحش ضخم عيناه مظلمة كبطن احلوت . آخر  وليتهما، تظهر

مرة رأيت فيها من رحل، شعورك أبن اللقاء قد صار مستحياًل، 
أعرف كل ذلك اي  يمة هلا وال هدف ..وأن احلياة أصبحت ال ق

ولدي وأشعر أبضعاف أضعافه، حني يرحل عن روحك وليفها 
تشعر أبن الزمن قد توقف وأن الكون قد َكف عن الدوران . 
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تشعر أنك قد أصبحت عاريـًا وسط طوفان من الشوك وسيول 
من اهلم . تفقد اإلميان بكل ما حولك وداخلك، أشعر بكل 

  أحتّمله . هذا اي زافر، لكيّن 

 والعمل اي عمي ؟  -

ِعش اي ولدي، انفض عن روحك غبار اليأس وعن جسدك  -
لنعلم أال  لنّتعظ ..أثقال اهلم، مل خُيلق املوت ليجعلنا نغتم، بل 

، لنبحث ىف أعماق قلوبنا عن الغاية من املوت واحلياة،  شئ ًبق 
 لنمر من ضيق اهلم إىل فسحة األمل، من احلزن على الفراق إىل

الرغبة ىف اللقاء، فإن حنن صربان ُجزينا خريًا ىف الدنيا وُكتب لنا 
اللقاء مبن حنب ىف اآلخرة، وإن حنن جزعنا وغرقنا ىف غياهب 
 ُجب الشك واحلزن خسران الدنيا واآلخرة وما نفعنا حُمبينا بشئ.

كـان آدم قد ترك ما بيده من طعـام وأعطى الشيخ كل انتباهه، ينظر 
ه جتاعيد وكأهنا شقوق متلؤ عجوز وجهه  .يتأمله ألول مرة . ، إىل الشيخ

يتحّدث عن املوت وفقد األحبة وعلى  ،جزع شجرة ضخمة قدمية يف
أنه رأى ما رأيت ما تكلم عن  لوأنه فقد ما فقدْت، لو "  وجهه ابتسامة

 األمل " 
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جنني ابتسامة بدأت مالحمه تتشكل على وجه آدم، لكنه أجهضها 
هل  تردد ..يكتب هلا على أرض وجهه امليالد، ودفنها قبل أن 

يشاركهم احلديث أم يصمت ويستمع، لكنه شعر أن الشيخ حُيدثه، 
يقصده بكالمه، يرى ىف عينيه صورة آسيا، ُهنا نظر إليه آدم وقال 

 بعصبية : 

أى جدوى للحياة ؟ وما  احلكمة ىف أن تشهد موت أحبائك  -
أن ترى الذبول أمامك وأنت عن صد املوت عنهم عاجز ؟ 

واملرض ينهش أحشاءهم وأنت عن شفائهم عاجز ؟ أن تقم من 
نومك ورائحة املوت انفذة إىل أنفك كالشوك خيرتق قلبك 

 ويُفتته ؟ ما الفائدة من كل ذلك ؟! 

نظر إليه الشيخ وعلى وجهه مازالت االبتسامة مرسومة كأهنا جزء 
 قال :  يتغري ..من وجهه ال 

وما  ؟خربتك مبا عليك أن تكتشفه أأان وما فائدة عقلك إن  -
الفرق بني َمن ركب السفينة ومن عصى إن كان كالمها يغضب 

 من االبتالء ؟ 

مث أكمل   قلبهوضع الشيخ يده على صدر آدم ومسح برفق على 
 كالمه : 
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أخطر على  طّهر قلبك من احلزن اي ولدي، فِمن احلزن ما هو -
 املرء من الكفر . 

وهرول بعصبية إىل الركن البعيد من السفينة قام آدم من جلسته، 
ا . جلس يلهث انظًرا إىل الغراب احلائر فوقه ال حيث جيلس دائمً 

يتوقف عن اللف، صورة آسيا مرسومة أمامه وسؤال واحد يطوف ىف 
 عقله  " ما الفائدة من كل ذلك ؟! " 

وجه الشيخ حارث نظره إىل زافر اجلالس جبواره على وجهه احلرية 
م وإن كان كالم الشيخ قد دق ًبب قلبه وجرف عنه بعض أكوام واهل

 احلزن الساكن فيه، قال الشيخ : 

 أصل كل الشرور .  إايك وتسليم النفس لليأس اي ولدي، فهو -

*** 
 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 (5 ) 
 

وجد زافر نفسه ىف كوخه القدمي، وإن كانت بعض معامله قد تغري 
. اقرتب وشق  ت دائرة النور ُمقامةشكلها، وىف إحدى الزوايـا كان

الدائرتني حىت وصل إىل املركز حيث كان صاحب الصوت العذب دائم 
 اجللوس .

آخر حيل  بل وجد أن هناك رجاًل  لكنه هذه املرة مل جيده جالسـًا 
حيرك جزعه  ،حمله . جيلس مكانه يثين ركبتيه كما كان بيت النور يفعل

ركان " أذكروا األخافت لكنه ميأل لألمام واخللف، يردد بصوت  ببطء
  "  هللا اي عشاق هللا

 ،مل يستطع الولد أن يرى تفاصيل وجه الرجل من هذه الناحية
اقرتب منه ودار حوله حىت رأى وجهه، وحني رآه جتمدت قدماه وكاد 

يتأمله والذهول مازال  أن يسقط لوال أن متالك نفسه، جلس أمامه
 مسيطًرا على ثنااي عقله . 
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 العايلك الرجل ضحكته املعهودة املتقطعة وقال بصوته ضح
 اجلهوري : 

جتدد اللقاء اي زافر، لكنه لقاءنـا األخري، هكذا أخربتك آخر  -
 مرة، أتذكر ؟ 

حبث ىف طيات جيوب عقله على كلمات  تلعثم .. الصيب ..هُبت 
 مناسبة فلم جيد، وجد نفسه يقول والصدمة مازالت تعرتيه :

 أنت ؟!  -

  أنـا . -

ا يكاد خيطف بصري كلما لكن جسدك كان يشع نورًا عجيبً  -
 نظرت إليك، 

 بل كانت روحي، أما جسدى فأسود قامت كلون الفحم . -

قاهلا الرجل من بني ضحكاته، أسنانه بيضاء كوجه السحاب 
 السفينة .مرصوصة ال اعوجاج فيها كأخشاب 

 من دون أن تعرفين وال أعرفك ؟  جئتينوكيف  -

 . وقتما تشاء أرواحنا تلتقى -
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أشار زافر إىل الناس من حوله، املرتاصني ىف دائرتني إحدامها بداخل 
 األخرى وسأل : 

 وهؤالء ؟  -

 . أخربتك أهنم عشاق اإلله -

 وكيف أكون منهم ؟  -

ر على الظاملني وإايك ونفاقهم . حرر ثُ قل احلق وأخلص النية،  -
 تكن منهم .  ةعقلك وجسدك من العبودي

ا ووضعه ىف يد زافـر، ابتسم شيئً جيبه، أخرج وضع الرجل يده ىف 
 فلمعت أسنانه، قال : 

 َهِديّـتك اي زافر .  -

نظر زافر إىل ما بيده فوجدها ورود مجيلة املنظر محراء اللون طيبة 
 الرائحة تُسر النفس . قام الصيب من نومه ورائحة الورد متأل أنفه . 

فلمعت أسنانه، غمز ليه الرجل وابتسم إوحني التقى مْجر يومها نظر 
  .. له بعينه مث قال بصوته العايل " اذكروا هللا اي عشاق هللا "

 وتردد صدى صوته ىف أرجاء السفينة . 

*** 
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تطوف  ،ىف ركنه البعيد جيلس آدم شارد الذهن يتأمل الفراغ
ن ما متر أمامه كخيوط من الدخا ،الذكرايت ىف عقله ال تتوقف وال هتدأ

ن ميد يده إليها ليمسكها حىت تتبدد وختتفي وكأهنا ما كانت، كل إ
األفكار تنكسر ويُغرقها طوفان حزنه قبل أن ترسوعلى شاطئ عقله، إال 
فكرة واحدة اثبتة وراسخة كاليقني، أن آسيا قد رحلت وأن احلياة قد 

 .. ما الفائدة من كل ذلك ؟! توقفت، وسؤال واحد يشغل فكره

الغراب الذي يطري على مسافة بعيدة منه، يتأمله، يتعجب  ينظر إىل
من مدى قبحه وبشاعة مظهره، كل األشيـاء من حوله قبيحة وكاحلة، 

  املوت .سوداء كوجه 

ًبجتاه حافة السفينة،  خطاقـام آدم وصورة دماء آسيا متأل خياله، 
رفع قدمه والصورة ىف خياله تكرُب كوحش يقتات على أحزانه . رفع 

دمه اليمىن واتكأ على يديه مث رفع قدمه اليسرى، وقف كجبل هزمته ق
الريح فتناثرت رماله ىف كل صوب . وقف على حافة السفينة، أيساحمه 
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ألقى بنفسه ىف املياه ؟ وترى إن مات فهل يقابل آسيا ويرى  ربُـّه إن هو
 وجهها، ميسه بيده ويتأمل تفاصيله ؟ 

ة أم نـار ؟! متـر عليه الذكرايت، وإن قابلها أيكون اللقـاء ىف جن
تعصف األفكار ببقااي عقله، يرفع قدمه اليمىن ومييل جبزعه إىل األمام، 
يرتاجع ويستغفر، مث أتتيه صورة آسيـا، صوهتا وهي تناديه، يرتفع املوج 

 وكأنه حضنها مفتوح أمامه يريد أن حيتويه ..

، يغزوه ويتملكه أتيت على املرء أوقاٌت يهد فيها احلزن أركان عقله
يفقد الرغبة ىف العيش واحلركة  ،ويقوده. هتون عليه احلياة مبا فيها

 جسده .يبغض حىت تلك الروح اليت تدب ىف  ،والسكون

ويهبط كأنه يستغيث،  ينعق الغراب، يدور بسرعة حول السفينة يعلو
كأن روحه مربوطة بتلك الروح الواقفة على شفا السفينة توشك على 

  االنتحار،

 ،يتوقف جناحا الغراب عن ضرب اهلواء، يهبط جبسده الضخم
ميد قدميه إىل األمام ومييل جبسده إىل الوراء مث يدفع  ،يقرتب من آدم

  السفينة .آدم ىف صدره فيسقط على أرض 

أفاق آدم، ُذهل ملا حدث، كيف له أن يهم بقتل نفسه ؟ كيف وقد 
ظل يدعي والدمع يسيل  الم آسيـا وعذب روحه ما فعلته هي بروحها ؟!
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من عينيه  حىت جف بئر دموعه وانقطع سيله، اعتدل وأسند ظهره على 
لوح اخلشب، نظر إىل ميينه فإذا ًبلغراب قد حّط جبواره ينظر إليه وحيرك 

 ا ويسارًا .ميينً رأسه 

 بكـى العاشق قلبه ُمريد املُحال . 

 

*** 
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 (7 ) 
 

ة على ظهر السفينة، قل منسوب امليـاه وبدأت مالمح ليلتنـا الثالث
األرض تتشكل ومعاملـها تتضح، تظهر قمم اجلبال كندًبت ىف وجه املاء 

 اجتذ من جذوره يطفو . جزوع أشجار وبقـااي أكواخ وزرع   املستوي
 على سطح املـاء.. 

يزعق بصوت يرتدد صداه ىف األرجاء  ،ىف وسط السفينة يقف مجر
 صمت ويتخطى حجب الظالم يشق صدر ال

 " اذكروا هللا اي عشاق هللا " . 

تتقاطع ساقاه ومييل جبسده إىل  ،يثين ركبتيه ،مث جيلس على األرض
وهوادة، يُرتِل بصوت انعم كاحلرير رطب كمـاء بئر  ببطءاألمام واخللف 

 يؤتى ماؤه من سابع أرض : 

 هّذب النفس واشغلها برب األرًبب 

 ا  ُصـد األبواب وعن الدنيا ومتاعه

 والعلم يؤتى وال أييت  
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 وجنة الدنيا واآلخرة يرثهـا  الطاّلب  

اجتمع النـاس حوله ينظرون إىل ما يفعل وعلى وجوههم ابتسامة 
إعجاب وحرية . يستمعون إىل كلماته ويزنوهنا، يستشعرون ما فيها من 

ض ، تطرب للكلمات قلوب البعض فيطيلون الوقوف . خيـاف البعمعان  
من الفتنة فينصرفون عنه، يعودون إىل أماكنهم، ُيصلون ويدعون رهبم  

  ويدعونه .كما اعتادوا أن يصلوا له 

يرصهم ىف دائرتني  حولهأمسك أبيدي الرجال اجملتمعني .. قـام مجر 
إحدامها بداخل األخرى . يُرتبهم ويقّوم االعوجاج ىف شكل الدائرة 

أجساد الرجال وكأهنا قطعة من  ولسانه ال يكف عن الرتتيل . تطيعه
  يديه .الصلصال طائعة لّينة قابلة للتشكل بني 

يرفع  ،يقف ىف مركز الدائرتني ويتحرك جبسده للخلف واألمام برفق
بكلمات منظومة هلا حلٌن يُطرب األمساع  ويلني  يديه إىل السمـاء ويدعو

 القلوب ..

ىف فضاء النشوة والناس من ورائه  أرواٌح  هلا جناحات تضرب هبا 
يرددون ما يقول وقلوهبم من حالوة الصوت ، وحتلق ىف مساء اخلشوع

 وفرط اخلشوع تكاد تذوب .

ما َمس صوٌت  .. ما كاد آدم يسمع صوت مْجر حىت اقشعر بدنه
قلبه ونثر اخلشوع ىف أرجاء كيانه من بعد صوت آسيـا إال هذا الصوت 

روقه ومألت جسده، وجد عـاد قلبه ينبض جمـدًدا وسارت الروح ىف ع
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ليه حببل خفي قوي إنفسه يقوم ويتحرك ًبجتاه الصوت وكأنه مشدود 
عله يطيعها وجتمتني، وكأن قوة أخرى حتركه، تسيطر على جسده 

ويتحرك حيث أتمره، وصل إىل القوم امللتفني حول مجر، شق الدائرتني 
ًبلدمع،  وقف أمام مجر يسمع دعاءه ويتأمل حركاته بعني  خاشعة حمتقنة

وجد نفسه ينضم إىل الدائرة الصغرى احمليطة جبمر، يقلده ويردد وراءه 
ما يقول، نظر إىل السمـاء فإذا بوجه آسيـا ميأل أركاهنا، يغطي نورها نور 
البدر حىت يظن الناظر اليه أنه جنٌم صغري بعيد قد ضل طريقه . أتمل 

لة، طابع احلسن عيناها الواسعة الكحي .آدم مالمح وجهها وتفاصيله .
شفتيها املكتنزتني محـراء كشق البطيخ، ومـا أسعده  ،على خدها األمين

 وزاده نشوة على نشوته أنه رأى ثغرها يبتسم ... 

نظر زافـر إىل الشيخ حارث، كأنه يستأذنه أن ينضم إىل الداعني، 
ابتسم الشيخ وأومأ له أن يقوم، وملّا مد زافر إليه يده يدعوه للقيام 

.. تردد الصيب، خاف أن  الشيخ بكف الصغري وقّبلها ورفض أمسك
 يكون مجر على ًبطل، سأل الشيخ : 

 أحرام اي عمي ؟  -

 اي ولدي .  ما كان هلل ال حيكم عليه إال هو -

 وملَ ال تقوم معي ؟  -

 الكل يعبده بطريقته . -
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 وإن أمران  أن نعبده ًبحلركة والتأمل ؟ -

 أليب دون تفكري وال اعرتاض . -

 أعرف الطريقة اليت أحب هبا عبادته ؟ وكيف  -

طاملا أنه مل  ،جابة بداخلكاإلاستفِت قلبك اي زافر، احبث عن 
 .  أيمرنـا بطريقة حمددة نصل هبا إليه

. قّبل رأسه، سار حىت وصل إىل مجع .مـال الصيب على الشيخ 
رفع كفيه إىل السمـاء وأخذ يردد  ،الذاكرين . انضم إىل الدائرة الكربى

عاء معهم، طوفان من اهليام ضّخه قلب الصيب فانتقل مع دمائه إىل  الد
غامت عيناه  ،كل خلية من خاليـا جسده . رعشة خفيفة انتابت أطرافه

حيادثه  ،ًبلدمع وىف السمـاء رأى السحاب يبتسم إليه، يضحك ىف وجهه
وأيخذ بيده يدور به، خيرتق به ُحجب السماء رأى اجلنة وشـم رحيها 

نه ًبلنظر إىل أهلها، مث عاد إىل األرض يضم مشارقها ومغارهبا ومّلى عي
ا عينه عليه مثبتً بني يديه، يدور وتدور األرض معه ينظر إىل مجر فيجده 

يبتسم وتلمع أسنانه البيضاء، يشري بعينه إىل فرد من احلمـام أبيض كلون 
أسنان مجر يطري فوق رأس زافـر ميد الصيب كّفه فيحط فرد احلمام 

ينظر زافر إىل مجر فيشري إليه أن يتبعه،  ،يها، مث ينفض جناحيه ويطريعل
خرج زافر من الدائرة وتبع محامة القدر إىل حيث طارت، إىل الطابق 

 الثالث من السفينة . 
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صعـد زافـر السلم يطوي درجاته الواحدة تلواألخرى، ونشوة صوت 
حة، حىت الفرح له انر مجر تسري ىف عروقه وتقّلب قلبه على نريان الفر 

  وتشعله .تكوي القلب 

وصل إىل آخر درجات السلم، نظر إىل املكان من حوله فانشرح 
 قلبه وانتفضت روحه من روعة ما رأى .

يسقط على أجسامها ضوء  ،طيور هلا أشكـال وألوان وأحجام خمتلفة
ما  من كل نوع وليفان ال اثلث هلما، منهـا ،القمر فيزيدها حسًنا ومجااًل 

صغري احلجم ككف اليد تتداخل فيه األلوان ما بني أصفر وأزرق  هو
ريشها كأنه احلرير، عيناها دقيقة ومنقارها  ،له أجنحة طويلة ،ووردي

 صغري أصفر اللون .

ريشه أمحر كلون النـار، عيونه  ،ونوع آخر كبري احلجم  طويل اجلسد
 ..  اثقبة كأهنا املسامري

حىت نعيق ، ل كلحن حييي القلوب امليتةكانت أصوات الطيور تتداخ
الغرًبن ونعيب البوم كان هلما وسط األصوات نغمة خاصة هلا وقع مجيل 

  القلب .على 

قّلب نظره ومسح لقدمه أن تدور به حول هذا اجلانب السحري من 
ذلك اجلمال اخلفي عن العيون، لفت نظره أن فرد احلمام  ،السفينة

يطري على ارتفـاع قصري حول منطقة مـا ىف الذي أحضره إىل هذا املكان 
دفع الفضول قلب زافـر ألن يعرف سر هذا الطائر، سار  ،ركن السفينة
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إىل مكانه خبطوات بطيئة حىت ال يفزعه، وملا اقرتب منه التفت إليه 
الطائر وضرب جبناحيه اهلواء فجأة حىت اختفى من أمام عني الصيب 

 األرض رأى مالًكا من طني .  وكأنه مل يكن، وملـا نظر زافر إىل

 ،صبيٌة كحورية من اجلنة أكلت من الشجرة فهبطت إىل األرض
عمرها ال يتجاوز الثماين سنوات، شعرها   ،صغرية اجلسد بدون حنافة

 ،كماء البحر  زرقـاوانكأهنا خيوط ُجدلت من شعاع الشمس، عيناهـا 
وصة شفتـاها كأهنما قبسات من هلب يشعل القلوب، أسناهنا مرص

 ومنمقة .

  مصدره .كان اجلمـال يشبههـا كثريًا، وكأنه مشتق وهي 

ردت عليه الصبية  ،دان زافـر منها وعلى وجهه شبح ابتسامة طفولية
ابتسامته خبري منها، مث حتولت ابتسامتها إىل ضحكة صغرية رقيقة اهتزت 

 قالت :  ،هلا أواتر قلبه

 لبشر . أصواهتا ليست كأصوات ا ،أحب جمالسة الطيور -

أراد أن يقول هلا أهنا  ،أراد أن يقول هلا أهنا أيًضا ليست كالبشر
أهنا حقيقة ويقني كاحلياة، وكموت أمه وخاله  ،أمجل من بنـات خياله

عبس وجهه جمدًدا وانتابه الغم حني مرت صورهتما على خياله،  ،قاسم
 .. اللكن طبيعة األطفال بداخله أمرته ًبالنشغال مبـا أمام عينه من مج

 قـال : 
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 ..  . فيه سحر ال أستوعب سر جاذبيته هذا عامل جديد عليّ  -

 ضحكت البنـت، قـامت وأمسكت بيد زافـر مث قالـت : 

  أسراره .تعاْل أريك  -

ثـم سحبته من يده تطوف به ىف طابق الطيور، تُعِلمه أنواعها 
 وأمسائها.. 

 

 مسها، قالت له أن إمسها ورد .اسأهلا زافر عن 

أغمض  ،خبياله الرؤيـا اليت زاره فيها مْجر وأعطاه فيها الورد تمر 
تنّفس بعمق يشم رائحة الورد اليت مألت أنفه، مث فتح  .زافـر عينيه .

 عينه ونظر إىل الواقفة أمامه تبتسم له والرباءة هنر يفيض من وجهها . 

 

*** 
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 (8 ) 
 

أنت األرواح وعشش . هدأت القلوب واطم. انتهت دائرة النور
  العبـاد .السالم والسكينة على أفرع قلوب 

شعـر مْجر أبن بطون الرجـال تستغيث من شدة اجلوع، نظر إىل بطنه 
  الفتات .وكاد أن يسأهلا عن سر شبعها الدائم ورضاها أبقل القليل من 

قّلب ىف الُقفف فوجد أن املوجود  ،دخـل مجر إىل حجرة الطعـام
 كميات قليلة من البلح وبعض كسرات اخلبز تكفي إال فيها ما هو

 لعشـاء القوم اليوم وال يبقى منها شئ للغـد .

ضحك ضحكته املتقطعة وقال لنفسه " أشكر جوفك الذي ال 
مث أخذ يفرغ ما يف القفف من طعـام ويرصهـا على  .. جيوع اي مْجر "

كلـون، مّد جلس القـوم أي ،املائدة الكبرية املمدودة ىف وسط السفينة
 مجر يده والتقط بلحة وضعها ىف فمه ومضغها .
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ه يديىف جانبه املفضل من السفينة ينام مجر على ظهره، يثين كلتا 
واضًعا إايمها حتت ظهره، متر على عقله عاصفة الذكرايت ال يستطيع 

 أن يُوقفها . يطل من خالل شّباك الزمن على أايم عبوديته . 

 بغلظةيعامله  ،مل أبوه له كل هذه الكراهيةمل يكن مجر يعلم ملَ حي
 خطاء ليعاقبه عليها، مل يذكر أنه جلس معه مرة ينصحه أواألويتصيد له 

يالعبه كما يفعل اآلًبء، وكان مما زاد اجلفاء وسوء املعاملة أن أجنبت أم 
 مها ىف مجال وجهه ولونه األبيض . أًبمجر له ولًدا وبنًتا يشبهان 

 لغ من العمر عشر سنوات حني مسع صوت صياحيذكر أنه كـان يب
كانت تبكي وتنوح بصوت عال  وتتمتم ببعض    ،أبيه ورجاء أمه وصراخها

  شٌئ .ها فلم يصل إليه منها بكائكلمات ضاعت حروفها بني 

. جذبه من يده وخرج به من الكوخ، واألم من .جاء أبوه إليه  
ىل أمه حياول أن خيّلص ورائه تبكي وتصرخ وتنادي ابنها، يلتفت الصيب إ

يضربه أبوه على رأسه وأيمره أن يسري معه وأال  ،يديه من قبضة أبيه
ينظر إىل اخللف حيث كانت أمه راقدة على األرض وقد أغشي عليها 

ليها وإىل السائرين إىل اجملهول وعلى وجههما إهـا ينظران ولداومن حوهلا 
 احلرية .
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جتـاه ركن بيع العبيد دفع الولد ًب .. وصل الرجل إىل السوق
واجلواري، نظر الولد حوله ىف فزع ال يعلم ما جيري، أرعبه املنظر . 

أكرب منه بقليل يقفون على خشبة كبرية ىف وسط  أوالد ىف مثل عمره أو
السوق ينادي رجل قصري اجلسم عريض البطن على أمسائهم ويصف 

 أطواهلم ومدى قوهتم وحتملهم للعمل والتعذيب .

آخر وجد بنـات مجيالت الشكل صغريات السن تقف  وىف ركن
 على رؤوسهن امرأة غليظة الوجه جسدها أقرب أن يكون جسد رجل .

تقدم من الرجل القصري، مهس يف أذنه  .رفعه أبوه على اخلشبة .
  مكانه .ًبسم الولد وسنه مث عاد إىل 

بيع بعض الصبية وبقى مجر وآخرون، تقدم منه الرجل وأمسك بيده 
 حبه إىل منتصف املسرح الصغري، وبدأ يُعدد صفاته .وس

جذبه من ثيابه وأزاهلا  ،اقرتب منه رجل كبري السن ضخم اجلسد
 عنه. نظر الولد إىل أبيه بفزع لكن األخري مل يطرف له جفن .

أخذ الرجل يتحسس جسد الصيب وعضالته مث هّز رأسه برضا،  
 لقاها إىل والد الصيب . أخرج من جيبه ُصرة هبا ثالث قطع من الفضة أ

نظر مجر إىل أبيه، قال والدمع يسيل من عينيه : " اي أيب ال ترتكىن، 
 ال ترتكين " .  قصد ..إن كنت قد أخطأت دون  ساحمين
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وضعها و أمسك بقطع الفضة  ،مل ينظر إليه أبوه بل أشاح بوجهه عنه
 يف جيبه وسار ًبجتـاه بيته . 

ر من شعره الطويل اجملّعد وساقه أمـا الرجل الضخم فقـد جذب مجْ 
 انحية بيته . 

*** 
 

كرب الصيب وتغرّيت مالمح وجهه وحنل  مرت األايم وتقّلبت األعوام،
 حني جرى له ما جرى .  عشرجسده، كان ىف عمر السابعة 

كـان يومـًا طويل النهار حامي الشمس من أايم الصيف . حيمل 
ًها هبا إىل البيت كما أمره الولد على ظهره كومة كبرية من العلف متج

سيده . دخل مجر من الباب اخللفي للبيت، دفع البـاب واجته إىل حيث 
 توجد غرفة اخلزين وضع الكومة ووقف يلتقط أنفاسه ..

شعـر أبنفاس دافئة تلفح أذنه ومؤخرة رأسه من اخللف، ويد رقيقة 
 كانت تُربت على أسفل ظهره، التفت مْجر ىف فزع، نظر إىل سيدته اليت

ليه وتبتسم برقة . كانت املرأة ختصه عن سائر اخلدم مبعاملة إتنظر 
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هتتم به، تفّصل له الثياب وحترص أن يتناول طعام  .حسنة ورقة زائدة  .
 مما أتكله هي وزوجها واملختلف عن أكل ًبقي العبيد .

 اجلس اي مجر، اسرتح والتقط انفاسك .  -

ي شغله لكنها أصرت . شكرها الصيب واستأذهنا أن يُكمل ًبق
جلس على األرض وأسند رأسه إىل كومة القش وجلست املرأة جبانبه 

خلف رقبته ووضعت يدها  ببطءليه نظرة ال يفهمها . لّفت يدها إتنظر 
 األخرى على صدره .

 . " هدئ أنفاسك اي مجر " قالتها وهي تربت على صدره برفق

ة به وغامت الرؤية انتفض مجر، مل يكن يفهم ما حيدث، دارت الغرف
من حوله، قربت املرأة وجهها من وجهه حىت كادت أنفاسها احلارة تلفح 

 صدغه .

فجأة اجتاحت مجر موجة من البكاء الشديد . كان كل جسده 
 يرتعد، أزاحها  عنه وقام . قامـت، أمسكت بيده، قّبلتها قائلة 

 " ال ختف " 

  البيت .لكنه أبعد يده عنها، وجرى خارج 
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بل كانت شهوهتا إليه  ،تـوقف حماوالهتا معه وال مّلت السعي ورائهمل ت
تزيد ورغبتها فيه تتضاعف يف كل مرة حتاول فيها أن تغريه فُيعرض 

 عنها. 

وضعت ىف  ،ا حتت شجرة كبريةانئمً ذات يوم جاءت إليه حيث كان 
ضعفها إن  قالـت أهنا ستعطيه مثلها أو ،حجره قطعة كبرية من الذهب

معها اآلن إىل البيت وسّلمها نفسه، أشـاح الصيب بنظره بعيًدا دخل  هو
 عنها ومل جُيب، مشت من أمامـه وانر الرغبة حترق جلدها . 

ظّلت تراوده عن نفسـه ملدة شهر استخدمت خالله اللسان الرقيق 
فلمـا يئست من استجابته قررت أن تستخدم معه طريقة  ،واإلغراء
  طريقة تليق بعبد . .جديدة .

كـان الولد جالًسا على صخرة كبرية ىف الصحراء   التايلىف اليوم 
من بعيـد رأى أربعة أشباح تتجه حنوه مسرعة، يتقدمهم  ،يرعى الغنم

رجل ضخم البنية يسعى وراءه ثالثة من الرجال حيملون يف أايديهم 
 مل يتبينهـا . أشياء

وجهه  لـّما اقرتبوا منه عرفهم، كان الرجل الضخم الذي احتقن 
 وقف الولد وقلبه يرجتف .. ،سيده محّرت عيناه هووا
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. رفـع يده ولطمه على خده األيسـر بقوة، .مد الرجل خطاه إليه 
لكن الولد ما حترك وال نظر إىل األرض كعادة العبيد حني يصفعهم 

ه ألحد وال سجد نأسيادهم، منذ صغره  كـان أبًيا ذا كربيـاء ما أحىن جبي
  نوح .انه إبله لصنم حىت قبل إمي

 سّبه الرجل وبصق يف وجهه، قال : 

 دك اي كلب .سيمتد يدك على زوجة  -

أعطاهم اإلشارة ليبدأوا فيمـا كان قد اتفق  ،نظر السيد إىل رجاله
جلس عليها ليتابع إىل  ،إىل الصخرة الكبرية معهم على فعله واجته هو

 ما سيلقاه الولد جزاء فعلته . 

مر، كّبلوا أطرافه حببل غليظ وربطوا به قدمه أمسك الثالثة رجال جب
 إىل رقبته، مث أانموه على ظهره ورفعوا عنه ثوبه كاشفني عورته .

أخرج أحد العبيد من طيات ثوبه خنجًرا صغريًا احلجم حاد النصل، 
صرخ  ،من جذره أمسك ذكر الولد بيده اليسري وًبليمىن قطع العضو

ن يرفس الرجل بقدمه فشد احلبل الصيب وانفجرت منه الدمـاء، حاول أ
املربوط إليها رقبته حىت كاد يكسرها، وبطرف السكني أخذ الرجل يزيل 

الولد وما يرتبط به، ال يثنيه عن ذلك صرخاته  البقـااي البارزة لعضو
 املكتومة وال الدماء السائلة من اجلرح . 
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مد يده إىل أحد الواقفني حوله فصب الرجل عليها بعض قطرات 
من  كثريًاالزيت املغلي دهن الرجل هبا مكان القطع مث وضع عليه  من 

 مسحوق احلنـاء .

أخرج من الُقفة املوضوعة جبانبه أنبوبـًا طوياًل وثبّته ىف اجلزء الباقى 
من جمرى بول الـولد، الذي كان ينام على األرض وقد أغشي عليه من 

 هول الصدمة . 

قوه على بطنه حتت الشجرة محل العبيد الصيب إىل بيت الرجل،  أل
 اليت ينام عندها ..

تركه سيده يومني حىت التأم جرحه ينظر إليه بني احلني واآلخر  
 .  فيجده شاخص العني ينظر إىل الفضـاء

كـان قد اشرتاه بثمن رخيص وكان   ،مل يطرده الرجل من بيته ومل يقتله
غىن عن ذلك لكنه ما كان ليست ،ىف إمكانه أن يبيعه أبضعاف ما اشرتاه

األسود الذي أيكل نصف ما أيكله أى خادم عنده وينجز من األعمال 
 . ما ال يقدر عشرة عبيد على إجناز نصفه

. نظر إليه والغل ميأل عينيه مث .وىف ظهر اليـوم الثالث جاءه الرجل 
 أمره أن أيخذ الغنم من احلظرية ويذهب هبا إىل الصحراء . 

*** 
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 قد انكسرت ورجولته قد ضاعـت . شعـر الشـاب أبن كرامته 

نتابت مجر حالة شديـدة من ايف تلك احلادثة وما تالهـا من أايم 
اإلكتئـاب . فقد الرغبة ىف الكالم واألكل والعيش، كـان ينـام على بطنه 
حتت الشجرة  يشعر بوخزات عنيفة ىف نصفه األسفل تزداد حني متتلئ 

بعدهـا بدأت جراح جسده  ،منيظـل على هذا احلال ليو ، مثـانته ًبلبول
 تلتئم لكـن جـراح روحه ما هدأت وال توقف قيحها .

يف اليوم الثـالث جاءه سيده، أمـره أن يقوم من نومته وأن ُيكمل 
 نظر إليه الرجل نظرة ذات معىن وقال : ،عمله

وتستطيع أن تنـام جبوار زوجيت إن شئت، فال خـوف منك اآلن  -
 اي خصّي  . 

اإلهـانة، مّزقت الكلمة روحه وكّسرت عظـامه، قـام واجته ابتلـع مْجر 
 انحية احلظرية، أخرج األغنـام وساقها انحية املرعى . 

ويف الصحـراء تكاثرت األفكـار ىف عقل الصيب وثقلت على روحه  
تـراه  أراد أن يلعن قسوة أبـيه وضعف أمه اليت ما حاولت أن تزوره أو

مس هلا العذر، فما كان قلبها الضعيف بوه، لكنه التأمنذ أن ًبعـه 
بنها األكرب مربوطًا إىل شجرة جيلده سيـده ألتفه اليحتمل أن ترى 

 األسبـاب . 
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أراد أن يطلق قدميه للريح جيري  ،أراد أن ينتقم من سيده وزوجته
وراء األغنـام يُعِمل فيهم عصاه الطويلة ليفزعهم فيتيهوا ىف الصحـراء 

 .  ظ، وما منعه إال اخلوففيحرق قلب سيده الغلي

أصبح مْجر  ىف التاسعة عشر من  ،ا على تلك احلادثةمر عـامان 
عمره، التأم جرحه القدمي متاًما، لكن رغبته ىف النسـاء ما عادت، وكأهنا 

 قد قطعت مع ما كان قد انقطع .

كـان سائـًرا ىف طريقه إىل البيت حني رأى ذلك الرجـل طاعن السن، 
ض الكتف ميشي أمـامه يتخبط ىف خطواته حيمل على طويل اجلسد عري

عريض من سـاق النخيل، مـا كاد الرجل يسري خطـوات قليلة  اظهره لوحً 
حىت وقع منه اللوح الضخم فاختل اتزان جسده وكـاد أن يقع على 

 قبل أن يقع .  ظهره لوال أن أدركه مْجر وأسند ظهره

 مة، قال : اعتدل الرجل، نظر إىل مجر وعلى وجهه ابتسا

 ُجزيت خريًا اي سيد .  -

 مل يبادله مجر االبتسام، لكنه قـال أبدب :

  سيدي .ما أنـا إال عبد اي  -

 يُعرف العبيد من عيوهنم اي ولدي، وما عينـاك إال عني سيد كرمي.  -
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ال لون هلـا إال  ،أطـرق الشـاب، ومل جُيب كـانت احليـاة أمامه جحيم
 وط . السلون الدم وال طعم إال طعم 

احنىن الرجل، محل ساق النخيل فعدهلا مجر على ظهره وقلبه 
وعن أي إله يتحدث، مل  ا قال الرجل . أراد أن يعرف َمن هومب مشغولٌ 

ليه حىت بلغه، وقف أمامه إ اخلُطـىيكن قد ابتعد عنه طوياًل، مّد مجر 
 وسأله : 

 مسك اي عمي ؟ اما  -

 .  نوح -

لى وجهه، أحكم بيده قبضته ليه نوح ومازالت االبتسامة عإنظر 
على ساق النخل احملمولة على ظهره وبيده األخرى أشار إىل طريق 

 طويل أمامه وقال للولد : 

خارج القرية، زرين إن شئت  سفينيتيف آخر ذلك الطريق أبين  -
 . أن تعرف ربك

سـار نوح ىف طريقه ومجر من خلفه واقف ال يتحرك، راقب ظل 
استدار عائـًدا إىل بيت سيده، وحني وصل الرجل حىت غاب عن عينيه ف

إىل بـاب البيت خطر على ذهنه خاطر عجيب، كيف عرف ذلك الرجل 
 امسه من دون أن خيربه مجر به ؟!
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سرت هّزة قوية ىف جسد الشاب، تذّكر وجه نوح وابتسامته اليت ال 
تغيب مهمـا كان احلمل على ظهره ثقياًل، أراد أن يكون مثله، ال ترهقه 

ب الدنيـا وال تفتت العبودية عظامه، أراد أن يكون سيًدا ال عبًدا، مصائ
جرى ًبجتاه الطريق الذي أشار نوح اليه، خرج من القرية وحني وصل 
إىل حيث كـان نوح يقطع بفأس كبري سـاق النخيل اليت كان حيملها على 
ظهره منذ قليل وقف مْجر أمامه وقـال وجسده ينتفض من شدة 

 احلماس: 

 عن إهلك اي عمي .  حدثين -

فتح مجر عينيه، نظر إىل السماء الغائمة من فوقه وقف على السلم 
الكبري للسفينة، صّفق بيده وقال بصوت عال  " اذكروا هللا اي عشاق 

 هللا " .

 

*** 
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 (9 ) 
 

سكن قلب آدم، فُتحت لعينـاه طاقة ينظر هبا إىل امللكوت، رأى 
. عني ترى أدق تفاصيل الكون، وتشعر مبـا ال . جديدة الدنيـا بعني

  اجلزِع .يشعر به قلب آدم القدمي 

رّبت بيده  ،وضع آدم يده على رأس الغراب املستكني إىل جانبه
 استسالم .. يفعلى عنقه برفق فأغمض الطائر عينيه 

يتأمل مالحمه ويدقق النظر ىف  ،ليه ألول مرة عن قُربإينظر آدم 
 رى هل يضحك الغراب حًقا أم أن هذا وهم صنعه خياله ؟! عينيه، تُ 

تعجب من التغري السريع الذي  ،دقق آدم النظر إىل وجه الغراب
منذ قليل قبيًحا كاحلَ  الذي كان يراه حدث لرأيه ىف هيئة الُغراب،

كاجلبل . سأل   ايراه مجيل اهليئة برئ املالمح شاخمً  أما اآلن فهو ،الوجه
 ياة بكل ما فيها قبيحة حًقا أم أن كل األشياء تبدوهل احل .. نفسه

قبيحة مبهمة إذا نظران إليها من بعيد، فاذا اقرتبنـا منها ودققنـا فيها 
 ننا سوف نرى ما فيها من مجال ؟ فإوأتملناها 
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على لوح صغري من اخلشب جلس الطفالن، كالمهـا ممسك بيد 
 دنيـا من اجلمـال . اآلخر يراقبـان الطيـور البديعة السـاحبة ىف 

يشري زافـر إىل نوع من الطيور طويل املُنقار جسده ملئ أبلوان 
فأجابت  امسهعديدة على شكل دوائر متداخلة متناسقة، سأهلا عن 

 ورد: 

 عصفور اجلنـة .  -

 ابتسم الصيب ملـا ىف االسم من غرابة، سأهلا : 

ا ىف قريتنـا معظمه َمن أخربك أبمساء كل تلك الطيور مع أننـا مل نرَ  -
 قبل ؟  من

صبعها، إأمسكت ورد بضع خصالت من شعرها ولّفتها حول 
 قالت: 

  أخربوين .ُهم  -

 ضحك زافـر بصوت عال  وقال : 

  .. لِك خيال واسع  -

 فضحكت ورد ومل ترد، وإن كان قد ضايقها أن زافر ال يصدقها .

 أين أهلك اي ورد ؟  -
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إىل السمـاء  اعتدلت وتركت خصالت شعرها من يدها، أشارت
 برباءة، وقالت :

 ىف تلك اخليمة الزرقاء، وأنت ؟  -

 ىف نفس اخليمة . -

ضحك الطفالن، وكـانت تِلك أول مرة يذكر فيها زافـر أن أمه 
 وخاله قد ماتـا دون أن تدمع عينـاه . 

 وما الذي جعلك تركبني السفينة ؟  -

محر خدها، أرادت أن ختربه عن سبب ركوهبا وا وردسكتت 
نة، وعن رؤيـاها اليت مل تُقصها ألحد، ولكن إذا كان زافـر مل السفي

يصدقها حني أخربته أن الطيور هي اليت أنبأهتا أبمسائها فكيف له أن 
ُيصدقها إن هي أخربته أبن ملٌك يضـاء جسمه بنور عجيب  يُبهر النظر 

 زارها كثريًا ىف منامها أيمرها أن تركب السفينـة .

*** 
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( 10 ) 
 

اجلوع  يسري ىف ، نفـد الزاد السفينة ..يومـنا اخلامس على ظهر 
 العروق حمل الدم، يوٌم عصيب متر فيه الساعـات بطيئة كالسحاب .

ميسك الرجل ًبلدلو، يلف احلبل املربوط فيه حول يده مث يلقي 
 لذا حني يرفع الرجل الدلو ،املـاء . منسوب امليـاه قد اخنفض يف ًبلدلو
أن ميتلئ جيد املـاء عِكر أصفر اللون تسبح ذرات الرمل والغبار بعد 

من مياه ورمـال، ميأل هبا  يغمض عينيه ويعب ما يف الدلو ،على سطحه
 جوفه ويقتل هبا جوعه، 

أراد البعض أن يذحبوا  ،استبـد ًبلقوم اجلوع ىف صبـاح اليوم السـادس
مـا كانوا ليعلنوا عن أحد الدواب ىف الطـابق األسفل من السفينة لكنهم 

رغبتهم يف ذلك خمافـة أن يغضب عليهم نوح، فاحتملوا اجلوع وتصرّبوا 
 ًبلدعـاء . 

يف أحد أركـان السفينة جيلس الشيخ حارث القرفصـاء فارًدا ذراعيه 
 ليه زافـر ويقول :إيربت هبمـا على كتف زافـر وورد، ينظر 

 .لست جائًعا اي عمي، ال ختف -
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  فرتد ورد برباءة

 ..أشعر أن بطين ممتلئة ًبلطعـام  أنـا ..وال  -

يضحك الشيخ، ميسح بطرف ثوبه اخليط الرفيع السائل على جانيب 
على وجهه عالمـات أمل شديد جيثم على صدره، لكنه  فمه، تبـدو

يتحـامل على نفسه متناسًيا األمل منهمًكا ىف الربت على كتف الطفلني 
 والتخفيف عنهما . 

يثين ذراعه أمام وجهه ينظر إىل  ،رية جيلس آدموعلـى خشبة كب
راعيه ذيفرد الغراب  ،الواقف على يده يقلد حركاته، حيادثه وكأنه يسمعه

 يطري حوله مث حيط على يده من جديد . 

النوم عيون البعض وأغاب اجلـوع الشديد  وجـاىف الليلانتصف 
اجلوع هتضم  عقول آخرين فغلبهم النـعاس، نـاموا وبطوهنم تكاد من شدة

 نفسهـا .

اقرتب الساهرون من بعضهم البعض، كٌل يتلمس الدفء والطمأنينة 
من اجلالس إىل جواره، أخذوا ينظرون إىل بعضهم يف البداية وأفواههم 
تتحرك بتمتمة ال يكاد الرجل يدرك ما يقوله اجلالس إىل جواره . انضم 

أخـذ شيخ كبري مجر إىل اجلمع، جلس جبانبهم ال يف وسطهم كعادته . 
  وراءه .بصوت عال  والنـاس يرددون من  الِسن هزيل اجلسد يدعو

 دّب احلمـاس يف القلوب، ونست األبدان أمر اجلوع، قامـوا وتراصوا 
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 يف دائرتني إحدامها بداخل األخرى .

قـام مجر ووقف يف مركز الدائرتني رفـع ذراعيه وبسط كفيه إىل 
دون من خلفه، يُرمن ببعض كلماته والنـاس يرد السمـاء وأخذ يدعو

  العيون .املنظومة فتطرب اآلذان وتدمع 

دار معهم  ،انضم آدم للدائرة حني مسع صوت مجر يشق السكون
وردد وراءهم، ينظر إىل السمـاء اليت ظهرت على وجهها خيوط الفجر 
األوىل وُرسم على سطحها ثغر آسيـا الباسم ويداها املبسوطتني ًبجتاه 

 آدم .

ن الدائراتفاتسعت  ا من القـوم،انئمً ليهم زافـر وَمـن كان إ انضم مث
وتزامحت األجسام دون تداُفع، علت األصوات وطارت القلوب وداس 

 اتسـاع الصدر على جوع البطن حىت طمسه .

طلع الصباح على القـوم وأجسـادهم ما كّلت الوقوف، وال مّلت 
 . اء العشقألسنتهم من الدعاء والتسبيح، حيلقون ىف مس

فجأة انتابت السفينة هزة قوية كأهنا زلزال عنيف، سقط بعض القوم 
وتشبث البعض اآلخر أبقطاب  ،ماج بعضهم يف بعض ،على األرض

اخلشب البارزة من جوانب السفينة اليت ارتفعت مؤخرهتا عن سطح 
 املـاء وارجتت جوانبهـا حتـى كادت تنقلب مبَـن فيها . 

*** 
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ارتطمت مؤخرهتا  ،توقف اهتزاز السفينة وسكنت وكأهنا ما ارجّتت
  وألسفل .ًبملـاء جمدًدا وكّفت جوانبها عن احلركة العنيفة ألعلى 

قـاموا ينظـرون حوهلم والرعب ما زال  .أفـاق القوم من صدمتهم .
نزل زافر السلم يطوي درجاته مسرًعا  ،تملكهم ويسري ىف قلوهبمي

 يصرخ من شدة اإلاثرة والفرح : 

ارتطمت املقدمة بِلحْف اجلبل، انظروا  السفينة ..رست  -
 حولكم. 

مّر على القوم بضع ثوان  مل يفهموا فيهـا ما يقوله الصيب، مث نظروا 
 من شدة الفـرح . حوهلم فمـا كادوا يرون ما حييط هبم حىت صرخوا 

السفينة راسية على قمة جبـل عال   .. كـان املنظر من حوهلم بديًعا
يناطح السحـاب، يربز من بني رماله الصفراء ُعشب أخضر اللـون قصري 

   قمته .سطح اجلبل كله من سفحه وحىت  يغطيالساق كثيف األوراق 



190 

لعت من السماء حىت أصبحت صافية كوجه املاء . ط اختفت الغيوم
شعتها ًبجتاه آدائرة كاملة من اللون األصفر قوية عفية تصوب الشمس 

اخنفض مستوى املـاء إىل أقل  . األرض تبعث الدفء ىف القلوب اخلائفة
 السفينة على قمة اجلبل . من نصف مـا كان عليه قبل أن ترسو

صعد نـوح إىل الطابق الثـالث للسفينة، أمسك بزوجني من احلمـام، 
حدة منهم ىف كل اجتاه من اجلهـات األربعة . وقف القـوم وأطلق وا

يراقبون احلمـام الطائر فوقهم يرتقبون أن تدور أحدهم حول منطقة معّينة 
  البقعة .ىف حركة دائرية كدليل على وجـود املاء واحليـاة ىف تلك 

ابتعدت احلمـامات حىت غابـت عن األنظـار، وقف القـوم على 
قبـون، طال انتظارهم  وطـال غياب احلمـامات، مـرت جوانب السفينة يرت 

على القـوم سـاعة طويلة من اليأس والرتقب كـانت بقااي األمل فيهم 
 تنتفض وتلفظ أنفاسها األخرية .

ترك البعض مواقعهم اليت كانوا ينظرون منهـا واجتهوا إىل وسط 
السفينة يدعون ويضغطون أبيديهم على بطوهنم كي خيف إحساسهم 

  جلوع .ًب

صـاح أحد الرجال فنظر اليه النـاس ليجدوه مشريًا إىل شئ ما يف 
السـماء . طيف صغري ال يكاد املرء يراه يزداد حجمه وشكله وضوحـًا 
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صاحوا بصوت عال  حني رأوا أحد أفراد ، ًبلتدريج كلما اقرتب منهم
احلمـام يطري ًبجتاههم حاماًل ىف فمه غصن طويل أخضر اللون حط به 

 لى كتف نـوح . ع

 ربت نوح على رأس احلمامة، أمسك ًبلغصن وقال مبتسًما : 

 غصن زيتون .  -

فـرح القوم وانفرجت أساريرهم ضحكوا وملعت أعينهم بربيق من 
 األمل واحتضنـوا بعضهم البعض .

كـان عليهم أن ينزلوا من فوق اجلبل وأن يعوموا ىف املـياه احمليطة به 
ضع أمتار قليلة مث أن يسريوا  ىف االجتـاه الذي واليت يصل طوهلـا إىل ب

  احلـمامة .جاءت منه 

ليهـم نوح وأشار إصعد  .كـانت مهمة الطري هي األبسط واأليسر .
 إىل اجلهة اليت ستطري إليها فكانت أول الواصلني .

نة ودّبت قدماه فوق رمال اجلبل كـان نوح هوأول من نزل من السفي
ميسك كل منهم  ،ثالثتهم ىف صف بطول اجلبلتاله مْجر مث آدم، وقف 

بيد اآلخر . يقف نـوح عند مدخل السفينة ميسك بيد الناِزل وُيسلمها 
فيسلمه إىل آدم الذي يضع يده أمام صدر  إىل مجر الواقف إىل جواره،
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النازل حىت ال يندفع مع االحندار الشديد للجبل، يسنده وميسك بيده 
 ويضمه إىل الصف . 

هم النسـاء فـالشيوخ مث األطفال، نزل تـََلتْ ال ًبلنزول، بدأ الرجـ
الشيخ حـارث مستنًدا على كتف زافـر يقبض بيده على صدره يغالب ما 

  بقوة .يشتعل بداخله من أمل ويسعل 

دلف منه ومعه مجر،  .فتـح نـوح البـاب املؤدي إىل الطابق األسفل .
عن السباحة ىف صناديق وضع احليوانـات الضارية ثقيلة احلجم العاجزة 

عظيمة من اخلشب ودحرجها من فوق قمة اجلبل فسقطت يف املـاء 
بسالم وعامت ًبجتاه الريـاح ىف الطريق املُراد . وأطلق الدواب خفيفة 
احلجم القادرة على السباحة وضْرب املياه أبقدامها فنزلت من فوق 

يغطي الُربع اجلبل إىل املـاء دون مساعدة ُتذكر من صف الرجال الذي 
 األعلي من قمة اجلبل .

سبحوا مسافة تصل إىل ستمائة قدم . يضرب بعضهم املـاء بيديه 
وقدميه فتحمله على سطحها وتدفعه إىل األمام، ويتشبث بعض الشيوخ 

  أبيديهم .بلـوح كبري من اخلشب يقرفصون على سطحه ويضربون املـاء 

اء إىل رئتيه على أحد األلواح جلس الشيخ حـارث يدخل اهلو 
بصعوبة ًبلغة، يضرب بكفه على صدره ويسعل تندفع بعض قطرات من 
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الدمـاء من فمه ممتزجة بلعابه الذي ما عاد ينزل من جانيب فمه على 
يضم إىل صدره  ،هيئة خيط رفيع . بل أصبح يندفع من فمه اندفاًعا

 . امعيوهنورد وزافـر . ينظران إليه والقلق ميأل 

رتفاع يطلُّ على اإلمتوسط  إىلصعدوا  ، هناية املـياهوصلوا أخريًا إىل
 موطنهم اجلديد . 

 

*** 
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  أبصارهم .من أعلى التل ينظر النـاس إىل الـواحة املمتدة على مدى 

حبرية كبرية متتلئ حىت حافتها مبـاء رائق اللون يستطيع الناظر إليه أن 
اء مياهه، مئـاٌت من أشجار النخيـل يرى رمال القـاع من شدة صف

املثمرة ونبات التني الشوكي والصبـار واخلُـبيز واحلميض والعرجون اليت 
 الصحراء بعد سقوط األمطار، وكثري من أشجار الفواكه .. يفتزهر 

كـانت الواحة قطعة من اجلنة على األرض، يظهر ىف آخرها قوس 
 مـاء . عظيم مؤلٌف من سبعة ألوان ميتد بعرض الس

هبط القوم التل جيرون ًبجتاه األشجار، أكلوا وأكلت احليواانت 
وشرب الطري حىت امتألت البطون وثقلت اجلفون، نـاموا من بعد طول 

 سهر مطمئنني ترفرف السكينة حول أرواحهم . 

انتشرت احليـواانت والطيور بداخل الواحة وخارجها كل وليف ال 
  وليفه .يرتك 
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ون يومـًا، جّفت امليـاه خلف اجلبل وحوله وحّلت مّر علينـا أربع
مكاهنا النبااتت، وبنـى البعض مساكنهم فوق التل وخلف اجلبل، توّسع 

راعتها مبختلف لز العمران وُحفرت آًبر امليـاه وُحرثت األرض استعداًدا 
احملاصيل، مِحلت األبقـار واملاشية، ُوزِع نسلها على النـاس ًبلعدل فـكان 

 ـر وورد منها عنزة صغرية بيضـاء بلون اللنب . نصيب زاف

على التل يقف آدم . حيمل على كتفه مِحل كبري به زاٌد يعينه على 
رحلته الطويلة، ودّع زافـر، مث قبّـل يد الشيخ حارث ورأسه، احتبس 
الدمع يف عينيه حني رأى املرض يشتد عليه، ينخرعظام الشيخ وأيكل 

 جسده .

 له أن تُقّصر عليه املسافات .. طلب من نوح أن يدعو

سـار آدم يف الصحراء وحيًدا يعلم قبلته، حيمل على كتفه األمين 
محله وعلى الكتف اآلخر يقف الغراب منتفخ الصدر مرفوع الرأس  

 يستمد من رفيق دربه احلماس والثقة . 

 

*** 
 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 (3 ) 
 

  .. ثـم مـات الشيخ حارث

ا على صدره، وأمـامه زافـر وورد، ينظر حتت ظل خنلة جيلس قابضً 
املتشابكة، حيتمل على نفسه  اوأايديهم الربيئنيهمـا يهوجالشـيخ إىل 

ويرسم على جانيب فمه ابتسـامة قتلهـا األمل فما اكتملت وأغرقها طوفـان 
 الدم واللعاب املندفع من فمه . 

، فيزداد يسعل مرات متتالية ال يكـاد اهلواء يدخل خالهلا إىل صدره
  . وجهه شحوبًـا ويغزوه اللـون األزرق

ميـد يده إىل زافـر فيمسكهـا الصيب مسرًعـا، يعدل من وضع الشيخ، 
يسند ظهره مفروًدا على جزع النخلة يندفع اهلـواء إىل رئيت الشيخ 

 وخيرج منه على شكل فقـاعات من املـاء املرتاكم بداخل رئتـه . 

ايم ما ذاق فيها طعم الزاد، تفاجئه نـوًبت يعتصر األمل بطنه . ثالثة أ
 عنيفة من القيء ال خيرج خالهلا إال عصارة معدته .
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 يغمض الشيخ عينيه، تنتابه موجة جديدة من القيء املختلط
ًبلسعال، دمـاء وعصارة ولعاب يندفعون من جوفه، ميسح أطراف فمه 

طوياًل يفتح  إىل جانبه، ينظـر إىل زافـر خبرقة ًبلية من الصوف موضوعة
فمه يريد أن يتحدث فيخرج الكالم منه ضعيفـًا متكّسرا تضيع بعض 

  . حروفه  لكنه ومع ذلك مفهوم

 إين موصيك اي ولدي .  -

احتبس الدمـع يف عيين زافـر، قّبل يد الشيخ وأطرق مستمًعا إىل ما 
 يقول :

اعلم اي ولدي أن احلياة مهما طالت قصرية، وأن لكل بداية  -
كل رحلة متعة وغايـة، وأن غـاية العيش اآلخرة، ومتعة هنـاية ول

الدنيا نراها واضحة جلية ىف أعني من نقـابلهم طوال ترحالنـا 
 فيهـا .

ال تعتزل البشر وال تعش يف تلك احلياة وحيًدا، فمـا ذاق طعم 
 الفرح َمن مل يكن له يف الدنيـا وليف . 

 ه يف كل أمورك .استفتِ اذكر ربك اي ولدي وال تيأس من رمحته، و 

مث وازن بني ما ميليه عليك قلبك، وما أيمرك به عقلك تكن من  
 الراحبني . 
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ابتسم الشيخ، أمسك زافر بقطعة الصوف ومسح هبا قطرات الدم 
املتناثرة على وجهه . نظر حارث إليه طوياًل مث اتسعت ابتسامته وكّف 

ت عينه عليها . سعاله وقيئه حني نظر إىل نقطة بعيدة من السمـاء وثبّ 
 ملعت عيناه بربيق عجيب، مث قـال : 

 قـاسم يقرئك السالم، ويوصيك بورد خريًا .  -

الصيب واهتز جسده كله، وبكـت ورد حىت كادت تسقط على  بكى
األرض، نظر إليهـما الشيخ بعطف، ربت على كتف زافـر وأشـار إىل ورد 

عه يف كف زافر، أن تقرتب، فلما اقرتبت منه أمسك بكفها الصغري ووض
 تشابكت أصابعهما فابتسم الشيخ وقال : 

 ومـا عاش اي ولدي َمن مل مُيت على احلب .  -

  :  من بني أنفاسه املتقطعةمث وجه حديثه إىل السمـاء قائاًل 

 ما قّصرت اي قاسم، وحقك عندي ما قّصرت .  -

متتم بكلمات ال تـُسمع ونظر إىل زافـر مشريًا إىل أعلى التل، ففهم 
 لصيب ما يريده الشيخ ..ا
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انتفض جسد حارث وشهق شهقة قوية ارتج هلا جسد الطفلني 
الواقفني أمامه، فـارقت الروح اجلسد الذي استحال شحوب وجهه نورًا 

   .وجحوظ عينه واحتقاهنـا سكوانً 

*** 
 

صعق الصيب، انسحبت احليـاة من جسده فوقف كصنم جامد ينظر 
عبري، مث اندفعت ىف جسده مرة واحدة إىل الشيخ بوجه  خال  من أى ت

بقوة وعنف رّجته الصدمة وزلزلت كيانه ومئات الطوافني متوج بداخله 
  . ونيـران كأهنا السعري حترق قلبه وأحشاءه

 انكب زافر على جسد الشيخ، أمسك بيده وقبلها، انداه فلم جُيب 

 م "ثـار الزلزال بداخله وهاج طوفان عينه فأغرق وجهه " اي عمي قُ 
ظن أن الشيخ ال يسمعه فناداه بصوت أعلى، فما مسع رًدا، صرخ 
 أبعلى صوته  " اي عــمي، اي أمي، اي خايل " فما أجاب عليه أحد منهم. 

إىل جانبه جتلس ورد، تربت على كتفه فينتقل تيار احلزن منه إليها، 
 تبكي كما يبكي وتصرخ كما يصرخ ..

*** 
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طـال السري آبدم، مضت عليه أايم طويلة كّف عن عّدهـا . 
مستخدًما مواقع النجوم واجتـاه الرايح يعرف طريقه، حيمل زاده على  
كتفه وفوق رأسه يطري الغراب، يرتفع أحيـااًن إىل السماء، يغيب عن 
نظره قلياًل مث يعود إليه من جديد، حيط على كتفه وميسح يف شعره 

 ل . منقاره الطوي

يبتسم آدم ويضع يده يف مِحله، وخيرج منه كسرة من اخلبز يضعها 
يلتهمها بسرعة مث يضرب اهلواء  .يف فم الطائر، يلتقطهـا الغراب .

 جبناحيه ليعاود الطريان . 

ا على آدم، وصل أخريًا إىل مشارف قريته مرّ شهران من السري 
 ية . القدمية، تغريت القرية حىت أنه مل يعرفها ىف البدا

كانت خاوية على عروشها خالية من احلياة، ال زرع فيهـا وال أثر 
 للطوفـان .
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حبار من الرمـال ممتدة أمامه،  .ينظر حوله، يعيد اكتشاف املكـان .
أن ختط أقدامه آاثرها على صحف صفـراء اللون مفرودة أمامه تنتظر 

 .. وجهها

ما نفع أهل القرية دخل آدم القرية والذهول يعرتيه، يتأمل ويعترب . 
على األرض منهم  ماهلم وال مساكنهم احلصينة . الكل مـات ومل يبقَ 

 أحـٌد . 

القرية قـاطًعا كل  فجأة تذّكر آدم اهلدف الذي جـاء من أجله إىل
 .. تلك املسافة

جرى ًبحثـًا عن اجلبل األمحر، ترعبه فكرة أن يكون اجلبل قد اندثر 
  . بعد الطوفـان حتت األرض مع ما ابتلعه جوفها

دار يف القرية كاجملنون، وصل إىل سهل منخفض، جال بنظره ىف 
أمحر اللون الح من بعيد كالدَُّمُل الظاهر ًبستحياء  األرجاء فرأى ظاًل 

 على الوجه . 

سـار آدم انحيته واألمل ينتفض بداخله . وصله أخريًا، شكله تغري 
ه كثريًا عما كان عليه قبل .  يعرفه آدم وال يتوه عنه، قل طول لكنه هو

 الطوفان ..
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صـعد آدم اجلبل مسرعـًا، مع كل خطوة ختطوها قدماه ًبجتـاه القمة 
  . متر على عقله ذكرى

، طريقتها اجلميلة اليت كانت القويتانثغر آسيـا الباسم، عيناها 
تداعب هبا صدره وتشم رائحته، جداهلمـا الطويل حول أمر الطوفـان 

 لد رقبتهـا املقطوع والسكني املُلقاة إىل جوارها . وحقيقة الرب، ج

 وصل آدم إىل القمة أخريًا، نزل على ركبتيه، وقال من بني دموعه

 " سالم عليك اي آسيـا " . مل ينتظر منها رًدا ولكنها أجابت .  

مسع صوهتا مجياًل هاداًئ يُدغدغ قلبه، شم رحيها وشعر هبا حتتضن 
 تضن صدره وتُقبله . ظهره العاري، تدور حوله حت

 .نـام على قمة اجلبل حيث دفن آسيـا . .وضع مِحله على األرض .
أغمض عينيه وغـاب ىف ُسبات عميق مل ينم مثله منذ أن حدث الطوفـان 

 وفارق آسيـا . 

، ومن حوله صمت اتم   وفوقه يدور الغـراب، ينعق بصوت عال 
 كاملوت خييم على أرجاء القرية . 
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الكبري جيلس زافـر ُمسنًدا رأسه على قرب الشيخ  على قمة التل
يصف له  .حيدثه . موتهحارث، يردد عليه ما أوصاه به الشيخ قبل 

حيكي له أخباره، يعده أن يقص حكايته على أبنائه وأن  ،حال القوم
هم، فأمثاله ال هناية لذكرهم أبنائجيعلهم حيفظوهنا وينقلوها كاملرياث إىل 

 مادامت األرض . 

ب منه ورد، يقوم من جلسته وميسك بيدهـا، يقفـان على حافة تقرت 
منهما إىل اآلخر وعلى وجهه ابتسـامة العشـاق إذا رضـوا  كلٌ التل ينظر  

يوجه زافـر نظره إىل الواحة العامرة ًبلنـاس واخلري من أمـامه، يردد 
 بصوت مجيل يقّلد فيه طريقة الشيخ حارث ىف الكالم : 

 ولدي َمن مل مُيت على احلب " . " ومـا عاش اي    

 

 متت *** ***
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 شكر خـاص  ... 
 

ألبواي . أول حد حّببين يف القراءة، وأول حد  قاللي ) اكتب ( ِمن 
 وأان لسه يف أوىل إعدادي . 

وألمي، إلن العالقة بيين وبينها أطهر من الكالم اللي هيوصفها . 
 سن إنسان يف الدنيا مع إين مش كده . شكًرا إنك داميا شايفاين أح

وألخيت أمرية، اللي قالتلي ) هقراها ملّـا تتطبع ( . واللي الدنيا 
 ملهاش ِحس ِمن غريها . 

لعبد هللا، والشناط، ودفشر وحمليس والفّحام  ودوير  . فؤاد 
 وهادي ويونس، وبيرت . إلهنم صحايب .

 ولفضل إلنه مش زي ًبقي صحايب . 

د املُنِعم فوزي، أستاذ النساء والتوليد يف كلية الطب للدكتور عب
جامعة اإلسكندرية، إلنه بيعاملنا على إننا والده، وإلننا املتنّفس 

 الوحيد، على َحد قوله. 
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ألماين حسانني ومي البّنان، عشان فرحوا ًبلرواية أكرت ِمن فرحيت أان 
 بيها. 

 ألمي التانية، آية علي . 

ي يف اآلخر فالشكر ِهنا خاص جًدا . إىل داميًا جي وإلن احللو
 الصديقة هبه رزق، أدامها هللا نِعمة وحفظها ِمن الزوال . 

 

 

 

 

 

 

 

 


