روايــــــة

ميشيل

أيب
ـام ال عـ َّد لهــا
رحـ َـل أيب ميشــيل كيلــو وعينــاه مفتوحتــان عــى أرس ِ
اب أحـ ٍ
ـمح إال مبــرور املطــر ،وخربش ـ ِة ذكريــات
ُتحلِّــق يف ســا ٍء ســوري ٍة ال تسـ ُ
العصافــر ،ويف قلبــه الــذي يَ ُنــوء بالوطــن واإلنســان حـراتٌ وحـرات؛
واحــد ٌة منهــا هــذه الروايــة م ـزار ال ـ ُّد ّب التــي كتبهــا يف التســعين ّيات
مــن القــرنِ املــايض ثــم فقدهــا مــع الوطــنِ الــذي أُك ـرِه عــى فقــده،
ــل حــر َة
كل الوطــن وخــرج مه ّجــ ًرا ،كان يح ِم ُ
حمــل يف قلبــه ّ
َ
وكــا
)*(
فقــده ملخطــوط هــذه الروايــة التــي كتبهــا لتكــون الجــزء األول املم ِّهــد
لروايتــه الثّانيــة ديــر الجســور)**(.
وقــد شـ ِ
ـاءت األقــدار أن أعــر عــى مخطــوط مـزار الـ ُّد ّب بعــد رحيلــه
بشــهور ،لتتح ـ ّول حرستُــه التــي كُفِّنــت معــه عــى فقدهــا إىل حــرة
أبديّــة يف قلبــي أل ّن القــدر أ ّخــرين عــن مشــاركته فرحتــي وفرحــة مح ّبيــه
يف إيجادهــا ونرشهــا.
شـــذا كيلـــو
باريس2022 ،
)*( كتبت رواية مزار الدُّب بني آذار ـ أيلول  1988و كانون األ ّول  1990بباريس.
)**( صدرت روايــة دير الجســـور عن دار ميسلـــون للطباعـة وال ّنشــر.2019 ،

اإلهــــداء
إىل وديعــة حبيبــة العمــر التــي مــأتْ حيــايت ســعاد ًة وحبًّــا ،علّمتنــي
ـت أعمــل دو ًمــا ألن
والصــر عــى املــكاره ،وكنـ ُ
الكثـ َر مــن دروس الحكمــة َّ
أبقــى حيــث أرادت يل أن أكــون مــع الحـ ّـق وال ّنــاس.

م.ك

ـي أهلهــا؛ أســتن ِقذهم أو أملّكهــم
ـفي هــذه القري ـةَ ،وأُغنـ َ
‘ أُمــرتُ أن أشـ َ
أمــاك أصحابهــا’.
تاريــخ أخبــار القرامطــة ،ثابــت ابــن ســ ّنان وابــن النديــم .ترجمــة الحســن األعصــم القرمطــي،
تحقيــق ســهيل زكّار.

انحــدرت مــن وادي َج َه ّنــم،
ُ
ـت
الصنوبــر الكبــرة إىل ال ـ ّد ّوار الواســع ،حيــث كنـ ُ
بــن أشــجار ّ
ـبح وأق ـراين .كان ال ـ ّد ّوار يق ـ ُع أســفل جبــل هائــل االرتفــاع،
أسـ ُ
دخلــت إىل ِ
رحــم الوديــان
تخــال وأنــت تســبح فيــه أنّــك
َ
املحدودبــة الظّهــر ،التــي تتســلّقها أشــجار ســنديان وصنوبــر
رشا فيهــا رائح ـ ًة
ودلــب عمالقــة تغطّيهــا بلــون أخــر بهيــج نــا ً
يغ ُمــر شــذاها «م ـزار ال ـ ُّد ّب» ويصــل اىل القســم الشّ ــايل مــن
ـب ونلهــو يف غابـ ٍ
ـات أبديّـ ِة
«الــوادي الوســطاين» حيــث ك ّنــا نلعـ ُ
الخــرة ،تح ـ ُدب عليهــا ســا ٌء عميق ـ ُة ال ّزرقــة ،تح ـ ّدق بامل ـزار
بهيــج يغمــر الجبــال والوديــان،
فينطلــق مــن وجههــا ضيــا ٌء
ٌ
ــس عــى ســطح الــ ّد ّوار الكبــر.
وينع ِك ُ
كنــت أنزلــق إىل ال ّنهــر مــن هــذا املــكان وحــده ،أل ّن القســم
الغــر ّيب مــن الغابــة كان يضــم كــور ـ حجــر ـ الضبعــة؛ املغــارة
الهائلــة األغــوار ،التــي كان أهــايل امل ـزار يجهلــون أرسارهــا ،مــع
أ ّن بينهــم مــن أقس ـ َم آالف امل ـ ّرات أ ّن أجــداد القريــة َح َكــوا يف
ـي ،قالــوا
أماســيهم ً
قصصــا كثــر ًة عــن نهــر ينبــع مــن جوفهــا الخفـ ّ
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الســمع إىل صــوت خريــره الهــادر ،دون أن
إنّهــم كانــوا يصيخــون َّ
يــروا مياهــه أو يعرفــوا إىل أيــن تذهــب؛ بــل إ ّن منهــم مــن قــرأ يف
الكتــب القدميــة أنّــه كان يشـ ُّـق طرقًــا خف ّي ـ ًة إىل ال َج ّنــة.
هــذه املغــارة آوت فيــا بعــد ضبع ـ ًة عظيم ـ َة الق ـ ّوة شــديد َة
الشاســة ،قالــت جــ ّديت يف البدايــة إنّهــا ِ
ــت مــن مــكان ال
ّ
قد َم ْ
رشعــت تغــزو القــرى املجــاورة ملـزار الـ ُّد ّب،
يعرفــه أحــد ،وإنّهــا َ
حيــث كانــت ِ
ـي مــن
تختطـ ُـف حيواناتهــا وت َ ْخفيهــا يف مــكانٍ قـ ٍّ
َوكْرهــا ال يعرفــه ســوى الجــا ّن أو مــن يتّصلــون بهــم مــن أبنــاء
آدم.
رس الضَّ ُب َعــة ،وهــي ترت ّحــ ُم عــى
فيــا بعــد،
ْ
أفشــت جــ ّديت َّ
روحهــا ،وقالــت إ ّن هــذه كانــت صبيّـ ًة جميلـ ًة مــن املـزار اســمها
زهــرةِ ،
عشــقَت فتًــى مــن قريــة املحفــورة ،قتلــه بعــد ُعرســه
بيــوم رجـ ٌ
ـال مل يسـب ِْق ألحـ ٍـد أ ْن رآهــم مــن قبــل .مل تُصـ ّد ْق زهــر ُة
أ ّن زوجهــا مــات ،بــل قالــت إنّــه ســاف َر وســر ِج ُع إليهــا .بعــد
أشــهر مــن االنتظــار غـ ِ
ـادرت الفتــا ُة القريـ َة إىل مــكان مل تخــر بــه
أح ـ ًدا ،فقــال األهــايل إنّهــا هامــت يف ال ـراري بحثًــا عــن حبيبهــا
الغائــب .كان بطــن زهــرة يصــل آنــذاك إىل ذقنهــا ،كــا يقولــون
يف مـزار الـ ّد ّب ،فقــد كانــت تنتظــر مولــو ًدا حملــت بــه يف الليلــة
الوحيــدة التــي أمضتْهــا مــع فتًــى هــام بهــا وهامــت بــه ســنوات
ال يعــرف عددهــا إلّ العاملــون بالغيــب ،بــدأت قبــل لقائهــا يف
هــذه ال ّدنيــا ،كــا قــال أحــ ُد الشّ ــيوخ الر ّحالــن ،الذيــن كانــوا
ميـ ّرون باملـزار يف طريقهــم إىل أماكــن ال يفصحــون ملخلــوقٍ عنهــا.
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اختفــت زهــرة يف ليلــة تطايــرت نجومهــا حــول القريــة كالجمــر
املتقافــز يف الكانــون .بعــد أيّــام وجــد األهــايل طفلــ ًة صغــر ًة
أمــام بــاب املغــارة مل يعرفــوا لهــا أبًــا أو أ ًمــا ،احتضنتهــا زوجــة
ـب منــه .بعــد حــن ظهــرت الضّ بعــة أليّــوب
أيّــوب الناعــس بطلـ ٍ
اقرتبــت
يف أ ّول الحــرش ،فــأدرك أ ّن من ّيتَــه قــد دنــتّ ،إل أنَّهــا
ْ
ِم ْنـ ُه تشـ ُك ُره ،كــا روى يف اليــوم التّــايل وال ُح ّمــى ِ
تعصـ ُـف بب َدنــه،
وتطلــب إىل أهلهــا وأبنــاء ضيعتهــا ال ّدعــاء لروحهــا املعذّبــة،
وتســألهم وضــع ق ّنينــة مــن ال ّزيــت عــى م ـزار الش ـيّخ يحيــى،
عســاه يــرأف بحالهــا ويُعينهــا عــى اآلالم التــي ت ُكابدهــا،
فيص َفــح عـ ّـا ســتفعله انتقا ًمــا لزوجهــا املحتجــب ،ويعيدهــا يف
ـش مــع أهلهــا
ـتأنف العيـ َ
الحيــاة األخــرى إىل قريتهــا ذاتِهــا ،لتسـ َ
وأحبابهــا .قــال أيّــوب :ســألتها إن كانــت ستشـ َمل املـزار بأذاهــا،
بكــت والمتنــي عــى ظ ّنــي السـ ّييء بهــا ،وأخربتنــي أنّهــا ســتقطن
املغــارة لتبقــى قــرب ابنتهــا وتحمــي املــزار .قــال ال ّرجــل أنّــه
عاهدهــا عــى رعايــة ابنتهــا ،واســتغرب بلغـ ٍة مســتنكرة التدبــر
ال ّربــاين الــذي قــى بعقابهــا .وأعلمهــا أنّــه ســيطلب إىل س ـكّان
ر والعلــن ،عــى أن يعيدهــا
امل ـزار الصــاة والدعــاء لهــا يف ال ـ ّ
اللــه مــن جديــد إىل ردائهــا اآلدمــي ال ّزائــل .بكــت زهــرة ،كــا
قــال أيّــوب والدمــوع تتدفّــق مــن عينيــه ،إىل أن خنقتهــا عربات ُهــا،
ـي القديــم ،الــذي جعــل
وانرصفَــت عنــه منتحب ـ ًة بصوتهــا اآلدمـ ّ
أي مخلــوقٍ آخــر ،ويطلــب
ال ّناعــس يُق ِْس ـ ُم أنّهــا زهــرة وليســت ّ
إىل مســتمعيه تصديــق مــا حــكاه.
ي القديــر أن يأخــذ بيــد
كــم رأيـ ُ
ـت ج ـ ّديت تركــع طالب ـ ًة إىل الع ـ ّ
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رصــده عنهــا ،ويُعفيهــا مــن العقــاب الــذي فرضــه
الضبعــة فيفـ ّـك ْ
عليهــا ،بعــد أن تع ّرضــت يف ال ّدنيــا واآلخــرة لعــذاب ال يفوقــه
إلّ عــذاب ابنتهــا ،التــي أســاها أيّــوب ال ّناعــس كلثو ًمــا .وكــم
ســمعتُها تســتيقظ يف الليــايل الشّ ــتوية البــاردة داعيـ ًة لهــا وطالبـ ًة
رب األنــس والجــان إعادتهــا إىل ابنتهــا وإنقــاذ شــ ّبان مــزار
إىل ّ
ال ـ ّد ّب وفتياتهــا مــن املصــر الــذي القتــه .كانــت ج ـ ّديت ت ُخــرج
تتحسســنا ،نحــن
عندئــذ يدهــا الناحلــة مــن تحــت لحافهــا يك ّ
الصغــار ،مطمئ ّنــ ًة إىل أنّنــا مــا نــزال عــى حالنــا ،مل
أحفادهــا ّ
أسا كامل ـ ًة منهــم
َ
متس ْســنا ي ـ ُد الجــان ،الذيــن كانــت واثق ـ ًة أ ّن َ ً
تقاســمنا بيتنــا ،وأ ّن قتَلــة زوج زهــرة كانــوا منهــم ،وأنّهــم هــم
الذيــن تســلّطوا عــى املــرأة املســكينة ،وح ّولوهــا إىل مــا هــي
عليــه .قــال ج ـ ّدي ذات م ـ ّرة إ ّن ج ـ ّديت كث ـ ًرا مــا كانــت ترببــر
السـكَن ،حــن كانــت تختلـ ُـف مــع نســائهم
مخاطبـ ًة رشكاءنــا يف ّ
عــى اســتخدام قــدور البيــت أو موقــد ال ّنــار ،أو تن َهــر أوالدهــم
األشــقياء ،الذيــن أمســكت بهــم مــ ّرات كثــرة وهــم يعبثــون
بفســتانها وحتّــى برسوالهــا.
ـت أسـ ُ
ـأل ج ـ ّديت التــي تركــت م ـزار ال ـ ُّد ِّب وجــاءت تســكن
كنـ ُ
عــا جــرى للمــزار
عندنــا يف مرحلــة مبكّــرة مــن شــيخوختهاّ ،
وعــن حكايــة كُلثــوم ،فكانــت تنتابهــا حالـ ٌة محـ ّـرة تنتهــي دو ًمــا
بانهــار ال ّدمــوع مــن عينيهــا املطفأتــن منــذ عرشيــن عا ًمــا ،وإىل
ـاب خاللهــا مبــرض غامــض
عجزهــا عــن الــكالم أليّــا ّم عديــدة ،تصـ ُ
يُفقدهــا القــدرة عــى الحركــة ،ويُشَ ــ َّوش ذاكرتهــاِ ،
ــل مــا
ويش ُّ
حواســها.
تب ّقــى مــن ّ
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قالــت جـ ّديت :أثــارت حكايــة أيّــوب مــع زهــرة كوامــن الشّ ــجن يف
نفــوس َمــن عرفــوا الفــرة البرشيّــة مــن حيــاة الضبعــة ،وأحيــت
مــن جديــد الذّكــرى الطّريّــة لكلثــوم ،التــي قالــت ج ـ ّديت ،بعــد
ـام وأشــه ٍر مــن الصمــت ،إنّهــا كانــت صب ّي ـ ًة كال ُّرمــح ،جميل ـ ًة
أيّـ ٍ
فت ّيــ ًة مقبلــ ًة عــى الدنيــا ،صوت ُهــا هــو األقــوى يف األعــراس،
الصبايــا؛ يتحلّــق
ودبكتُهــا هــي األكــر رشــاق ًة وفتنـ ًة بــن دبــكات ّ
ـرج
مــن حولهــا الش ـ ّبان وال ّرجــال والكهــول ّ
والصبايــا ،مــا إن تخـ َ
مــن بيتهــا إىل ال ّنبــع ،وال ّراقصــون وال ّراقصــات واملغ ّنــون وضاربــو
الطّبــول ونافخــو الز ّمــور آ َن ِ
عرســا مــن األعـراس أو ســهر ًة
تقصــد ً
الســهرات .قالــت جـ ّديت أيضً ــا إ ّن هــؤالء كانــوا يديــرون معها
مــن ّ
أحاديــث داخل ّيـ ًة حــول رغبتهــم يف لقائهــا منفــرد ًة داخــل حــرش
الصنوبــر الــذي يشــطره وادي جه ّنــم إىل نصفــن .بــل إ ّن العــذارى
أنفســه ّن ك ـ ّن يُــدرن معهــا حــوارات مكبوتــة ،تتو ّعدهــا بالويــل
والثبــور ،وتبثّهــا يف الوقــت نفســه لهفتهـ ّن عــى التشـ ّبه بهــا ،هي
التــي أعطاهــا اللــه حصصه ـ ّن مــن الجــال ،دون أن يأبــه لِــا
انتابه ـ ّن مــن حــرة عــى نصيبه ـ ّن مــن ال ُحســن الضائــع .كان
مــن املحــال إذن لقــاء أحــد يف مـزار الـ ّد ّب مل يجعــل مــن كلثــوم
الصعــب تصـ ّور القريــة دون
موضو ًعــا ألحاديثــه ،مثلــا كان مــن ّ
هــذه ال ّريحانــة اليانعــة ،التــي كانــت تســطع كالشّ ــمس عــى
الغابــة وال ّنهــر والجبــل والــوادي ،ويصــل ضياؤهــا حتّــى إىل داخل
املغــارة املفزِعــة .فهــل نســتغرب بعــد هــذا أن تتحـ ّول الفتــاة إىل
كل ليلــة يف بيــوت القريــة ،تجعلهــا
حكايــة تعيــد األ ْخيلــة نســجها ّ
مـ ّر ًة مــن سـ ْبط سـ ّيدنا يوســف أمــر الحســن ،الــذي أنجبهــا قبــل
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أعــوام ال عــد َد لهــا ،ثـ ّم أطلقهــا يف العــامل بالطّريقــة املحـ ّـرة التــي
جعلَتْهــا تولــد مــن ضبعــة مظلومــة؛ وتــرى فيهــا مـ ّر ًة اخــرى نــو ًرا
تخـ ّـر يف صــورة إنســان ،يتبـ ّدد ضيــاؤه شــيئًا فشــيئًا إىل أن يتــاىش
فتمــوت.
البصــارة تخربهــا بالفعــل
هــذه الحكايــة األخــرة جعلــت أ ّم ديــب ّ
أنّهــا ســتتالىش يــوم يبلــغ القمــر متامــه للم ـ ّرة الثّالثــن ،دون أن
الســعادة لحظــ ًة واحــدةً .كانــت حكايــات كلثــوم تثــر
تعــرف ّ
ضحــك القريــة ،عندمــا كانــت العجائــز يحصــن ،يف األمــايس
الشــتويّة الطويلــة ،عشّ ــاقها ،أو يــرن بخــوف إىل كــرة زيــارات
الــ ّدرك إىل بيــت أبيهــا .وقــد ر َوت إحــدى العجائــز أ ّن واحــ ًدا
مــن الـ ّدرك هــام بهــا ،فأخــذ يلطــو يف الغابــة املقابلــة لبيتهــا مــن
مــرق الشّ ــمس إىل مغيــب القمــر ،وأنّــه مكــث عــى هــذه الحال
إىل أن فقــد عقلــه ،فــرح لصــوص األبقــار والخيــول والحمــر يف
الســابلة يف ع ـ ّز الظّهــر ،حتــى
القــرى ،وأخــذوا يقطعــون طــرق ّ
ظـ ّن كبــار الســن أ ّن مــا يجــري ال يتّصــل بشــؤون ال ّدنيــا ،بــل هــو
أحســت
مــن عالمــات يــوم القيامــة الــذي غــدا وشــيكًا .عندمــا ّ
الحكومــة بخطــورة مــا يحــدث ،أرســلت مندوبًــا رفيــع الشّ ــأن
مــن املدينــة الكبــرة ،لكـ ّن هــذا هــام بكلثــوم لحظــة رآهــا ،فــا
وحــل محلّــه يف الغابــة،
كان منــه إلّ أن طــرد الــ ّدريك العاشــق ّ
بــل إنّــه نــي نفســه ،فطالــت لحيتــه وات ّســخت ثيابــه واهــرأت
جزمتــه وهجــر ال ّنــوم والطّعــام ،إىل أن وافتــه املن ّيــة ،فدفنــوه
حيــث مــات يف الحــرش .صبيحــة اليــوم التّــايل اســتيقظ الخلــق
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ليجــدوا مــكان القــر بنــا ًء ذا ق ّبــة بيضــاء مطل ّيــة بالكلــس أســموه
«مـزار الهائــم» آمنــوا جميعهــم أن بُناتــه كانــوا مــن سـكّان العــامل
األريض.
مــا تحــت
ّ
بســبب هــذه الوقائــع والحكايــات ،خالــط مشــاعر ســكان املـزار
خــوف شــديد عــى وردتهــم اليانعــة ،التــي أكــ ّدت مصائــر
عشّ ــاقها أ ّن االقـراب منهــا مميــت ،وإن حصــل عــن بعــد أو تـ ّم
يف الخيــال .كــا تســاءلت األ ّمهــات وبناتهـ ّن الحاســدات إىل متــى
ســرى ال ّرجــال يف كلثــوم تلــك املعجــزة ،التــي تدفعهــم رغبتهــم
فيهــا إىل االســتهانة باملــوت؟ وكــم مت ّنــن لــو تع ّقــل ش ـ ّبان امل ـزار
وطلبــوا الـ ّزواج مــن مخلوقــات اللــه العاديّــات .صحيــح أ ّن زوا ًجــا
كهــذا ســيكون موتـاً بطيئًــا تتخلّلــه متـ ٌع صغــرةّ ،إل أنّــه أحســن
بالتأكيــد مــن التطلّــع إىل كلثــوم ،الــذي ســاق عشّ ــاقها إىل هــاك
رسيــع وغامــض تــا حالــة مــن الجنــون والحرمــان ،جعلــت منهــم
ضحايــا قـ ّوة عاتيــة تشُ ـ ّع مــن حياتهــا ووجودهــا ،أعادتها النســوة
إىل أصلهــا الغريــب ومنبتهــا املجهــول.
ـص لعــدد مــن عجائــز القريــة حكايــة
البصــارة تقـ ّ
كانــت أ ّم ديــب ّ
الجاســم مــع بيــت الخ ـ ّراط ،عندمــا جــاءت ح ّنــة العرجــا تخــر
النســوة مــا اعتربتــه ُمزا ًحــا ثقيـ ًـا رفضــن تصديقــه .قالــت العرجــا
إنّهــا مـ ّرت ببيــت ال ّناعــس منــذ لحظــات ،فوجدتهــم يف حالــة مــن
االضطـراب والحــزن الشّ ــديد؛ وإ ّن أيّــوب ســألها إن كانــت كلثــوم
قــد زارتهــا يف اليــوم الســابق ،وهــي عائــدة مــن النبــع .أجابتــه
بال ّنفــي فــازداد لــون وجهــه امتقا ًعــا وو ّجــه كالمــه إىل زوجتــه:
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لقــد اختفــت .إ ّن عي ًنــا حاســد ًة أصابتهــا وأخذتهــا م ّنــا .ثــم رشع
ـر ُق بدموعــه.
يبــي ويُـ ْ ِ
اختفــت كلثــوم دون أن يكــون هنــاك مــا يــ ّرر اختفاءهــا أو
يوحــي بــه.
أفــاق ال ّنــاس؛ جلســوا عــى مصاطــب بيوتهــم الطين ّيــة ينتظــرون
الصباحــي إىل نبــع املــاء ليمتّعــوا أنظارهــم مبرآهــا البهيج،
ذهابهــا ّ
فلــم متـ ّر أمــام أعينهــم املرتقّبــة .اعتقــدوا أ ّن مرضً ــا أصابهــا ،وقالوا
الســهرات :إ ّن يومهــم هــذا ال يجــوز أن يُعـ ّد مــن حياتهــم .ثـ ّم
يف ّ
تدفّقــوا عــى بيــت أيّــوب ،ليجــدوا أ ّمهــا يف حالــة مــن ال ّنحيــب،
وأباهــا عاجــ ًزا عــن ال ّنطــق والحركــة .طرحــوا أســئل ًة حائــر ًة
ـواب مبهــم :اســتيقظنا فلــم نجــد لهــا أثـ ًرا يف
ملتاعـ ًة ،فأتاهــم جـ ٌ
البيــت .قــال صــوت مل يتبـ ّـن أحــد صاحبــه ،لشـ ّدة الذّهــول الــذي
اســتوىل عــى ال ّنفــوس :هــذه واحــدة مــن أالعيــب ح ـ ّواء .ر ّدت
النســوة صارخـ ٍ
الصغــر أمــام
ـات ،وقــد رشعـ َن يتج ّمعــن يف البيــدر ّ
بيــت أبيهــا ويف البيــت نفســه :وهــل كانــت يف حاجــة إىل لفــت
جــال يفــوق جــال
ً
األنظــار إليهــا ،وهــي التــي وهبهــا ربّهــا
س ـيّدنا يوســف الحســن؟
أفــاق القــوم أخ ـ ًرا مــن حالــة عــدم التصديــق ،فق ـ ّرروا تكويــن
جامعــات للتفتيــش عنهــا ،تقلب األرض ،وتتسـلّق األشــجار؛ ترسح
يف الـراري القريبــة والبعيــدة ،تغــوص إىل أعــاق النهــر بحثًــا عــن
بــأس،
وردة القريــة الف ّواحــة ،كــا وصفتهــا أ ّم ديــب ّ
البصــارة ً
قبــل أن تهمــس يف أذن إحــدى العجائــز :لــن يجدهــا األنــس،
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ولــو قلبــوا األرض وغاصــوا إىل أعامقهــا .لــن يجــد كلثو ًمــا أح ـ ٌد
تعرفونــه مــن أهــل هــذه القريــة.
كامــا دون طائــل .رصخ
ً
بحثــت القريــة امللتاعــة أســبو ًعا
ال ّرجــال وال ّنســاء ونــادوا ودخلــوا إىل أح ـر ٍ
اش وأدغــال ومعــاص
مل يســبق ألحــد منهــم أن وضــع قد ًمــا فيهــا .أشــعلوا ال ّنــران،
الســحيقة التــي
دحرجــوا الحجــارة الكبــرة إىل أعــاق الوديــان ّ
عجــزوا عــن بلوغهــا .تســلّقوا جبــاالً ســامقات وانحــدروا مــع
املســاقط الجارفــة ،فلــم يعــروا لهــا عــى أثــر .أخــذوا يف ّكــرون
عندئـ ٍـذ يف احتــال أن تكــون األرض قــد ابتلعتهــا ،أو خافــوا أن
الســاء واختطفهــا .بــل
يكــون طــر جــارح انقـ ّ
ـض عليهــا مــن ّ
إ ّن بعــض ال ّنســوة أقســمن أنهـ ّن شــاهدن وجههــا فــوق صفحــة
القمــر قبــل انبثــاق الفجــر ،وزعمــت إحداه ـ ّن أنّهــا ســمعت
صــوت الغائبــة يخاطبهــا مــن هنــاك ،لكـ ّن العجائــز الحــارضات
اســتهولن هــذا ال ّزعــم وقلــن إ ّن روايــة ســلقوطة (هــذا هــو
اســم العجــوز) ال يعقــل أن تكــون صحيحــ ًة ،لكونهــا طرشــاء
رب العاملــن منــع البــر مــن توجيــه األحاديــث إىل
أ ّولً  ،وأل ّن ّ
األرض مــن فــوق القمــر ،بعــد أن انفــرد هــو نفســه بالــكالم مــن
هنــاك مــع س ـيّدنا عيــى عليــه الســام.

كان الخلــق يذهبــون مــن الغابــات املحيطــة بالقريــة إىل البيــدر
الكبــر ،حيــث تجمهــر حشــد كان ال يفتــأ يتعاظــم مــن ال ّرجــال
يتوســط
والشّ ــبان والفتيــات واألطفــال حــول أيّــوب ال ّناعس .وكان ّ
القــوم درك املنطقــة بأرسهــا ،الّذيــن كانــوا يســتنطقون مــن حــن
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آلخــر أحــد الحضــور بطريقــة اتّهام ّيــة تتخلّلهــا عبــارات التّهديــد
والوعيــد ،ويصــدرون إىل الباحثــن يف الــراري تعليــات عــن
األماكــن التــي ير ّجــح وجــود كلثــوم فيهــا ،مســتعينني يف نبوءاتهــم
ببعــض أصحــاب الــرأي ال ّراجــح مــن أهــايل مـزار الـ ّد ّب .وقــد بــدا
ـي،
يف فــرة مــن ف ـرات البحــث أ ّن القريــة أصابهــا هــوس جامعـ ّ
جعلهــا ّ
تــدق الطبــول وتنفــخ يف القصــب املحــروق املثقــوب،
ـتريي يف األوديــة القف ـراء الخطــرة ،حيــث
وتطلــق الـ ّ
ـراخ الهسـ ّ
الفهــود وال ّنمــور والضّ بــاع والذّئــاب وال ّدببــة ،وتلقــي الحجارة من
الجبــال إىل املنحــدرات الحــا ّدة التــي كانــت تهــوي إليهــا ،مطلقـ ًة
ـدوي الــذي يســبق الرباكـ َن .بل إ ّن
ضجي ًجــا ّ
يصــم اآلذان ،يشــبه الـ ّ
جنــون املـزار رضب القــرى األخــرى ،فتدفّــق سـكّانها يســتعلمون
عــن ص ّحــة الخــر الــذي ال يُعقَــل أن يكــون صحي ًحــا؛ ثــم مــا
فتئــوا أن انخرطــوا بدورهــم يف الحالــة العا ّمــة ،ورشعــوا يبحثــون
بدورهــم عــن فتــاة امل ـزار بحثًــا ق ّربهــم مــن الجنــون ،وجعلهــم
خاصــ ًة عندمــا أعلــن
ينســون أوالدهــم ونســاءهم وفتياتهــمّ ،
َ
أيّــوب أنــه ســيق ّدم ابنتــه زو ًجــا ملــن يعــر عليهــا أو يــأيت بدليــل
عــى وجودهــا حيّــة.
يف اليــوم الخامــس مــن البحــث ،أعلــن ظافــر الهــادي خــ ًرا مل
يص ّدقــه أحــد يف البدايــة ،فقــال إ ّن ابنــه حمــدان عــر عــى الفتــاة
الضّ ائعــة وأنّــه ســيكون عــى اســتعداد للــ ّزواج منهــا خــال
أســبوع .مــن هــو حمــدان هــذا ،أليــس هــو حمــدان األبــرص؟
تســاءلت القريــة بأرسهــا ،كأنّهــا تســمع االســم للمــ ّرة األوىل.
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أعقــب هــذا التّ َ
ومــرج عظيــان ،ســاقا
هــرج
ســاؤل املســتن َك َر
ٌ
ٌ
ينقــض عــى
حســانًا األشــهب إىل حالــة مــن الجنــون ،جعلتــه
ّ
ّ
حمــدان بف ّراعــة كانــت يف يــده ،ويســ ّدد إليــه رضبــ ًة فصلــت
أذنــه اليــرى عــن رأســه .رأى القــوم مــا حــدث .ســارعوا إىل
حســان الــذي كان يرفــع يــده ليــرب بالف ّراعــة عنــق غرميــه،
ّ
فــإذا باألبــرص يركــض نحــو أذنــه املقطوعــة ،فيلتقطهــا مــن األرض
ويلعــق مــا علــق بهــا مــن ت ـراب بلســانه ،قبــل أن يعيدهــا إىل
حيــث كانــت ،كأنّهــا مل تنفصــل عنــه منــذ لحظــات قليلــة.
هــذه الحادثــة املحـ ّـرة ،التــي رآهــا القــوم بأعينهــم ،دفعتهــم إىل
حســانًا إىل
االمتنــاع عــن طــرح املزيــد مــن األســئلة ،ودفعــت ّ
مغــادرة القريــة إىل مــكان مجهــول ،قيــل أ ّن ملــك الج ـ ّن األزرق
حـ ّدده لــه بنفســه ،خــال زيــارة ليل ّيــة قــام بهــا إىل بيتــه ،هـ ّدده
خاللهــا بالقضــاء عــى مـزار الـ ّد ّب وتحويــل كلثــوم ذاتهــا إىل قرد،
بعــد أن ح ـ ّول أ ّمهــا إىل ضبعــة ،إن هــو رفــض مغــادرة القريــة.
قالــت جـ ّديت :إ ّن ســلقوطة رأت بــأ ّم عينهــا امللــك املخيــف يخــرج
حســان ،وإنــ ّه غــادر املــزار يف العتمــة ،يحيــط بــه
مــن بيــت ّ
حشــد مــن الجــان ،كلّفهــم ملكهــم مبرافقتــه إىل خــارج القريــة،
وربــا إىل املــكان الــذي أمــروه بالذّهــاب إليــه.
ّ
نســوه أو تناســوه ،وعــادت
تذكّــر القــوم عندئـ ٍـذ مــا كانــوا قــد َ
بهــم أفكارهــم إىل اليــوم الــذي أعلــن ظافــر فيــه عثــوره عــى
الصنوبــر الكبــرة قــرب نبــع املــاء
طفــل صغــر تحــت شــجرة ّ
الوســطا ّين ،حيــث كانــت القريــة بأرسهــا قــد شــاهدت أعــدا ًدا
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كبــر ًة مــن الجــان يف فــرات زمن ّيــة متقاربــة؛ وكان املــا ّرة مــن
أبنائهــا يذكــرون اســم اللــه الحامــي يف عـ ّز الظهــرة ،حــن يبلغــون
البالطــة املســتديرة ،التــي كان ملــك الجـ ّن األزرق يتنــاول عشــاءه
كل ليلــة ،ثــم يقفــز مــن فوقهــا إىل ال ـ ّد ّوار الــذي تل ـ ّون
فوقهــا ّ
ر «الــ ّد ّوار األزرق»
مــا ُؤه بلونــه ،حتــى أســاه ال ّنــاس يف الــ ّ
وقــد كان معروفًــا يف القريــة أ ّن امللــك يــرك تنظيــف البالطــة
الصبــاح
ـي مي ـ ّر بهــا يف ّ
وإعدادهــا لســهرة اليــوم التّــايل أل ّول أنـ ّ
التّــايل ،وإالّ فالويــل لــه ولذريّتــه مــن بعــده.
تذكّــر النــاس أيضً ــا طريقــة ظافــر يف الحيــاة ،فهــو ال يخالطهــم،
ال يقبــل دعواتهــم وال يدعــو أح ـ ًدا منهــم إىل بيتــه .بــل ينطلــق
مــع غــروب الشّ ــمس إىل جولــة تســوقه إىل قســم مــن الغابــة
يــرف عــى البالطــة ،يف طريقــه نحــو أبعــد منطقــة يف الحــرش،
حيــث يبقــى إىل مطلــع الفجــر ،حــن توشــك القريــة أن تصحــو
مــن ال ّنــوم .قالــت ج ـ ّديت وهــي تطلــب الرحمــة لــروح ظافــر:
الصخــور
حســانًا تبعــه إىل الغابــة ،وشــاهده يدخــل إىل أحــد ّ
إ ّن ّ
العمالقــة ،بعــد أن وقــف وتل ّفــت حولــه م ـ ّرات عديــدة .أقســم
الصخــرة
حســان أنّــه ســمع صوتًــا عذبًــا ينــادي ح ّمــو ًدا مــن بطــن ّ
ّ
ـب وضجيــج يف
التــي كانــت تتو ّهــج بالضّ يــاء ،وأنّــه تعــاىل صخـ ٌ
قلــب الصخــرة خــرج يف إثــره أطفـ ٌ
ـال صغــار إىل حيــث البالطــة،
فألقــوا بأنفســهم يف أحضــان ج ّدهــم امللــك األزرق ،الــذي ض ّمهــم
إىل صــدره ،ورصخ طال ًبــا إىل صهــره مشــاركته العشــاء ،بينــا
أحفــاده يرتاقصــون ويتالعبــون حــول مائدتــه العامــرة بالعــرق
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واللّحــم .قالــت ج ـ ّديت بصوتهــا الهامــس :إ ّن أحــد األطفــال كان
أبيــض الشــعر ،وإنّــه هــو حمــدان األبــرص ،الــذي جــاء بــه أبــوه
فيــا بعــد إىل عــامل األنــس ،ليعالجــه الشّ ــيوخ بال ّدعــاء والب ّخــور
رضعــات مــن مــرض مل يصــب أنسـ ًّيا أو جن ًّيــا مــن
والحجابــات والت ّ
رب العاملــن (أســتغفر اللــه وأتــوب
قبلــه ،لك ّنــه اســتعىص عــى ّ
إليــه) فلــم تنفعــه حتّــى الصلــوات التــي حـ ّرك بهــا سـيّدنا مــوىس
الجبــال ،ومل يشـ ِفه ب ّخــور الهنــد ،الــذي تشّ ــق رائحتــه القلــب إىل
نصفــن؛ بــل إ ّن ذكْــر األنبيــاء وأوليــاء اللــه الصالحــن كان بــدوره
عبثًــا ال نفـ َع فيــه ،فيئــس الشّ ــيخ الــذي كان يعالجــه مــن شــفائه
وطلــب إىل أبيــه ر ّده مــن حيــث جــاء ،لكـ ّن األب اليائــس رجــاه
إبقــاءه يف حوزتــه ،علّــه يســتجيب للدعــاء يف مقبــات األيّــام.
ق ِبــل الشّ ــيخ ،رضــوان اللــه عليــه ،رجــاء األب الخائــف عــى ولــده
وتــوالّه بال ّدعــاء وال ّرعايــة ال ّروحيــة ،وض ّمــه إىل حاشــيته املق ّربــة،
ي وشــفاء أمــراض العيــون وإخــراج
وعلّمــه الحجامــة والــ ّ
الشــياطني مــن األبــدان ،إىل أن عــا نجمــه وذاع صيتــه ،وفــاق
رب
فيــا بعــد صيــت ســيّده وســيدنا الشّ ــيخ ،الــذي مل يكــن ّ
العاملــن قــد خلــق مثلــه حتّــى ذلــك الوقــت.
ســألت جـ ّديت وهــي تخفــض صوتهــا إىل أقــى درجــات الهمــس،
لخوفهــا علينــا مــن األرسار التــي كانــت ترويهــا لنــا :هــل فهمتــم
حســانًا األشــهب مــن م ـزار
اآلن ملــاذا طــرد ملــك الجــن األزرق ّ
ال ـ ّد ّب؟ نعــم ،نعــم ،ألنّــه شــاهد مــا حكيــت لكــم عنــه .مبثــل
هــذه األرسار املفزعــة كانــت جـ ّديت تغفــو وهــي تحمــد اللــه ألنّنا
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كل طفولتنــا يف امل ـزار ،حيــث يــرح الجــان واألبالســة
مل نُ ــض ّ
والشّ ــياطني وميرحــون يف بيــادر القريــة وغاباتهــا وحقولهــا،
ويتس ـلّطون حتّــى عــى نفــوس أبنائهــا وأرواحهــم.
قصتهــا
يف صبــاح اليــوم التّــايل ك ّنــا نذكّــر العجــوز بآخــر واقعــة ّ
مــن حكاياتهــا ،طالبــن إليهــا إكاملهــا يف املســاء ،فكانــت تقســم
أغلــظ األميــان أنهــا مل تحــك لنــا شــيئًا مــا ن ّدعيــه ،وأ ّن أعــداء الله
الذيــن لحقوهــا إىل هنــا ،وسـطَوا عــى عقــول أحفادهــا الصغــار
هــم الذيــن يوسوســون لنــا بحكايــات كالتــي نقــول إنّهــا روتهــا
لنــا ،أو إنّهــم كانــوا يضعونهــا عــى لســانها دون علمهــا .إالّ أنّهــا
الصبــاح،
مــا كانــت تلبــث أن تنــى يف املســاء مــا أنكرتــه يف ّ
فتســتأنف حكاياتهــا عــن م ـزار ال ـ ّد ّب.
مــا إن عــاد األبــرص إىل القريــة ،حتّــى حصلــت غرائــب مل تعشْ ــها
قري ـ ٌة مــن قبــل يف املنطقــة املمتــدة مــن وادي جه ّنــم إىل شــر
ـج بأنــواع
الضّ بعــة ،وهــي منطقــة يعــرف القــايص والـ ّداين أنّهــا تعـ ّ
والصغــرة ،وبأصنــاف
مختلفــة مــن األبالســة والشّ ــياطني الكبــرة ّ
الســبعة ،وببــر ال يعــرف أحــ ٌد أصلهــم
مــن أســباط الجــان ّ
وفصلهــم .فقــد رسحــت يف ليلــة مــن الليــايل آالف األفاعــي
ال ّرقطــاء يف الحقــول واألزقّــة ،ودخلــت املئــات منهــا إىل البيــوت،
السـ ّم مــن أشــداقها الواســعة ،وتصفــر زاحفـ ًة بــن املســاند
تزفــر ُّ
ُقســا ،أو تقــوم بلعبة
والفــرش والخــوايب والحجــارة كأنّهــا متــارس ط ً
تد ّربــت عليهــا مــن قبــل ،أو تتح ـ ّرك بــإرادة مدبّــر قديــر .وقــد
دخلــت إحداهــا يف “شــنتان” ســميعة ،التــي اعتقــدت لوهلــة أ ّن
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زوجهــا ميـ ّد شــيئه بــن فخذيهــا ،ثـ ّم رسعــان مــا الحظــت أ ّن طوله
أي يــوم مــن أســفل بطنهــا إىل ركبتهــا ،فانتفضــت
مل يصــل يف ّ
عندئـ ٍـذ تســتطلع األمــر .حــن شــاهدت ذنــب األفعــى ينسـ ّـل إىل
داخــل لباســها؛ ســحبتها فســحقت رأســها بكعــب قدمهــا وألقــت
بهــا إىل خــارج البيــت دون أن توقــظ أح ـ ًدا.
أحــر األهــايل جنيــدايت القريــة إىل منازلهــمّ ،إل أنّــه فشــل يف
إخ ـراج أفعــى واحــدة مــن مكمنهــا ،رغــم جهــوده التــي بــدأت
توســات ذليلــة ترجوهــا االســتجابة
بأوامــر قطعيّــة وانتهــت إىل ّ
الســابق مــن
رضعاتــه ،وتذكّرهــا أنّهــا كانــت تخــرج يف ّ
لصلواتــه وت ّ
أوكارهــا بإشــارة مــن يــده ،لتســارع إىل الدائــرة التــي يرســمها لهــا
فــوق الـ ّـراب ،يك تتكـ ّور عــى نفســها آمنـ ًة بــن يديــه الحانيتــن.

مل تــؤذ األفاعــي املتغلغلــة إىل البيــوت أحــ ًدا عــدا الجنيــدايت،
الــذي انتهــت أســطورته يف تلــك الليلــة العجيبــة ،التــي اعــرف يف
نهايتهــا بعجــزه أمــام هــذا ال ّنــوع مــن األفاعــي الــذي مل يســمع
لغــة س ـيّدنا ســليامن مــن قبــل ،ومل يفهــم حرفًــا واح ـ ًدا منهــا،
فكأنّــه ق ِ
َــدم مــن خــارج املنطقــة التــي كان الجنيــدايت يعتقــد
نبــي اللــه املبــارك مــا زال يحكمهــا ويو ّجــه أقــدار
جاز ًمــا أ ّن ّ
حيواناتهــا.
تغلغلــت الح ّيــات يف ســقوف البيــوت وجدرانهــا وعتباتهــا ،ويف
ّ
الجــاف،
العنابــر واملعالــف وأكــوام التّــن والقــش والحطــب
ولطــت بــن الثيــاب واألغطيــة غــر آبهــة ببنــي االنســان ،كأنّهــا
هــي صاحبــة البيــوت التــي يعيشــون فيهــا.
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يف اليــوم الثّــاين داهــم القريــة طــارئ جديــد .فقــد امتــأت
طرقاتهــا وأزقّتهــا وســطوح بيوتهــا بذئــاب جائعــة مهتاجــة،
هاجمــت الحيوانــات دون البــر وراحــت تكــر األســيجة
ـدواب القليلــة ،التــي كانــت تبيــت
الخشــب ّية املنصوبــة لحاميــة الـ ّ
يف زرائــب مل َحقــة بالبيــوت ،تفصلهــا عــن ال ّربيّــة قواطــع خشــبيّة
مع ـ ّدة عــى عجــل.
بــات النــاس ليلتهــم والخــوف يكتــم أنفاســهم ،فاألفاعــي بــن
أحضانهــم والذّئــاب مــن حولهــم ،وهــم يف حــرة مــن أمرهــم ال
يعرفــون لِــا يجــري ســب ًبا.
كل بيــت
عندمــا جــردوا يف اليــوم التــايل خســائرهم ،وجــدوا أ ّن ّ
يف القريــة فقــد شــيئًا مــا ،عــدا البيــت الــذي يقطنــه حمــدان
العائــد.
مل تعــد الذّئــاب إىل مهاجمــة القريــةّ ،إل أ ّن أصواتهــا كانــت
ت ُســمع بوضــوح يف الليــايل؛ وقــد روى العـرات أنهــم شــاهدوها
بــأ ّم أعينهــم تحيــق بالقريــة الخائفــة.

مــا إن غربــت شــمس اليــوم الثّالــث ،حتّــى انهالــت عــى البيــوت
والبــر أكــوام مــن الحجــارة .لجــأ القــوم إىل منازلهــم ،فلــم
الصخريــة عليهــم،
ينقطــع انصبــاب شــاّل القطاريــف والكتــل ّ
وقــد اســتم ّر تهاطُلهــا الليــل كلّــه ،حتــى خــال األهــايل أ ّن قريتهــم
ســتُدفن تحــت أكــوام الحجــارة التــي انهالــت عليهــا كمطــر
غاضــب.
بــدت القريــة بعــد الغــارة كقلعــة نجــح أعداؤهــا يف تهديــم
26

بعــض جدرانهــا وأبراجهــا وســقوفها ،وأكرهــوا املدافعــن عنهــا
الســفىل .حــن أرشقــت
عــى تــرك مواقعهــم وال ّنــزول إىل طوابقهــا ّ
الشّ ــمس ،علــم السـكّان أ ّن الـ ّد ّب قــد رابــط بــدوره فــوق التّــال
املرشفــة عــى بيوتهــم.
انتــرت العقــارب يف اليــوم ال ّرابــع مــن أيّــام الغمــوض وال ّرعــب
املتعاقبــة ،فلــم يعــد مثّــة يف القريــة مــن مــكان آمــن .امتــأت
األرض بجمــوع مــن ذوات الذّيــل املعقــوف ،راحــت تلــدغ مــا
اندســت اآلالف
يعــرض تق ّدمهــا نحــو البيــوت الخائفــة ،حيــث ّ
منهــا يف الثيــاب والفــرش واألغطيــة ،وكمنــت تحــت املصاطــب
واملســاند واملقاعــد.
جــاء اليــوم الخامــس بثعالــب راحــت تخ ّيــل يف القريــة مهاجمـ ًة
ال ّدجــاج يف وضــح ال ّنهــار ،مطلقـ ًة عواءهــا بصــوت ناعــم يســتهرت
بالسـكّان وببنادقهــم الطّويلــة الّتــي بعثــت يف املايض أشـ ّد ال ّرعب
ّ
يف قلوبهــا .كان املشــهد شــبي ًها باحتفــال تق ّدمــه الحيوانــات التــي
راحــت تلـ ّـف وتــدور يف املــكان ،قافــز ًة أو راكضـ ًة أو منبطحـ ًة أو
متم ّرغـ ًة فــوق األرض املعشوشــبة .كان عــدد الثعالــب كبـ ًرا كأنّها
خرجــت مــن نبــع دفّــاق ،أو كأ ّن حشــدها املتالطــم املتدافــع
املتتــايل املتواثــب القافــز ال ّراكــض ال ّزاحــف الالهــي الالهــث بــا
نهايــة.
حــن أحــى القــوم خســائرهم ،وجــدوا أ ّن دجاجهــم غــدا نــاد ًرا.
ندبــت النســوة عندئــذ حظّه ـ ّن العاثــر ودجاجاته ـ ّن الشــهيدات
بدمــوع الحــزن املتف ّجــر ،املتناســب مــع درجــة تق ّدمه ّن يف السـ ّن.
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الســادس ،لذلــك مل يُلحــق
آوى الخلــق إىل بيوتهــم طيلــة اليــوم ّ
أقــل األذى.
بهــم ســيل الخنازيــر الــذي اجتــاح ضيعتهــم ّإل ّ
كانــت شــبابيك البيــوت مغلقــ ًة وأبوابهــا موصــدةً ،وكانــت
طــرق القريــة ودروبهــا خالي ـ ًة ،حتّــى ليخــال املــرء أ ّن طاعونًــا
حــ ّط رحالــه فيهــا أو أ ّن الحيــاة مل تعــرف مــن قبــل ســبيلها
إليهــا.
الســابع ،وقــد زال عاملهــا اآلمــن ،تــاركًا
اسـراحت القريــة يف اليــوم ّ
محلّــه جـ ًّوا مــن الذعــر والقلــق ،وضــع ال ّنــاس يف حالــة مل يألفوهــا
مــن قبــل ،ومل يعرفــوا لهــا مثيـ ًـا حتــى يف األيّــام الســوداء ،التــي
اضط ّرتهــم إىل تــرك قريتهــم الجميلــة واالحتــاء بهــذا الكهــف
الكبــر ،الغائــر تحــت جبــل مل يقطنــه مــن قبــل أحــد ســوى
ال ّدببــة ،فأســموه لهــذا الســبب «م ـزار ال ـ ّد ّب».
الســابع،
مثلــا خلــق الـ ّر ّب الكــون يف سـتّة أيّــام واسـراح يف اليوم ّ
كذلــك خلقــت القـ ّوة التــي تسـلّطت عــى القريــة عاملهــا يف سـتّة
الســابع؛ فــكان مــا صنعتــه بدايــة
أيــام واســراحت يف يومهــا ّ
حيــاة جديــدة لــن تتخلّــص «مـزار الـ ّد ّب» منهــا ،ومــن الظّواهــر
الغريبــة التــي واكبتهــا ،وح ّولــت قريــة كانــت فيــا مــى م ـزا ًرا
لل ّدببــة إىل مقــر لشــياطني ال يعــرف نوعهــا وعددهــا ســوى اللــه
وحــده ،الــذي مــا عــاد أهــايل املـزار يدرجــون أنفســهم يف عــداد
الصالحــن.
عبــاده ّ
ـادي
بــدت األحــوال يف اليــوم الثّامــن وكأنّهــا عــاودت مســارها العـ ّ
القديــم ،فخــرج النــاس مــن بيوتهــم ،وقصــدوا حقولهــم دون أن
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أي ثعلــب .لك ـ ّن ســطح الحيــاة
أي ذئــب أو يصادفــوا ّ
يعرتضهــم ّ
الســكينة ال ّروح ّيــة التــي يحيــا
الهــادئ كان خاد ًعــا ،يخفــي ضيــاع ّ
بهــا عــاد ًة مســتوطنو املعــازل ال ّنائيــة ،فت ّمدهــم بق ـ ّوة تعينهــم
عــى تجــاوز مخــاوف تبــدأ بالطّبيعــة وال تقــف عنــد حـ ٍّد ،شــامل ًة
الكــون مبــا فيــه ومــن فيــه.
التقــى القرويّــون الخائفــون يف الطرقــات والحقــول .والتقــت
القرويّــات يف البيــوت وحــول نبــع املــاء ويف الغابــة القريبــة،
أي ســؤال حــول مــا حصــل ومل يخ ّمــن
مل يطــرح أحــد منهــم َّ
أحــد أســبابه .اكتفــى القــوم بتبــادل نظ ـرات تن ـ ّم عــن الدهشــة
والذعــر ،ود ّوروا عيونهــم الواســعة وهــ ّزوا أكتافهــم املته ّدلــة
حــر ًة واســتغرابًا.
حتّــى يف األمــايس التــي تلــت أســبوع اآلالم ،كان مــن جــرؤوا
عــى الخــروج مــن منازلهــم يســعون إىل تنــايس مــا عايشــوه،
كأنّــه حصــل أيّــام أجــداد أجدادهــم وليــس قبــل أيّــام قليلــة.
بــل إ ّن ال ّنســوة الّلــوايت نقق ـ َن عــى دجاجاته ـ ّن ،هجمــن ،وهــن
الصــادرة إليه ـ ّن مــن رجاله ـ ّن،
مــا زلــن تحــت تأثــر التّنبيهــات ّ
رس مــا
عــى عبــا ،ابنــة الجنيــدايت ،حــن قالــت إنّهــا تعــرف ّ
حــدث ومــن كان وراءه .تســاءلت ال ّنســوة باســتغراب وحنــق
وعــا يكمــن وراء اســتدراجها لهــ ّن إىل مــا
عــا تريــده عبــاّ ،
ّ
ال ير ْدنــه ،وســأل َنها ع ّمــن س ـلّطها عليه ـ ّن وكيــف يجيــز لنفســه
تهديــد قريتــه ووضعهــا يف مواجهــة أخطــار ال ِق َبــل لهــا بهــا ،مــع
أ ّن أمــره افتُضــح وظهــرت أكاذيبــه فعجــز عــن اإلمســاك بح ّيــة
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واحــدة ،رغــم تب ّجحاتــه أنّــه مرصــود يعــرف لغــة األفاعــي مهــا
ـي
كان لونهــا أو حجمهــا أو مكانهــا ،وأنّــه رأى يف شــبابه سـ ّيدنا نبـ ّ
اللــه ســليامن يف الحلــم ،فتعلّــم منــه مخاطبتهــا ،وصــار وكيـ ًـا لــه
عليهــا يف م ـزار ال ـ ّد ّب والقــرى املجــاورة.

ظ ّنــت ال ّنســوة أ ّن الجنيــدايت دفــع ابنتــه إىل توريــط اآلمنــن فيــا
ال يخــدم أح ـ ًدا ســواه ،ث ـ ّم نف ـ ْرن عائــدات إىل بيوتهــن ،وبينه ـ ّن
مــن مل ميــأن جرارهـ ّن باملــاء.
كانــت القريــة يف حالــ ٍة مــن الذهــول ،فقــد واجهــت يف أيّــام
ربــا يكــون قــد واجهــه
َ
قالئــل مــا قالــت القصــص أ ّن غريهــا ّ
يف أجيــال .وزاد مــن خوفهــا أن ثالث ًــا مــن عجائزهــا رويــ َن
ُمجتمعـ ٍ
ـات ومنفــردات أنّهــن شــاهد َن يف إحــدى الليــايل عمــو ًدا
أســو َد ينتصــب بــن الســاء واألرض ،وأنــه أطلــق نــا ًرا مهلك ـ ًة
عــى مـزار الـ ّد ّب تداركهــا الشّ ــيخ حمــدان يف اللحظــة األخــرة.
وقــد وصفــن كيــف تح ـ ّول العمــود بأكملــه إىل ســيخ مــن نــار
ـض عــى مزار
متأ ّججــة ،احمـ ّرت إىل أن غــدت أتّونًــا مســت ِع ًرا انقـ ّ
الـ ّد ّب لك ّنــه أخطأهــا بفضــل الشّ ــيخ حمــدان رزقنــا اللــه رضــاه،
وأحــرق األخــر واليابــس يف الحــرش املحيــط بقريــة املخروبــة،
ـي وصــف الخــوف
الــذي صــار أثـ ًرا بعــد عــن .هــل ميكــن ألنـ ّ
الــذي اســتوىل عــى سـكّان املـزار بعــد األحــداث ،وبعــد القصص
التــي رافقتهــا وتلتهــا ،وأوصلتهــم إىل حافّــة الشّ ّ
ــك والضيــاع؟
قــال نايــف املفزلــك ،وهــو الوحيــد الــذي خــرج مــن القريــة
ليخــوض يف بحــر الشــهادة االبتدائ ّيــة الواســع طيلــة عــرة
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أعــوام متتاليــة دون جــدوى ،والــذي عــاد إىل القريــة قان ًعــا أ ّن
الصقــل؛ وأ ّن
قدراتــه العقل ّيــة مل تعــد بحاجــة إىل مزيــد مــن ّ
اللــه ع ّوضــه عــن الشّ ــهادة بالطّربــوش األحمــر الــذي كان يثبّتــه
إىل رأســه بخيــط ق ّنــب رفيــع يل ّفــه حــول عنقــه عندمــا ينــام،
وبالبدلــة التــي حــال لونهــا منــذ زمــن طويــل :أ ّن حكــاء ال ّزمــن
وجــل ســيتظاهر باالنقــاب
ّ
القديــم قــد تنبّــؤوا أ ّن اللــه عــ ّز
عــى نفســه ليج ـ ّرب عبــاده ،وأ ّن العاقــل مــن يتبعــه والهالــك
يتمســك بإميانــه ،الــذي بعــث هــو ذاتــه األنبيــاء لنــره.
مــن ّ
قــال املفزلــك أيضً ــا إ ّن الزمــن االنقــا ّيب قــد جــاء مــع يــوم األفاعي
مــن األســبوع الغامــض ،وإ ّن فرصــة الخلــق لتحديــد مواقفهــم
مـ ّـا يجــري قــد فاتــت منــذ وقــت طويــل .وختــم بجملــة غــدت
مــرب األمثــال يف القريــة وجوارهــا ،قــال فيهــا :الويــل ثــم الويــل
الصيحــة للعمــود األســود الــذي رأتــه
ملــن مل يفهـ ِـم اإلشــارات ّ
العجائــز الثــاث :فريــزة وعزيــزة وحنكليــزة .قــال نايــف أيضً ــا:
إ ّن س ـكّان امل ـزار قــد وضعــوا أقدامهــم مــع يــوم األفاعــي عــى
«طريــق األمل الباطــل» وأكـ ّد أ ّن األقدمــن مــا قالــوا شــيئًا إلّ عــن
علــم ومعرفــة ،وأنّــه هــو ذاتــه يشــهد لهــم ،بعلمــه ومعرفتــه،
بالعلــم واملعرفــة.
حــل يف ال ّنفــوس ،فــإ ّن مــرور األيّــام مل
إذا كان الخــوف قــد ّ
يخ ّفــف وطأتــه بــل زادهــا شـ ّدةً .بيــد أ ّن النــاس أخذوا يتجـ ّرؤون
ويتســاءلون عـ ّـا حــدث.
الصالــح،
قالــت عبــا الهبــا لعفــاف ،إحــدى بنــات الشّ ــيخ أحمــد ّ
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شــيخ م ـزار ال ـ ّد ّب ،إنّهــا تعــرف ســبب مــا أصــاب القريــة ،فقــد
رأت يف نومهــا نــو ًرا ينطلــق مــن م ـزار الهائــم إىل حيــث العــرش
اإللهــي ،ليشــر كاإلصبــع املمــدود إىل بيــت حمــدان األبــرص،
ّ
الــذي رجــع منــذ شــهر واحــد فقــط إىل القريــة ،فحصــل مــا
حصــل واختفــت كلثــوم .اعرتضــت ابنــة الشّ ــيخ متش ـكّك ًة :لك ـ ّن
كلثــوم اختفــت قبــل عودتــه بأيّــام ثالثــة ،فــر ّدت عبــا بصــوت
قاطــع :هــو الــذي اختطفهــا .وضعــت الفتــاة عندئــذ ج ّرتهــا عــى
رأســها ،ثــم هرولــت نحــو منزلهــا وهــي تتمتــم :صحيــح أنّــك
هبــا.
مــا إن انتــرت أقاويــل عبــا يف القريــة ،حتــى ســارع الجنيــدايت
إىل بيــت ظافــر الهــادي معتــذ ًرا .قــال الرجــل الخائــف إ ّن ابنتــه
مريضــة ،واملريــض ليــس عليــه حـ َرج ،كــا قــال اللــه جـ ّـل وعــا.
ث ـ ّم أضــاف :أنتــم تعرفــون يــا شــيخ حمــدان أ ّن أرجــل الكــذب
قصــرة ،وأنّــه ســيظهر لل ّنــاس ألنّنــي ســأعلنه عليهــم بنفــي؛ أنــا
ـادي .ولــن يســمح بعــون
مــن ال يســمح بالتّطــاول عــى رجــل عـ ّ
اللــه بتلويــث ســمعتكم ،وأنتــم الشّ ــيخ الفاضــل الــذي ســبقته
أفعالــه الجليلــة إىل القريــة ،وسـ َمت بــه إىل مراتــب مل تبلغهــا ّإل
قلّــة مــن رجــال اصطفاهــم ســبحانه لجالئــل األعــال.
أصغــى حمــدان منتش ـ ًيا إىل حديــث الجنيــدايت ،فقــد رأى فيــه
اختبــا ًرا للمــدى الــذي بلغتــه ســمعته وســطوته ،مــع أنّــه كان
ســاهم إىل الرجــل الجالــس أمامــه ،كأنّــه ال يأبــه ملــا
ينظــر
ً
يقولــه .فجــأة أفــاق حمــدان مــن رشوده وســأل مح ّدثــه بلهجــة
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حميمــة :لِ ـ َم ال تأتنــي بابنتــك أعالجهــا وأخــرج مــا يف جســدها
مــن شــياطني ،فتعــود إىل ربّهــا وتجــد اليقــن ،وتتخلّــص مــن
العــذاب الــذي يدفعهــا إىل الهلوســة؟ أجــاب الجنيــدايت وقــد
أجفــل للفكــرة املفاجئــة :فكــرتُ بذلــك بعــد أخــذ موافقتكــم
عــى عالجهــا .ســأحرضها يك تح ـ ّرروا روحهــا مــن قيــد جســدها،
فيكــون لكــم فيهــا ثــواب عظيــم .أك ـ ّد الشّ ــيخ الشّ ــاب عندئــذ
بلهجــة جــا ّدة قائـ ًـا :ال تقلــق ،فنحــن ســنتكفّل بجســدها ،ولــن
نرتكــه يغــرق روحهــا يف الضّ ــال.
نهــض الجنيــدايت يريــد االنـراف ،ســأله مح ّدثــه بصــوت متعـ ّدد
اإليحــاءات إن كانــوا قــد عرفــوا مــكان الفتــاة الضّ ائعــة .قــال أبــو
عبــا :إ ّن مــا ضــاع صــار يف عــامل الغيــب .أجابــه اآلخــر وهــو
يحـ ّدق يف عينيــه :نحــن يــا شــيخي ال نخــى الغيــب ،بــل نعــرف
أرساره ونســتخدمها لصالــح هــذه القريــة بعــون اللــه.
أثــار املقطــع األخــر مــن حديــث الهــادي ،كــا صــار اســمه يف
القريــة ،خــوف ال ّنــاس وطأمنينتهــم يف آنٍ م ًعــا .فقــد أوحــى لهــم
أ ّن أحوالهــم لــن تــزداد ســو ًءا إن هــم أطاعــوه ،وأنّــه ســيجد لهــم
مخر ًجــا مــن الورطــة التــي انقضّ ــت عليهــم دون مق ّدمــات ،ومل
يعرفــوا لهــا ســب ًبا ســوى مــا كانــوا يعتربونــه غض ًبــا إله ًيــا درجــوا
رسا مســتغلقًا عــى األفهــام ال يجــوز أن يحــاول
عــى اعتبــاره ًّ
اإلنســان كشــفه.
بقــدر مــا ارتــاح أهــايل القريــة لحديــث الشّ ــيخ املطمـ ّن ،انزعجــوا
مــن موقــف الجنيــدايت وابنتــه ،فقــال بعضهــم بإبعادهــا عــن
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حيــاة القريــة ،بعــد أن شــاعت حكايــة منــام عبــا عــن حمــدان،
وبلــغ الس ـكّان مت ّنــع أبيهــا عــن إرســالها إليــه ليخــرج الشــيطان
مــن جســدها ،فتقلــع عــن ترويــج هلوســاتها ضــد رجــل صالــح
ت ِعــد القريــة نفســها بالكثــر عــى يديــه .عندمــا اعــرض ســامر
بــأي شــيطان ،وذكّرهــم
الســاهي بــأ ّن عبــا ليســت مســكون ًة ّ
ّ
مبــا كانــوا يقولونــه هــم أنفســهم عنهــا إىل مــا قبــل أيّــام قليلــة،
ـض عليــه أبــوه بعصــا
نهرتــه عـرات األصــوات وع ّنفتــه أ ّمــه وانقـ ّ
الفــأس ،وهــو يصيــح :وأنــت ،أال تعتــر نفســك خــارج قبضــة
الشّ ــيطان أيضً ــا ،أيّهــا الشّ ــيطان األهبــل؟ بينــا كانــت أ ّم ديــب
لــكل
البصــارة توافــق نايفًــا املفزلــك عــى مــا قالــه ،وهــو أ ّن ّ
ّ
انســان شــيطانًا يســكن عضـ ًوا مــن أعضائــه ،وأ ّن شــيطان عبــا يف
رأســها وشــيطان ســامر بــن فخذيــه.
كان الجنيــدايت يالحــظ تبـ ّدل الــو ّد القديــم تجاهــه وتجــاه ابنته،
كــا كانــت عبــا تلمــس نفــور الفتيــات وال ّنســوة املتعاظــم مــن
رفقتهــا ،وتشــعر بطــوق القطيعــة يضيــق مــن حولهــا ،وبعــدد
ـأىس تحـ ّول
صاحباتهــا يتناقــص يو ًمــا بعــد يــوم .وقــد الحظــت بـ ً
مــو ّدة رفيقاتهــا إىل جفــاء فنفــور فكُــ ْره ،وأيقنــت أنّهــا تســر
وأبوهــا نحــو العزلــة ،عندمــا رشعــت صاحباتهــا يتحاشــينها يف
الســر بقربهــا ،بــل ويهرولــن
الطريــق إىل ال ّنبــع ،ويتفاديــن ّ
الســام .كانــت عبــا
مبتعــدات عنهــا دون أن يلقــن عليهــا ّ
تســتغرب األجــواء الجديــدة وال ترى لها ســب ًبا ،ولو مل تــر ّد خاتون
صديقــة طفولتهــا ،عــى عتابهــا بالقــول :يأمرنــا آباؤنــا وإخوتنــا
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ورجالنــا أن نبتعــد عــن الشّ ــيطان الكامــن يف رأســك ،يك ال تنتقــل
إلينــا عــدواه؛ ملــا ص ّدقــت مــا أخربهــا بــه أبوهــا ،وهــو أ ّن املـزار
تــرى فيهــا مجنونــ ًة مســكون ًة تــؤذي َمــن يقــرب منهــا ،وأ ّن
عالجهــا هــو االلتحــاق بحمــدان ،الوحيــد الــذي يعــرف دواءهــا.
أحســت عبــا بعاملهــا ينهــار دفعـ ًة واحــدةً ،وقنطــت أل ّن مــا جرى
ّ
أبــان لهــا هشاشــة مــن تعرفهــم مــن رجــال ونســاء املـزار .حــارت
يف األيّــام األوىل ،مل تهتــد إىل مــا يجــب عليهــا القيــام بــه الســرداد
عالقاتهــا الضّ ائعــة ،إلّ أ ّن حديــث خاتــون قـ ّدم لهــا الجــواب عــى
حريتهــا ،فق ـ ّررت تق ّبــل مــا يجــري بهــدوء ،ووطّنــت العــزم عــى
تفضيــل الوحــدة والعزلــة عــى ال ّرضــوخ لحمــدان .تــرى ،أمل يكــن
قرارهــا هــذا إجباريًّــا ال خيــار لهــا فيــه ،اتّخذتــه وطــوق العزلــة
يلتـ ّـف مــن حولهــا ،مــع أ ّن قريتهــا أح ّبتهــا إىل البارحــة وأعجبــت
بهــا ورأت فيهــا «أختًــا لل ّرجــال»؟ كانــت الفتــاة قــد قالــت ألبيهــا
تعقيبًــا عــى إشــاعة مرضهــا :هــذه حالـ ٌة عارضــة ســتزول ،عندمــا
ســتظهر أكاذيــب حمــدان وتكتشــف امل ـزار أ ّن مــن األفضــل لهــا
أن تصنــع خالصهــا بنفســها ،عــى أن تــرك مصريهــا بيــد أفّــاق ال
تعرفــه .لك ّنهــا أمســكت بعــد أيــام قليلــة بنفســها وهــي تشـ ّـك
يف ص ّحــة مــا قالتــه ،وتســاءلت مبــرارة :أ ِمــن املعقــول أن يــأيت
إىل القريــة غريــب عنهــا ،فــإذا بهــا تطلــب إليــه أن يقــ ّرر لهــا
مشــاعرها وعالقاتهــا دون أن تعــرض عليــه؟ كان أبوهــا يضحــك
وهــو يســمع زف ـرات روحهــا امللتاعــة وعقلهــا املتذ ّمــر ،ويقــول
بــدوره :لــن ترقّــص املــزار عــى نغــم واحــد ،إلّ إن كان نغــم
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مزمــار حمــدان ،كــا يلــوح يل .عندئـ ٍـذ كان الحــوار ينقطــع بينهام،
تــاركًا مكانــه لعزلتهــا عــن القريــة ،التــي تلفّهــا بخيــوط صلبــة
وشـفّافة ،ولعزلتهــا عــن بعضهــا ،التــي كانــا يالحظــان وجودهــا
مــن حــن آلخــر ،فيســارعان إىل ّ
أي يشء يخطــر
الثثــرة حــول ّ
ألحدهــا ،تطمي ًنــا لنفســيهام وتأكيـ ًدا عــى أ ّن األبــرص مل يســتو ِل
عــى حياتهــا بعــد.
اســتم ّرت عزلــة الفتــاة وأبيهــا فــر ًة بــدت لهــا أطول مــن حياتهام
ذاتهــاّ ،إل أنّهــا مــا لبثــت أن انقطعــت يو ًمــا دون مق ّدمــات ،حــن
أعلــن ظافــر الهــادي أ ّن ابنــه خطــب الفتــاة املختفيــة ،وأ ّن هــذه
سـ ّ
ـتزف إليــه يــوم الجمعــة مــن األســبوع التّــايل .تســاءل بعــض
األهــايل :أال يجــب علينــا تصديــق يشء مــا قالتــه عبــا؟ وســأل
بعضهــم ماز ًحــا :إذا كان ظافــر ســيز ّوج ابنــه مــن فتــاة مختفيــة
يف تواريــخ محـ ّددة بعينهــا بدقّــة ،فأيــن تكــون هــذه الفتــاة ومــن
يكــون الشّ ــخص الــذي أخفاهــا؟ قــال ظافــر شــار ًحا االلتباســات
املحــرة التــي ترتّبــت عــى إعالنــه :أ ّن الهــادي ال يكــون عامل ًــا
ّ
بالغيــب إن مل يعــرف مــكان الفتــاة؛ وأنّــه حـ ّدد تواريخ مســتقبل ّية
إظهــا ًرا لقدرتــه عــى اســتجالء الغوامــض ،واقنا ًعــا ألهــل الغائبــة
وللقريــة بعزمــه عــى تحقيــق وعــوده حتّــى يف الحــاالت غــر
املؤكّــدة والبالغــة الغمــوض كحالــة كلثــوم.
أخــذتْ أقــوال عبــا الهبــا تجــد مــن يصغــي إليهــا يف القريــة.
أمل تقــل مســبقًا مــا أكّــده حديــث ظافــر عــن قــرب العثــور عــى
الفتــاة ،التــي ســيعيدها ابنــه مــن عــامل الغيــب؟ لكــن حلقــة
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حســان األشــهب
أنصارهــا مل تتّســع ،بــل اقتــرت عــى أخــت ّ
الصالــح ،وإن كان بعضهــم قــد تناقل
وعفــاف ابنــة الشّ ــيخ أحمــد ّ
أحاديــث جــرت يف هــذا البيــت أو ذاك مــن بيــوت القريــة ،تربــط
مــا قالتــه مبــا جــرى عــى لســان ظافــر الهــادي ،وتعلــن أ ّن القريــة
رسعــت يف حكمهــا عــى الفتــاة وأبيهــا وظلمتهام
ّ
ربــا تكــون قــد ت ّ
مبــا فرضتــه عليهــا مــن عزلــة .ملــاذا ال نعــرف رصاح ـ ًة أ ّن مــن
عــزل عبــا كـ ّن نســاء القريــة ،اللــوايت اعتقــدن ،كعادتهـ ّن يف مثــل
أي يشء آخــر،
هــذه الحــاالت ،أ ّن إرضــاء ال ّرجــال أكــر أه ّميـ ًة مــن ّ
فاندفعــن بحامســة ال م ـ ّرر لهــا إىل مقاطعــة مــن ك ـ ّن ِ
يعتبنهــا
إىل البارحــة رمـ ًزا لهـ ّن .ثــم اندفعـ َن ،بعــد حديــث ظافــر الهــادي
يرببــرن مبــا كان يجيــش يف صدوره ـ ّن ،وهــو أ ّن عبــا مظلومــة،
وأنّهــا ضحيّــة رجــال ال يــرون يف الدنيــا شــيئًا ســوى أنفســهم ،وال
الصغــرة ،التــي ال
يفهمــون منهــا إال مــا تأمرهــم بــه عقولهــم ّ
مــكان للمــرأة فيهــا .هكــذا انقلبــت ال ّنســوة إىل تربئــة عبــا مــا
كـ ّن هـ ّن أنفســه ّن يطلقْنــه مــن تهــم ض ّدهــا ،وإن فعلــن ذلــك يف
ر ،خوفًــا مــن عواقبــه ،إن هــو بلــغ مســامع ال ّرجــال.
الـ ّ
مل تعاتــب عبــا رفيقاتهــا ،اللــوايت عــدن إىل إلقــاء التح ّيــة عليهــا
وســؤالها عــن ص ّحتهــا وص ّحــة أبيهــا ،وه ـ ّن يف طريقه ـ ّن إىل نبــع
املــاء أو إىل جمــع الحطــب مــن الغابــة .إ ّن مــن عاتــب وع ّنــف
الصالــح ،التــي أكــ ّدت
والم كان عفــاف ،ابنــة الشّ ــيخ أحمــد ّ
ملح ّدثاتهــا أنّهــا ال تقــول مــا تقولــه بطلــب مــن عبــا أو مبعرفتهــا،
وال تفهــم كيــف تبتعــد قريــة بكاملهــا تقريبًــا يف أيّــام قليلــة عــن

37

تقــي وفتــاة رائعــة ،وكيــف تقاطعهــا وتتقــ ّول عليهــا،
شــيخ ّ
مــع أنّهــا مل تتلـ ّـق مقابــل ســلوكها هــذا ســوى وعــود غامئــة مــن
الشّ ــيخ حمــدان ،الــذي مل تــر إىل اليــوم مــن عجائبــه ســوى وعــده
بالــ ّزواج مــن فتــاة يعــرف اللــه وحــده أيــن كانــت ومــن كان
الصالــح وحــر َن يف
خاطفهــا .عندمــا أطرقــت املســتمعات إىل ابنــة ّ
تربيــر مــا جــرى ،ســألتهن رفيقتهـ ّن :أمــا كان مــن األحســن انتظــار
ظهــور كلثــوم ومعرفــة مــا جــرى لنق ـ ّرر ســلوكنا حيــال هــذا أو
ذاك مــن أبنــاء وبنــات قريتنــا؟
مل تغـ ّـر األقــوال شــيئًا مــن الواقــع ،ومل يبـ ّدل التعنيــف والعتــاب
املواقــف .كانــت كلــات قليلــة قيلــت هنــا وهنــاك كافيـ ًة إلبقــاء
األنظــار مرتكّــز ًة عــى الشــيخ حمــدان ،فقــد ذكّــر حامــد التايــه
باملظاهــر التــي عاشــتها القريــة وطلــب إليهــا ألّ تنــى الجهــة
املمســكة بقيــد األخطــار املرتبّصــة .وقــال ســليم الحامــد إ ّن
الخــاص لــن يــأيت يف يــوم وليلــة ،وإ ّن وعــد حمــدان قــد بــدأ
باإلحســان إىل كلثــوم والقريــة وال بــ ّد أن ينتهــي إىل مــا تاقــت
إليــه نفــوس أبنائهــا منــذ خلقهــا اللــه دون أن تنالــه؛ وأ ّن أفعــال
ـح أن تقــا َرن بأقــوال فتــاة طائشــة.
الشّ ــيخ ال يصـ ّ
مخلصــا لإلميــان
هكــذا بقــي القســم األكــر مــن أهــايل املــزار
ً
الوليــد بقــدرة الشّ ــيخ ومتح ّزبًــا لــه ،مداف ًعــا عنــه وملبّيًــا لرغباتــه.
مــا هــي ،بالقيــاس إىل رجــل لــه هــذه األه ّم ّيــة عبــا الهبــا ابنــة
الجنيــدايت ،الــذي عجــز عــن م ـ ّد يــد العــون إىل قريتــه ،ســاعة
اعتقــدت أنّهــا لــن تجــد معي ًنــا ســواه؟ وهــل ت ُبــادل قريــة
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مهــ ّددة أمــل الخــاص عــى يــد الهــادي بأقاصيــص وحكايــات
ترويهــا فتــاة ،مهــا كانــت درجــة مصداق ّيتهــا؟ ومــا فائــدة وقائــع
تتعــارض مــع مصلحــة املـزار ومعتقــدات أهلهــا؟ انحــازت غالب ّيــة
القريــة إىل الشّ ــيخ ،متناســي ًة تحذيــرات عبــا وحكاياتهــا ،وقــد
أقنعــت نفســها أ ّن الخــر يف املصلحــة ،مــا دام البــر ال يعيشــون
مــن الحقائــق وال يصلــون إليهــا أصـ ًـا.
ّ
ينفــك ســكّان القريــة عــن الشّ ــيخ بــل ازدادوا ارتباطًــا بــه،
مل
حتّــى غــدا بيتــه مح ّجتهــم .لقــد أقنعــوا أنفســهم أ ّن حياتهــم لــن
تســتقيم إلّ بــه ،وأنّهــم لــن يســتطيعوا العيــش ،إذا هــم افتقــروا
إىل مــا يرمــز إليــه مــن ق ـ ّوة وتح ّكــم .هكــذا اجتمعــت امل ـزار يف
اليــوم املق ـ َّرر للعــرس .مل يســأل أحــد منهــم عــن مــكان كلثــوم،
أل ّن غالب ّيتهــم رأت يف زواجــه منهــا إنقــاذًا لســمعة امل ـزار وســر ًة
لــرف الفتــاة .وقــد وجــد بينهــم مــن أقنعهــم أ ّن أحــ ًدا غــر
الشّ ــيخ مــا كان ليقــرن بفتــاة عــى هــذا القــدر مــن الحســن
والفتنــة ،غابــت أيّا ًمــا عديــد ًة عــن أنظــار أهلهــا وقريتهــا ،دون أن
يعــرف أحــد مــكان اختفائهــا ورشكاءهــا فيــه .قــال آخــرون إنّهــم
كانــوا ســيخجلون مــن ذكــر أســائهم أمــام أبنــاء القــرى األخــرى،
لــو أ ّن هــذا املحســن مل ميــ ّد يــده وينقــذ رشفهــم ،غــر آبــ ٍه
بتق ـ ّوالت خصومــه وحاســديه ،م ّمــن يتح ّينــون الفــرص للطّعــن
يف صفاتــه الفريــدة.
جــاء القــوم إىل العــرس خجلــن مــن انتــاء عبــا إليهــم .وزاد
خجلهــم عندمــا رأوا كلثو ًمــا ،وكانــوا إىل مــا قبــل أيّــام قليلــة
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قانعــن أنّهــا عــار لــن متحــوه الدهــور ،وأ ّن مــن األفضــل لهــم أال
يروهــا أب ـ ًدا .صحيــح أ ّن العــروس مل تكــن كلثو ًمــا التــي عرفوهــا
امتصــت
الســابقة ،بــل كانــت فتــا ًة تشــبه الشّ ــبحّ ،
يف األيّــام ّ
أيّــام اختفائهــا نضارتهــا ،فبــدت كعجــوز دهمهــا املــوت وأعمـ َـل
مخالبــه فيهــا؛ وإ ْن تخلّصــت منــه يف اللحظــة األخــرة بعــد أن
تــرك بصامتــه عليهــا.
مل تنطــق الفتــاة ومل تبتســم ،مل تنهــض للغنــاء وال ّرقــص كــا يف
الصاخبــة التــي كث ـ ًرا مــا
األيّــام الخــوايل ،ومل تطلــق ضحكاتهــا ّ
عــادت عليهــا بتعنيــف أ ّمهــا وأبيهــا وإخوتهــا ،الذيــن اعتقــدوا أ ّن
الشيفــة ال يجــوز أن تضحــك ّإل يف فـرات متقطّعة ،لربهة
الفتــاة ّ
قصــرة ولعــدد محــدود مــن األشــخاص واألشــياء ،يك ال تلفــت نظر
الشّ ــيطان إليهــا وتن ّفــر منهــا املالئكــة.
جلســت كلثــوم عــى الكــريس املجــاور لكــريس الشّ ــيخ الشّ ــاب،
فبــدت أكــر منــه س ـ ًنا ،وأقـ ّـل منــه طــولً  ،وأبشــع منــه منظ ـ ًرا؛
غــارت عيناهــا ،وانكمــش جلدهــا الــذي انشــ ّد عــى وجههــا،
بقصــة رأت
وانطفــأ بريــق مح ّياهــا وعينيهــا ،وكان قــد عــاد عليهــا ّ
فيهــا واحــد ًة مــن ســ ْبط الجــ ّن األزرق ذي العيــون املتو ّهجــة.
تراخــت ذراعــا الفتــاة فــوق ركبتيهــا ،فبدتــا طويلتــن بالقيــاس
إىل جســدها فشـبّههام نايــف املفزلــك بيـ َدي الســعدان ،بــل إنّــه
رس التح ـ ّول الــذي أصابهــا،
أوشــك أن يقــف ليســأل أبيهــا عــن ّ
ولــو مل يالحــظ أ ّن الجــ ّو ال يحتمــل املــزاح ،وأ ّن العــرس أكــر
ج ّديّــة وتج ّهـ ًـا مــن جميــع الجنائــز التــي كتــب عليــه أو ق ّيــض
لــه حضورهــا ،لن ّفــذ مــا اعتزمــه دون تــر ّدد ،كعادتــه.
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خاصتــه ،بعــد أن أخــذ عليهــم
روى املفزلــك فيــا بعــد لبعــض ّ
ـس بحــزن طــا ٍغ يجتاحــه ويدفعــه
ميي ًنــا قاط ًعــا بالكتــان ،أنّــه أحـ ّ
إىل مغــادرة العــرسّ ،إل أنّــه بقــي يف مكانــه ،ألنّــه رأى دمــوع
الحــزن تنبثــق مــن عينــي الفتــاة ،التــي يفــرض أنّهــا كانــت تقيض
أســعد لحظــات حياتهــا .قــال املفزلــك أيضً ــا :لقــد شــاهدتُ بعــن
خيــايل الفتــاة تنهــض عــن كرس ـ ّيها وتندفــع نحــو أبيهــا طالب ـ ًة
إليــه ،ثـ ّم إىل أهــايل القريــة ،حاميتهــا مــن الخطــر الــذي يته ّددها،
وأنّهــا ألقــت بنفســها عــى أقدامهــم ،راجي ـ ًة أن ينتزعوهــا مــن
بــن األنيــاب التــي ســتقضقض بق ّيــة عمرهــا يو ًمــا بعــد يــوم.
وقــد أكّــد ص ّحــة مشــاهدات املفزلــك مــا حكَتــه عبــا الهبــا يف
اليــوم التّــايل للعــرس ،عندمــا قالــت إ ّن كلثــوم هربــت وجــاءت
الصالــح ،ألنّهــا تريــد
إليهــا طالبـ ًة أ ْخذهــا إىل بيــت الشّ ــيخ أحمــد ّ
أن تــروي لــه مــا عانتــه خــال غيابهــا .أقســمت عبــا أنّهــا كانــت
الصالــح ،عندمــا
قــد خطَــت خطواتهــا األوىل نحــو بيــت الشّ ــيخ ّ
تراجعــت كلثــوم عــن مطلبهــا ،خوفًــا عــى أبيهــا أيّــوب ال ّناعــس،
بعــد أن منــع األبــرص ال ّنــوم مــن التسـلّل إىل عينيــه ،وأبقــاه منــذ
أســبوع يف حالــة يقظَــة ال يقــوى معهــا عــى التحكّــم بحركــة
جفونــه.
إذا كانــت عبــا الهبــا تكــذب ،وكان نايف املفزلك يحــي القصص
عــن نفســه ليظهــر مبظهــر رجــل محــرم يف قريــة مــا عــادت تهتـ ّم
لِــا يقــول ،ف َمــن ينكــر أ ّن جميــع َمــن حــروا ســمعوا نايفًــا
الصالــح،
يدمــدم بصــوت آمــر :خذيهــا إىل بيــت الشّ ــيخ أحمــد ّ
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الصالــح ،أال تريــن كــم تتع ـذّب
خذيهــا إىل بيــت الشّ ــيخ أحمــد ّ
وتعذّبنــا معهــا؟ ســمع أهــايل القريــة كلــات املفزلــك ،فــرأوا فيهــا
عالمـ ًة اخــرى مــن عالمــات جنونــه الــذي انفلــت مــن ُعقالــه يف
اآلونــة األخــرة ،مــع أنّهــم يعرفــون أنّــه يقــول مــن حــن آلخــر
أشــياء ال يـ َد لــه فيهــا ،تنطقــه بهــا قـ ّوة ال ســيطرة لــه عليهــا .وأ ّن
مــا يقولــه يف هــذه الحــاالت يكــون صائ ًبــا ،ألنّــه ال ميـ ّر بعقلــه بــل
يجــري فقــط عــى لســانه ،الــذي يتحـ ّرك بغــر إرادة منــه.
غــر أ ّن أغــرب مــا حصــل يف العــرس مل يكــن كالم نايف مع نفســه،
أو التبـ ّدل الــذي أصــاب الفتــاة ،بــل هــو تلــك الظواهــر املحـ ّـرة،
التــي مل يعــرف أحــد لهــا تفسـ ًرا .فقــد رشعــت الصحــون تتحـ ّرك
أمــام اآلكلــن ،وأخــذت املالعــق الخشــبيّة تتقافــز وتصــدر رني ًنــا
كرنــن ال ّنحــاس ،مــع أنّهــا مل تكــن تصطــدم بــيء .أ ّمــا األقــداح،
فقــد بقيــت مليئـ ًة بالعـ َرق واملــاء ،مثلــا امتــأت آذان الحارضين
بصــوت أحمــد األخــرس ،الــذي مــات قبــل عــرة أعــوام كاملــة.
قــال أحــد الحارضيــن :إ ّن مــا حــدث كان مــن أعاجيــب الهــادي
رسه ،وأ ّن الجــان عملــوا خد ًمــا يف عرســه؛ بــل إنّــه
قــ ّدس اللــه ّ
مل يقبــل أن يخدمــه عا ّمــة الجــان ،فأمــر أبنــاء وبنــات ملوكهــم
والــراب ،وقــد جــاؤوا
بإحيــاء االحتفــال وتقديــم الطعــام
ّ
طائعــن يبتغــون َمرضاتــه .هــ ّز الحــارضون رؤوســهم موافقــ ًة
عــى مــا ســمعوا بــه وشــاهدوه مــن معجزاتــه ،واعتقــدوا أنّهــم ال
يليــق بهــم تكذيــب أعينهــم وتصديــق ابنــة الجنيــدايت .كــا آمنــوا
بأعاجيبــه املاثلــة أمامهــم ،التــي تثبــت أنّــه مــن أهــايل الحظــوة،
الذيــن رفــع حجــاب الغيــب عــن برصهــم وبصريتهــم.
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قالــت عبــا الهبــا تــروي مــا حصــل :وقــف حمــدان والعــرق
يتص ّبــب مــن جبينــه يف ع ـ ّز الــرد ،وأبلــغ الحارضيــن أنّــه قــرر
منحهــم كل مــا ميلكــه هــو وأبــوه وإخوتــه ،وأنّــه مل يعــد هنــاك
ـاص بأحــد بعينــه ،أرضً ــا كان أم مــالً أم
منــذ اللحظــة ُملــك خـ ّ
الصالحــن
متا ًعــا فانيًــا ،فــاألرض واملــال للــه ع ـ ّز وجـ ّـل يورثهــا ّ
مــن عبــا ِده ،ويهبُهــا للشّ ــعب الــذي يحمــل كلمــة الحـ ّـق والخري،
ويجــب أن يكــون منــه األمئّــة والوارثــون .توقّــف حمــدان يتف ّحص
األثــر الــذي تركتــه كلامتــه يف ســامعيه ،ثـ ّم أردف وقــد ارتســمت
ابتســامة رضً ــا عــى وجهــه :إ ّن مــا لكــم قــد صــار يل ،ومــا يل صــار
لكــم؛ فلتمت ـ ّد أياديكــم إىل مــا أملــك ،وليكــن معلو ًمــا لكــم أ ّن
ـدي ســتمت ّدان منــذ اللحظــة إىل جميــع مــا متلكــون ،إلّ مــا حـ ّرم
يـ ّ
اللــه ،فنحــن لــن نقيــم نظــام زندقــة وعصيــان ،بــل ننشُ ــد حيــاة
ـب ســيق ّررها لنــا مجلــس يديــر شــؤوننا عــى
عــدل ومســاواة وحـ ّ
هــدي التّقــى وال ّزهــد والصــاح.
ذُهــل الحــارضون للّنبــأ الــذي وقــع عليهــم كالصاعقــة .هــل
الصالــح أرزاقــه وأموالــه ،هــم
يعقــل أن يشــاركهم هــذا الرجــل ّ
الذيــن ال ميلكــون زاد يومهــم؟ عقــدت املفاجأة ألســنتهم ،وشـلّت
قدرتهــم عــى التّفكــر .حــن وقــف رجــل اعتقــدوا أنّهــم يرونــه
ـتحق هــذا اإلحســان كلّــه،
للمــرة األوىل ليقــول إ ّن القريــة ال تسـ ّ
رشفهــا اب ُنهــا البــار بالعيــش فيهــا ،وأن تعيــش
وإنّــه يكفيهــا أن ي ّ
هــي يف رحابــه وتحــت ســلطانه ،تنعــم بح ْدبــه ورعايتــه وتنتفــع
مــن زهــده وصالحــه ،تفاخــر بــه القــرى األخــرى ،التــي مل يســبق
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ـص
ـب الــذي يخـ ّ
ٍّ
ألي منهــا أن حظيــت بقســط بســيط مــن الحـ ّ
هــو بــه املـزار؛ هـ ّزوا رؤوســهم موافقــن وأفصحــوا عــن رضاهــم
بكلــات املديــح التــي كالوهــا لشــيخهم الهــادي .مل يعــرض أحــد
منهــم أيضً ــا ،حــن قــال الغريــب إ ّن القريــة ســتضع نفســها إىل
الســر
يــوم ال ّديــن يف خدمــة شــيخها املحســن ،وتعاهــده عــى ّ
عــى خطــاه واقتــداء منوذجــه .أ ّمــا عندمــا صــاح بصــوت يخنقــه
االنفعــال :لقــد أصب ْحــت عب ـ ًدا مــن عبيــد إحســانك وتاب ًعــا مــن
أتباعــك ،أزهــد بالدنيــا كــا تزهــد ،وأتعــاىل مثلــك عــى املاديّــات
فأتخــى عــن
ّ
وصغــار ال ّنفــس ،وأتشــ ّبث مثلــك بالروحان ّيــات،
مثــا أعــى وقــدو ًة
األرض واملــال يف ســبيل رضــاك ،وأجعلــك ً
حســن ًة ،وفّقنــي اللــه إليهــا بعــد أن أضلّتنــي مغريــات العيــش
الفلحني وصــاح بخجل:
وكادت تلقــي يب إىل التهلكــة ،وقــف أحــد ّ
لــن تكــون وحــدك تابــع الشّ ــيخ ،ولســت وحــدك عبــد إحســانه.
فنحــن نعلــن جمي ًعــا ثقتنــا بــه وســرنا وراءه إىل أبــد الدهــر .مــا
والســاحة
إن تعــاىل هتــاف االستحســان يف أرجــاء البيــت الكبــر ّ
التــي أمامــه ،حتــى أســكت الشّ ــيخ األصــوات بحرك ـ ٍة مــن يــده
وأبلــغ الحش ـ َد ق ـراره تعيــن مــن أســاه الفـ ّـاح الفصيــح عض ـ ًوا
يف مجلــس األلفــة.
صمتــت عبــا الهبــا .احتقــن وجههــا بغضــب عـ ٍ
ـات كان يجتــاح
كيانهــا ،فبــدت ك َمــن يوشــك أن يفــارق الدنيــا .ز ّمــت شــفتيها
وقالــت بصــوت كالفحيــح :لــن يكــون لــك مــا تريــد ،أيهــا الكلــب
الد ّجــال .همســت إحــدى املســتمعات عندئــذ قائلـ ًة :لقــد بلغــت
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الهبــا مرحلــة الجنــون التــا ّم .اســتأنفت عبــا كالمهــا ،فأخــرت
جليســتيها أ ّن الشّ ــيخ أعلــن أســاء أعضــاء املجلــس ،وأ ّن األمــر
بلــغ درجـ ًة ال تُصـ ّدق ،عندمــا ذكــر اســمي العضويــن األخرييــن،
الصغــر ،ابــن الســنوات العــر،
فــإذا هــا عبــا ذاتهــا والفتــى ّ
عــايص الخالــد.
ســأل أحــد الحارضيــن عــن الحكمــة مــن تعيــن امــرأة بــن هــذا
رس إدخــال الفتــى إىل
العــدد الكبــر مــن أفاضــل ال ّرجــال ،وعــن ّ
محفــل ال شــأن لــه بــه .أجــاب الشّ ــيخ بصــوت حانــق ومؤنّــب:
إذا فكّرنــا مبســتقبل املجلــس الــذي نختــاره ،أطفــال اليــوم هــم
تنســوا ذلــك أبــ ًدا ،أ ّمــا املــرأة فهــي أخــت
شــيوخ الغــد ،فــا َ
الدنيــوي ،الــذي
الرجــل ونــ ّده ،يحســن بنــا إرشاكهــا يف عملنــا
ّ
ز ّودهــا ربّهــا بامللــكات الرضوريّــة لفهمــه واالش ـراك فيــه.
مل يصـ ّدق نايــف مــا ســمعته أذنــاه .كان يعتقــد أ ّن حمــدان أفّــاق
يتالعــب بالقريــة لغايــات شــخص ّية .الحقيقــة أ ّن نايفًــا ذهــب
إىل العــرس بدافــع الضجــر واملجاملــة ،فــإذا هــو أمــام وقائــع
جعلَتــه نه ًبــا لحــرة أعجزتــه عــن تفســر مــا حــدث .لقــد فوجــئ
الســابق
مبــا أعلنــه الشّ ــيخ ،فــا كان منــه إلّ أن أنكــر موقفــه ّ
حيالــه وأقنــع نفســه أنّــه مل يحمــل لــه الغـ ّـل والحقــد إىل مــا قبــل
لحظــات قليلــة ،ومل يلصــق بــه أبشــع األوصــاف ويحـ ّرض القريــة
رسه :كنــت أرى يف الهــادي عــى ال ـ ّدوام
عليــه .بــل إنّــه قــال يف ّ
رجـ ًـا فـذًّا مل تلــد ال ّنســاء مثلــه ،وإن مل تتــح الفرصــة يل مــن قبــل
كل حــال ،فــإ ّن ســلوك الشّ ــيخ
إلعــان مــا كنــت أضمــره .عــى ّ
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يؤكّــد مــا اعتقدتــه عــى ال ـ ّدوام ،ف َمــن غــر نبيــل شــهم يق ـ ّدم
أمالكــه وأموالــه للغــر دون مقابــل ،و ّمــن غــر كريــم متفــانٍ ي ْؤثــر
ســواه عــى نفســه وأبيــه وإخوتــه ،ويتــز ّوج مــن فتــاة لهــا حكايــة
مشــينة ككلثــوم؟ كان اإلحســاس بالخجــل يتصاعــد يف نفــس
نايــف ،ولــو قُ ّيــض لــه أن يقــف اللحظــة أمــام مــرآة لَــا جــرؤ
عــى ال ّنظــر إىل وجهــه ،يك ال تقــع عينــاه عليــه ،هــو الــذي كان
يحمــل إىل مــا قبــل لحظــات أشـ ّد األفــكار دنــاء ًة وأكرثهــا تجـ ٍّن
عــى هــذا الشّ ــيخ الــذي مل يكــن يعرفــه.
رشع املفزلــك لتــ ّوه يــرى الهــادي بعيــون جديــدة بينــا هــو
يتأ ّمــل نفســه بعــن خيالــه ويلومهــا عــى مــا ألحقتــه بــه مــن
ظلــم ،وقــد م ـ ّرت بــه لحظــات انفعــال أوشــك فيهــا أن يرمــي
بنفســه تحــت أقــدام الشّ ــيخ مســتغف ًرا ناد ًمــا.
تنــازع هــذان املوقفــان املفزلــك ،فأخــذ يشــعر أنّــه صــار عاجـ ًزا
عــن مقاومــة رغبتــه يف إعــان عواطفــه الجديــدة حيــال الشّ ــيخ،
رس ًعــا وخيــم العواقــب
ّ
وأحــس أ ّن ســلوكًا كهــذا قــد يكــون ت ّ
رسعــه يف موقــف مخجــل اســتم ّر
فأحجــم عنــه .أمل يو ّرطــه ت ّ
إىل مــا قبــل هنيهــات قليلــة ،وكان ميكــن أن يســتم ّر إىل األبــد،
لــو أ ّن الشّ ــيخ مل يرتفّــع عــن دنايــا اآلخريــن ويغفــر أخطاءهــم
وذنوبهــم ،مثلــا غفــر لــه هــو نفســه أخطــاءه وذنوبــه ،وعيّنــه
يف مجلــس األلفــة ،راف ًعــا إ يّــاه إىل ُســ ّد ٍة عليــا هــي مقــام
املختاريــن ،وكان غارقًــا إىل دقائــق يف بحــر فاق ـ ٍة ال أمــل لــه يف
الخــروج مــن جوفــه املظلــم .لقــد أدخلــه الشّ ــيخ إىل املجلــس،
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لحظــة كان يفكــر باختطــاف زوجتــه .ورفعــه إىل الـذُّروة ،رغــم
أنّــه كان عارفًــا بخبايــا نفســه ونوايــاه .أميتنــع بعــد هــذا كلّــه
عــن االرمتــاء تحــت قدميــه ،ويــر ّدد يف طلــب غفرانــه وعفــوه؟
ي يتصاعــد يف نفــس نايــف ،حــن نهــض
كان الحــوار ال ّداخــ ّ
الشّ ــيخ واتّجــه إليــه ليســأله إن كان يعــاين مــن مــرض يسـ ّبب لــه
أي يشء ،وضــع الشــيخ
ـب نايــف واق ًفــا .قبــل أن يقــول ّ
األمل .هـ ّ
ر ال
راحتــه فــوق جبينــه ،وقــال ً
هامســا كأنّــه يفــي إليــه ب ـ ٍّ
ٍ
كل يشء يــا أســتاذ
ألحــد ســواه أن يعرفــه :أنــا أعــرف ّ
يريــد
نايــف ،أنــت نــادم وأنــا أســامحك وال أحمــل لــك ِغـ ًّـا .اســتدار
ال ّرجــل القصــر عندئـ ٍـذ نحــو الحشــد يعلــن بصــوت قاطــع :أشــهد
الحارضيــن جمي ًعــا عــى أ ّن األســتاذ نايــف هــو منــذ الســاعة
أخــي ،وأ ّن أ ُخ ـ ّويت لــه ستســتمر إىل أبــد الدهــر ،مهــا حــدث.
مــا إن عــاد الشّ ــيخ إىل مكانــه ،حتــى قــام الحشــد إىل نايــف
يه ّنؤونــه يف ج ـ ّو مــن الهــرج االحتفــا ّيل املــرح .أ ّمــا هــو فأيقــن
أ ّن اآلخــر كان يقــرأ أفــكاره ،وأنّــه كشــف مكنوناتهــا ومضامينهــا،
فقــال بــأىس :إذا كان قــد عــرف وســامحني ،فــا داعــي لالعتــذار
إليــه .أ ّمــا إذا كان قــد عــرف ومل يســامحني ،فــإ ّن االعتــذار وحــده
ال يكفــي ،تُــرى كيــف أقــوم بعمــل يقابــل أفضالــه التــي مــا
انقطــع يســديها هــذا املســاء؟
تطلّــع نايــف إىل الشّ ــيخ ،فــإذا بكلثــوم ترميــه بنظــرة اتّهاميــة،
كأنّــه خــان عه ـ ًدا قطعــه حيالهــا .أشــاح عنهــا بقســوة وجفــاء،
ربــا
وف ّكــر للَحظــة باالن ـراف مــن العــرس ،معتق ـ ًدا أ ّن ذلــك ّ
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يكــون أحســن الحلــول ،بعــد أن عقــد الشّ ــيخ أ ُخ َّوتــه معــه .لكــن
ســؤالً هاجسـ ًيا تصاعــد يف داخلــه ،حــال بينــه وبــن مــا اعتزمــه:
مــا أدراك أ ّن العقــد بــن الشّ ــيخ وبينــك صحيــح ومتكافــئ؟ أال
تعتقــد أ ّن الخطــوة التّاليــة لوضــع يــده عــى أمــاك القريــة
ســتكون تصفيــة خصومــه ،ومنهــم أنــت وعبــا الهبــا؟ مــا الــذي
حــدث يف الواقــع يك تقبــل تحـ ّول الشّ ــيخ املفاجــئ الــذي ال مـ ّرر
لــه؟ افــرض أنّــه يريــد كســبك بالفعــل ،فهــل هــذا ضامنــة كافيــة
لحياتــك؛ وهــل مــا قــام بــه نحــوك يكفــل حاميتــك منــه؟ ومــا
أدراك أنّــه ليــس تغطيــ ًة للخطــوة الحاســمة ،التــي لــن تكــون
ســوى التّخلّــص منــك؟ هــل يكــون الشّ ــيخ قــد رفعــك عندئـ ٍـذ يك
وغســل يديــه
تصبــح ســقطتك أش ـ ّد إيال ًمــا ،أم أراد تربئــة نفســه ْ
مــن دمــك أمــام جميــع سـكّان القريــة؟ ارتعــدت فرائــص نايــف
مــن الخــوف .نــزع طربوشــه عــن رأســه يج ّفــف العــرق الــذي
كان ينـ ّز مــن جمجمتــه ويســيل مــن جبينــه ،ثــم مـ ّد يــده بحركــة
غــر مقصــودة إىل ســيجارة مشــتعلة كان جــاره قــد وضعهــا عــى
نفســا طويـ ًـا ،مــع أنّــه
ـب منهــا ً
الطّاولــة أمامــه ،فالتقطهــا وعـ ّ
كان قــد أقلــع عــن التّدخــن منــذ زمــن بعيــد .كان يشــعر بدمــه
ـراب
يوشــك أن ين ِفــر مــن وجهــه ،ويجــد صعوب ـ ًة يف ابتــاع الـ ّ
ومضــغ الطعــام؛ يســتغرب قــدرة األفــكار عــى التّالعب باإلنســان،
ويســتغرب أكــر املــأزق الــذي وجــد نفســه متو ّرطًــا فيــه ،فهــو
بالــكاد يعــرف طرفــه اآلخــر ،الشّ ــيخ حمــدان ،الــذي كان ِ
ميســك
خيــط األحــداث ليعتــر بــه قلبــه وأفــكاره ،ويدفعــه إىل تــرك مــا
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عــداه واالنضــواء تحــت ســطوته ،رغــم أنّــه ال يجــد إىل اللحظــة
شــيئًا يجمعهــا ،إلّ إذا كان كالم الشّ ــيخ الغائــم عــن املجلــس
واألخ ـ ّوة هــو جامعهــا املشــرك.
مت ّنــى نايــف لــو أنّــه مل ِ
يــأت إىل هــذا العــرس الــذي يشــبه
محكمــة تو ّجــه إليــه التّهمــة تلــو األخــرى .التفــت إىل املــرأة
الجالســة قبالتــه ،فــإذا هــي تنهــض عــن كرس ـيّها وتتّجــه إليــه.
ح ـ ّدق بهــا غــر مص ـ ّدق؛ خطــر لــه أ ّن االنســان يصــاب بنوبــات
جنــون مبا ِغتــة ،عندمــا يف ِقــد األمــل ،وأنّهــا أصيبــت بواحــدة مــن
ال ّنوبــات التــي تخ ـرِج املــرء عــن طــوره ،وتجعلــه أهـ ًـا للقيــام
الســيطرة عــى نفســه .تزايــدت
رصفــات ال يقــوم بهــا يف حــاالت ّ
بت ّ
دقّــات قلبــه ،جـ ّـف ريقــه متا ًمــا ،فــرع يطلــب إىل ربّــه أن ينهــي
الســهرة عــى خــر .انتابــه إحســاس طــا ٍغ بكرههــا ومـ ّر يف خاطــره
ّ
رشيــط مــن األحــداث والوقائــع ذكّــره بهــا قبــل اختفائهــا وأثــار
يف نفســه حق ـ ًدا عاص ًفــا عليهــا ،هــي التــي كانــت فيــا مــى
رم ـ ًزا لطبيعــة بك ـ ٍر جامحــة كث ـ ًرا مــا رأى فيــه نقيضــه وكرههــا،
وصــارت اآلن عي ًنــا لضمــره ،تطلــب إليــه االنتحــار ،لحظــة وصــل
أي وقــت مــن حياتــه املعذّبــة.
إىل أكــر مـ ّـا كان يتخ ّيــل يف ّ
وصلــت العــروس أخ ـ ًرا إىل حيــث كان يجلِــس .وقفــت حيالــه
متا ًمــا ورصخــت يف وجهــه :ملَ أنــت خائــف وم ّمــن تخــاف؟ نظــر
الحضــور إليــه وقــد توقّفــوا عــن األكل والــكالم .بــدا ك َمــن
يتعــ ّرض المتحــان مباغــت يف حضــور أنــاس مل يســبِق لــه أن
رآهــم .نهــض ببــطء وصعوبــة ،كأنّــه يحمــل عــى أكتافــه عبئًــا
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تتقصــف ســاقاه تحــت وطأتــه وقــال بصــوت مرتجــف :لســت
ّ
خائفًــا .أنــا ال أخــاف شــيئًا .صمــت لحظــ ًة وأردف :مــا دام
ـس بالق ـ ّوة تعــاوده بعــد أن اســتجار
شــيخي راض ًيــا ع ّنــي .أحـ ّ
بالهــادي وأعلــن انتــاءه إليــه .حـ ّول عندئـ ٍـذ نظــره عــن شــيخه
والتفــت إىل الحشــد يــرى وقْــع مــا قالــه عليــه .رأى النــاس
يضحكــون باســتمتاع وســعادة .اســتغرب مــا شــا َهدته عينــاه.
أجفــل واتّجــه ببــره إىل الشّ ــيخ ،فــإذا بابتســامة ســاخرة
ترتســم عــى وجهــه .مل يفهــم يف البدايــة ســبب ضحــك ال ّنــاس
ســؤال أجابهــا
ً
وســخرية الهــادي .لقــد طرحــت العــروس
الســاخرة
عليــه ،فــا املضحــك يف األمــر؟ كانــت التّعليقــات ّ
قــد أخــذت تجــري عــى ألســنة الضّ احكــن ،بينــا كلثــوم مــا
ٍ
عندئــذ أ ّن
تــزال واقفــ ًة حيالــه كأنّهــا تنتظــر إجابتــه .أدرك
صوتــه مل يخــرج مــن فمــه ،وأ ّن شــفاهه تح ّركــت دون كالم .مل
يعــرف مــا الــذي يجــب عليــه فعلــه ،فانســاق وراء أ ّول فكــرة
ع ّنــت لــه واندفــع إىل الشّ ــيخ صار ًخــا بخضــوع :أســتجري بــك
وأضــع نفــي يف حــاك .عندمــا أجابــه هــذا :قبلــت ُوضعــك
يف ِحــاي ،عــادت العــروس إىل مقعدهــا .أحنــت رأســها فــوق
عنقهــا ال ّناحــل املصفــ ّر ،وأجهشــت ببــكاء متف ّجــع.
قبــل أن ينــرف املدعــوون إىل بيوتهــم ،وقــف ســامل يوســف
وقــال بارتبــاك :نحــن يــا ســيدنا الشّ ــيخ وهبنــا اللــه أرضً ــا نعيــش
منهــا ،ورِثناهــا أبًــا عــن جـ ّد .فهــل ســتدخلونها يف األمــاك العا ّمة،
وهــل ســتعاملوننا معاملــة مــن ال أرض لهــم؟ أليــس يف عملكــم
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قســمت األرزاق وأوكلــت
هــذا خــروج عــن اإلرادة اإلله ّيــة ،التــي ّ
كل عبــد مــا يســتحقّه؟ همهــم بعــض الحضــور تأيي ـ ًدا لِــا
إىل ّ
قالــه ســامل .بــل إ ّن صوتًــا تعــاىل قائـ ًـا إ ّن اللــه ع ـ ّزت قدرتُــه مل
يفـ ّوض ســلطته ألحــد؛ وإ ّن مــن يريــد إعطــاء أرضــه لغــره حـ ٌّر يف
رزقــه ،لك ّنــه ال يجــوز أن يكــون حـ ًّرا يف أرزاق ال ّنــاس ،التــي هــي
رب العاملــن.
منحــة مــن ّ

وقــف الشّ ــيخ وقــد احمـ ّر وجهــه والتمعــت عينــاه بنــار الغضــب،
ٍ
بصــوت هــ ّز املــكان :تتح ّدثــون عــن اإلرادة اإلله ّيــة
ورصخ
وتجهلــون أ ّن اللــه ســاوى بــن ِعبــاده وفــرض عليهــم العــدل
واإلحســان .نحــن يــا ســامل ال نأخــذ منكــم مــا هــو لكــم ،بــل نعيــد
رب العاملــن حقوقــه فيكــم ويف أراضيكــم ،مثلــا أعدنــا إليــه
إىل ّ
الســبيل وإليــه
حقوقــه فينــا ويف أراضينــا .منــه املنطلــق وهــو ّ
املــآل.
أفســد اع ـراض ســامل الج ـ ّو .م ـ ّرت لحظــات طويلــة مــن الحــرة،
حــق ،وأ ّن األرض
قبــل أن يقــف نايــف معل ًنــا أ ّن الشّ ــيخ عــى ّ
يجــب ت ْركهــا للقريــة تق ـ ّرر فيهــا مــا ت ـراه .أيّــد الحــارضون مــا
ســمعوه ،فتشـ ّجع نايــف واقــرح وســط دهشــة الحضــور إدخــال
ســامل إىل املجلــس ،لكــن هــذا مل يســمع بق ّيــة الــكالم ،فقــد كان يف
طريقــه نحــو البــاب ،يتبعــه أنصــاره.
قالــت عبــا الهبــا يف اليــوم التّــايل عنــد نبــع املــاء :إ ّن القريــة لــن
تعــرف ال ّراحــة بعــد اآلن ،أل ّن األبــرص ش ـقّها إىل قســمني وضــع
نفســه فوقهــا.
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اِحت ّجــت إحــدى ال ّنســوة عــى تســمية الهــادي باألبــرص ،فآزرت ْهــا
نســو ٌة كثـرات هـ ّددت بعضهـ ّن عبــا بنقــل مــا تقوله إىل الشّ ــيخ،
الــذي ســيح ّرك قــوى خف ّيــة لــن تســكت عــى إهانتــه ،وهــو مــا
الصالحــن .ضحكــت عبــا ور ّدت هازئـ ًة :إ ّن
هــو بــن أوليــاء اللــه ّ
الق ـ ّوة الوحيــدة التــي تخيفنــي هــي جهلكــم وفســاد عقولكــم؛
وهــذه ليســت خف ّيــة ،بــل هــي جل ّيــة كضــوء النهــار.
منــذ ذلــك اليــوم ،تــاىش عــدد املســتمعات إىل عبــا ،وزاد عــدد
منتقديهــا وكارهيهــا .ورشع أهــايل القريــة يتعاملــون معهــا بلــؤم
بــا ٍد ،بــل إنّهــم رموهــا بالجنــون وتذكّــروا لقــب الهبــا اللصيــق
باســمها ،وأخــذوا يــرون فيــه تســمي ًة مطابقــ ًة للواقــع؛ كانــوا
يعتربونــه رضبًــا مــن امل ـزاح والزم ـ ًة لفظ ّي ـ ًة الس ـ ِمها األ ّول .هــذا
اللقــب الــذي كان يف نظــر القريــة شــهاد ًة لهــا نالتهــا عــن جــدارة،
حــن رفضــت شــابًا شــاهدها ذات يــوم قــرب نبــع املــاء وحــاول
غَوايتهــا بنقــوده وأمالكــه ،فعاملتــه برتفّــع وازدراء؛ واســتم ّرت
عــى رفضــه حتــى حــن وافــق أبوهــا عــى تزويجهــا منــه.
بحــب عبــا مللحــم ال ّراعــي ،وقــد
كان ســكّان القريــة يعرفــون
ّ
ـي يعجــب أباهــا.
ّ
توقّعــوا أن
تتخــى عنــه مــن أجــل رجــل غنـ ّ
ّإل أ ّن توقّعاتهــم وموافقــة أبيهــا مل تُ ْجــد يف كــر عنادهــا ،ومل
تفلِــح يف إقناعهــا بالتخـ ّـي عــن ال ّراعــي ،الــذي كان حصــان ب ـ ّرا ٍر
جمو ًحــا ،ت ُْس ـ ِكر ش ـ ّبابتُه الجبــال وته ـ ّز أعطــاف الشّ ــجر؛ يختلــط
صوتهــا بخريــر األنهــار املنســلّة بــن الوديــان ويدغــدغ القمــر
يف عليائــه .كان ملحــم يغ ّنــي ،فيح ـ ّرك أعــاق القلــوب ويوقــظ
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الحــب والعشــق ،ويطلــق خيــاالت الصبايــا
فيهــا الحنــن إىل
ّ
ــج بالحميم ّيــة
والشّ ــبان نحــو عــواملَ مل ترت ْدهــا مــن قبــل ،تضُ ّ
واملعانــاة والتّــوق إىل اآلخــر .وكان زينــة األعــراس ،إن قــام إىل
الدبكــة اهت ـ ّزت ال ّدنيــا فر ًحــا وكادت األرض تنهــض مــن تحــت
أقــدام ال ّراقصــن وال ّراقصــات ،فريفعــون رؤوســهم حــن ينشــد
أغــاين املــرح ويخفضــون جباههــم ًأس لحــا ِل العاشــقني وامللهوفني
والبؤســاء واملظلومــن .كان ملحــم يغ ّنــي ،فتمــوج األرض والســاء
برتاتيلــه املك ّرســة ملجــد اإلنســان ،الـ ّزارع ،البــاين ،الشّ ــقي ،املتعب،
العاشــق ،املحــروم ،الجائــع ،الطّريــد ،القــوي ،الجاهــل ،الضّ عيــف.
وكانــت قريتــه تنــام حــن ينــام وتفيــق عندمــا يفيــق؛ تص َخــب
ســاعة يضحــك وتبــي آ َن يحــزن؛ تــرح معــه يف الـراري واآلفــاق
ـر حــن
الفســيحة ،تفلــح معــه وتــزرع معــه
وتحصــد معــه؛ تحـ ُ
ُ
يحــر وتغيــب حــن يغيــب.
كــم حكــت القريــ ُة حكايــة ملحــم وعبــا .كان األب قــد وعــد
العريــس ّ
الــري بالفتــاة الجميلــة .حــن أخربتــه برفضهــا قــال
لهــا :لكننــي وعدتــه وال أســتطيع التنكّــر لوعــدي ،يك ال أصبــح
أضحوكــة القريــة .أجابتــه بحنــان :أنــت تعــرف أ ّن قلبــي مل يعــد
يل .ر ّد األب :لكـ ّن ملحــم لــن يتــز ّوج مــن عــامل البــر؛ فهــو زوج
والســاء ،كــا
الشّ ــ ّبابة و الوديــان والشّ ــجر والطّيــور واألنهــار ّ
أنّــه فقــر ال ِ
يقــدر عــى الــزواج فــإىل متــى تنتظرينــه؟ تعــاىل
صــوت شـ ّبابة ملحــم .صمتــت الفتــاة وقــد أوشــك وجيــب قلبهــا
أن يخنقهــا ،وصمــت أبوهــا بانتظــار جوابهــا .كان صــوت ش ـبّابة
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ملحــم يتعــاىل ويقــرب ،واألب يشــعر أنّــه يدخــل إىل محــراب
ويحــس أنّــه
الحــب املقــ ّدس الــذي يجمــع ابنتــه إىل حبيبهــا،
ّ
ّ
الصمــت يقــول مــا يعجــز اللســان عــن قولــه.
أمــام نــوع مــن ّ
ٍ
عندئــذ أ ّن ابنتــه كســبت الجولــة ضــ ّده ،وأنّــه مــا كان
أيقــن
ليفعــل إلّ مــا فعلَتــه ،لــو كان يف وضعهــا ،فقــام وخــرج عــى
رؤوس أصابعــه مــن البيــت ،خشــية َإيقاظهــا مــن نشــوة الوجــد
التــي غرقــت فيهــا.
قــال ال ّرجــال يومــذاك إ ّن عبــا رفضــت الـ ّـروة ألنّهــا هبــا .وقالت
ال ّنســوة إنّهــا رفضتهــا أل ّن ملحــم يســاوي ثــروات ال ّدنيــا مجتمع ًة.
مــع الزمــن ،تب ّنــت ال ّنســوة أقــوال ال ّرجــال وسـ ّمي َنها الهبــا ،رغــم
نســوا هــذا اللقــب منــذ وقــت طويــل.
أ ّن هــؤالء كانــوا قــد َ
كان العــرس نقطــة تحـ ّول كــرى يف العالقــات بــن الفتــاة بقريتهــا.
احتملــت عبــا يف البــدء حالتهــا الجديــدة .لكــن مــرور األيّــام
أقنعهــا أ ّن القريــة مــا عــادت قريتهــا القدميــة التــي أحبّتهــا
وأمضَ ــت فيهــا مــا قُ ّيــض لهــا أن تعيشــه مــن ســعادة وشــقاء.
أخ ـ ًرا ،وطّــدت العــزم عــى احتــال مــا يجــري آمل ـ ًة أن يتغـ ّـر
الحــال ،عندمــا ســتتّضح نوايــا حمــدان وتصحــو املـزار مــن خــد ِر
األوهــام اللذيــذة التــي أغرقهــا فيهــا.
قلّلــت عبــا مــن ذهابهــا إىل الحقــل .مل تعــد تذهــب أيضً ــا إىل
نبــع املــاء إلّ يف ســاعات ٍمع ّينــة ،عندمــا تكــون القريــة غارقـ ًة يف
ال ّنــوم أو منهمكـ ًة يف العمــل .كــم حــاول أبوهــا تخفيــف وحشــتها
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وإعــادة املــرح إىل قلبهــا ،وكــم أكّــدت هــي أنّهــا تعرف مــا يعتمل
ـس بوطــأة املقاطعــة عليــه .وقــد بذلــت جه ـ ًدا
يف صــدره وتحـ ّ
متّصـ ًـا إلقناعــه بالخــروج مــن البيــت ،كــا دفعتــه إىل مصالحــة
الهــادي .غــر أنّــه كان يرفــض االســتجابة لهــا يف اللحظــة األخــرة،
قائـ ًـا إ ّن هــذا لــن يصالحــه ،بــل ســيغفر لــه ويص َفــح عنــه ،إن هو
مل يحتقــره ويعاملــه بــازدراء .كان يكـ ّرر عــى مســامعها مــا قالتــه
هــي نفســها ذات يــوم حــول عزلتهــا املوحشــة ،التــي ســتدوم إىل
أن تتغـ ّـر األحــوال ،ويضيــف بحــرة :هــذا زمــن تعلّــم الصمــت،
زمــن الحديــث مــع النفــس وليــس زمــن الحقيقــة املعلَنــة والــرأي
الجهــر ،فاللعنــة عــى األبــرص وســامل ونايــف واألرض واملــال،
وعــى اليــوم الــذي يولــد فيــه اإلنســان ،ألنّــه يــوم ِب ـ ْدء عذابــه
الــذي ال ينتهــي.
كان األب يتعـذّب ،يزيــد عذابــه عجـ ُزه عن فهم ما يجــري وإدراك
م ّربراتــه وأســبابه ،وعزلتــه التــي كشــفت لــه مــا يف القريــة مــن
ضغائــن وحقــد .ووضعتــه يف مواجهــة عالَــم مل يعتقــد يو ًمــا أنّــه
الصغــر
ســيوا َجه مبثلــه أو يتخ ّيــل حتّــى وجــوده يف هــذا الركــن ّ
املنعــزل ،الــذي يســ ّمونه مــزار الــ ُّد ّب .كانــت األســئلة تعــذّب
الجنيــدايت ،وكان يزيــد شــقاءه أنّهــا مل تتنــاول الحــارض وحــده ،بــل
طالــت أيضً ــا املــايض واملســتقبل ،ماضيــه هــو ومســتقبل ابنتــه،
التــي أخــذ يتص ـ ّور كيــف ســتميض حياتهــا بعــده ،وحيــد ًة بــن
وحــوش اعتقــد إىل األمــس القريــب أنّهــم مالئكــة ،وأنّهــا ســتكون
يف مأمــن بينهــم.
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يف هــذا الواقــع القــايس ،غــرق األب عــن غــر قصــد منــه يف أحــام
اليقظــة ،وأخــذ يس ـكّن جراحــات روحــه بتخ ّيـ ٍ
ـات هانئ ـ ٍة تعيــد
األمــور إىل مجاريهــا وتر ِجــع النــاس إىل مألوفهــم .كــم حلُــم وهــو
ـس تحــت شــجرة التّــوت الكبــرة بأصدقائــه القدامــى وهــم
جالـ ٌ
يشــاركونه رشب الشــاي ولعــب املنقلــة .وكــم ســمع بــأذن خيالــه
همســات ونــكات وضحــكات ورصخــات أحبابــه .بــل إ ّن عبــا
والســعادة تغ ُمــر روحهــا ،فقــد ســمعتْه
هرولــت إليــه ذات يــوم ّ
يطلــب إليهــا إحضــار املنقلــة وإعــداد الشّ ــاي .لكــ ّن فرحتهــا
كابوســا.
تب ـ ّددت عندمــا وج َدتــه يغ ـ ّط يف ال ّنــوم ،يــرى حلـ ًـا أو
ً
مل تنــج عبــا نفســها مــن أحــام اليقظــة .فقــد رأت مـ ّرة حمــدان
األبــرص قاد ًمــا إىل بيتهــا يطلــب إليهــا االنضــام إىل املجلــس.
كان ال ّزائــر يتعامــل معهــا بحــذ ٍر وج ّديّــة؛ يتح ـ ّدث إليهــا كمــن
يتحــ ّدث يف اجتــاع ،فيحســب حســابًا دقيقًــا لكلامتــه ،ويكــر
مــن تحريــك يديــه والتّالعــب بصوتــه .وقــد كـ ّرر أفــكا ًرا أراد بهــا
اســرضاءها ،فتحـ ّدث عــن خدمــة اآلخريــن ،التــي حـ ّدد مجاالتهــا
تحديـ ًدا دقي ًقــا .ثــم انتقــل إىل «الخطــوة الكــرى» التــي اقرتحهــا
عــى القريــة وحظيــت بقبــول جميــع سـكّانها .أخـ ًرا اقــرح عليها
االنضــام إىل املجلــس ،وضـ ّم أمــاك أبيهــا إىل األمــاك املشــركة،
وانتهــى إىل التّنويــه مبؤ ّهالتهــا ومق ّدراتهــا ،وإىل اإلعــراب عــن
أملــه يف قبولهــا يف التعــاون ،أل ّن يف التعــاون خــر الجميــع.
كانــت الفتــاة قــد بــدأت تــر ّد عــى خطابــه ،حــن دخــل أبوهــا
كأســا مــن الشّ ــاي .فاجأهــا ظهــوره ،أطلقــت
املطبــخ طال ًبــا إليهــا ً
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شــهق ًة جعلتــه يســألها متضاح ـكًا :هــل وصلــت العــدوى إليــك
أنــت أيضً ــا ،أيتهــا البن ّيــة الغاليــة؟ مل تــر ّد ،بــل أطرقــت إطراقــة
َمــن غلبــه ضع ُفــه ،فاقــرب منهــا ووضــع يده عــى كتفهــا وأردف:
ـدي مــا
أعـ ّدي إبريــق الشّ ــاي وتعــايل إىل تحــت شــجرة التّــوت ،فلـ ّ
أقولــه لـ ِ
ـك.
مــا إن وضعــت إبريــق الشّ ــاي عــى املصطبــة أمامــه ،حتــى ســألها
األب بلهجــة يختلــط فيهــا الجـ ّد باملـزاح :مــا رأيــك أن نهاجــر مــن
مـزار الـ ّد ّب ،القريــة الجاحــدة التــي تخلّــت ع ّنــا ،مــا إن لـ ّوح لهــا
أ ّول محتــال ببعــض الوعــود والكلــات الحلــوة؟ اســتفهمت عــن
املــكان الــذي يريــد الهجــرة إليــه ،فأخربهــا أنّــه عــازم عــى قضــاء
أيّامــه األخــرة يف القيســاء ،القريــة التــي أمــى بهــا أيّا ًمــا صيفيّـ ًة
هانئ ـ ًة ،حــن كان يذهــب إليهــا وأقرانــه للحصــاد .قالــت الفتــاة
باقتضــاب :نفعــل مــا تـراه يــا أيب ،ثـ ّم اندفعــت إىل البيــت تبلّــل
دموعهــا خ ّديهــا.
ـب الجنيــدايت كأس الشّ ــاي األ ّول .رشــف منــه رشــف ًة صغــرةً،
صـ ّ
فــإذا بنايــف ينتصــب أمامــه بطربوشــه الطّويــل وبدلتــه املتآكلــة
ونظّــارة الشّ ــمس التــي ال تفــارق عينيــه .أشــاح عنــه ومل يد ُعــه
ـت يف عضــد نايــف ،الــذي ألقــى
إىل الجلــوس .لكــن الجفــاء مل يفـ ّ
الســام بلغــة متكلّفــة وجلــس قــرب الجنيــدايت ،كــا كان يفعــل
والصداقــة .ســأله األب بغلظـ ٍة عــن ســبب قدومــه.
الصفــاء ّ
أيــام ّ
أجابــه أنّــه فاعــل خــر يحمــل رســال ًة مــن الهــادي يطلــب إليهــا
ـاف :هـ ِ
ـوت جـ ٍ
ســاعها وإبــداء رأيهــا فيهــا .قــال األب بصـ ٍ
ـات
مــا عنــدك.
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بــدأ نايــف بتعــداد مآثــر شــيخه .قاطعــه الجنيــدايت طال ًبــا إليــه
االنتقــال إىل ال ّرســالة؛ فمــن غــر املقبــول أن تكــون محاســن
حمــدان موضــوع رســالة يبعثهــا إليــه وإىل ابنتــه .ضحــك نايــف
مح َر ًجــا وقــال :ســيأتيك الــكالم يف وقتــه ،فالشّ ــيخ يهديكــا
ســامه ويعــرض عليكــا االنضــام إىل املجلــس .ســألت الفتــاة،
التــي كانــت تتابــع الحديــث مــن داخــل البيــت :هــل س ـ ُنقبل
كالنــا يف املجلــس؟ هــل يقبــل أعضــاء املجلــس إعطاءنــا مقعدين
ونحــن ال منثّــل أحــ ًدا ســوى نفســينا وال منلــك مــن األرض مــا
ي ـ ّرر ق ـرار الشّ ــيخ؟ أجــاب نايــف :أ ّن الشّ ــيخ يفعــل مــا يشــاء
وليــس ألحــد ســلطة عليــه .ســألته عبــا عندئـ ٍـذ بلهجــة مبطّنــة:
مبــا يف ذلــك األعضــاء الجــدد؟ انتبــه املوفــد إىل غلطتــه ،فغـ ّـر
كل يشء قابــل للّنقــاش والحــوار ،وإ ّن صــوت
رأيــه وقــال إ ّن َّ
الشــيخ مســا ٍو يف الحــوار لصــوت غــره .ســألته عبــا مــن جديــد:
هــل يحــق لحمــدان االعــراض عــى قــرارات اآلخريــن مــن
أعضــاء املجلــس .قــال نايــف :الشّ ــيخ هــو القائــد ،والقائــد
ليــس كغــره ،كــا أ ّن صوتــه هــو الصــوت املق ـ ّرر .تد ّخــل األب
رجــا ســطوتُه مطلقــة
ً
الســبب الــذي يدفــع
ً
متســائل عــن ّ
عــى القريــة إىل تقديــم عرضــه لهــا؟ أق ـ ّر نايــف أنّــه يجهــل
األســباب ،لكنــه يعتقــد أنّهــا تتعلّــق بكــرم الشــيخ وبعــد نظــره
وحكمتــه ورغبتــه يف توحيــد القريــة حــول خريهــا ،الــذي يعرفــه
ٍ
وقــل
عندئــذ :اذهــب ْ
وحــده دون جميــع ال ّنــاس .قــال األب
الحــق ،أكنــا أعضــاء يف املجلــس أم
لســيّدك إنّنــا ســنقف مــع
ّ
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مل نكــن .ســأل نايــف بلهفــة :أيعنــي هــذا قبولكــم العــرض؟
أجــاب األب بحــزم :لقــد أعطينــاك جوابنــا ،وهــو األخــر.
انــرف نايــف حائـ ًرا يف اإلجابــة التــي طلــب إليــه نقلهــا لشــيخه؛
فقـ ّرر إبالغــه الــر ّد حرف ًيــا ،وإشــاعة خــر يف القريــة حــول موافقــة
األب وابنتــه عــى العــودة إىل أهلهــا سـكّان القريــة.
مــا كاد النبــأ ينتــر ،حتــى أخــذ ال ّنــاس يقصــدون البيــت املعزول.
اســتيقظ األب وعبــا عنــد طلــوع الفجــر عــى طرقــات قويّــة
عــى البــاب .خافــا وســارعا إىل اســتطالع مــا يجــري .حــن بلغــت
مســامعهام أصــواتٌ مطمئنــة ،فتحــا بــاب البيــت الــذي مل ينقطــع
حبــل ز ّواره طيلــة النهــار ،واســتم ّر حتّــى الهزيــع األ ّول مــن الليــل.
كان القادمــون ير ّحبــون بعودتهــا إىل أحضــان قريتهــا ،ويعلنون
استحســانهم لقرارهــا التّعــاون مــع شــيخهم الحريــص عــى
وحــدة الجامعــة وخريهــا .وكانــا مــن جانبهــا يوضحــان موقفهام؛
يعلنــان أنّهــا مل يوافقــا عــى التّعــاون مــع أحــد ،بــل أبلغــا ناي ًفــا
بوقوفهــا مــع الحـ ّـق مــن أيّــة جهــة جــاء ســواء كانــا عضويــن يف
املجلــس أم مل يكونــا.

كان ال ّنــاس يأتــون إليهــا مه ّنئــن ،وينرصفــون متذ ّمريــن غاضبــن؛
ـس فيهــا أ ّن الهــادي
بــل أ ّن بعــض ز ّوارهــا أخربوهــا بلغـ ٍة ال لبـ َ
ســيكون عــى حـ ّـق يف اتّخــاذ مــا ي ـراه ض ّدهــا مــن إج ـراءات،
وأنّهــم ســيؤيّدونه دون تح ّفــظ ،مــا دامــا قــد رفضــا اليــد املمدودة
إليهــا باإلحســان.
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اســتغلّت عبــا يــوم الزيــارات لتقــول رأيهــا يف األحــداث التــي
عاشــتها القريــة .أبلغــت الفتــاة ال ّنــاس أنّهــا وأبيهــا ال يؤمنــان
مبســاواة بــن الذّئــب والغنــم ،تنتــزع مــن القريــة أرضهــا وجهــد
أبنائهــا .وطلبــت إليهــم مقاومــة مــن أســمته الد ّجــال ،قبــل فوات
األوان وضيــاع الفرصــة .مــن جانبهــم ،كان الــز ّوار ينفــرون مــن
االســتامع إليهــا ،ويغــادرون بيــت الجنيــدايت حانقــن عــى ال ّرجــل
الــذي يــرك قيــاده البنتــه .مل يســتجب أحــد لتحذي ـرات الفتــاة،
وعــاودت أذهانهــم تســميتها القدميــة ،فرشعــوا يتذكّــرون وقائــع
تثبــت ه َبلهــا ،أبرزهــا األكاذيــب التــي تنرشهــا ضــد الشّ ــيخ.
مــا إن انقــى اليــوم التّــايل ،حتّــى كان طــوق العزلــة قــد أحكــم
بشـ ّد ٍة أكــر حــول األب وابنتــه ،التــي كانــت قــد أصبحــت هبــاء
ح ًقــا يف نظــر الجميــع.
مل يرجــع الجنيــدايت وابنتــه دون مقاومــة إىل وضعهــا القديــم،
فقــد ف ّكـرا يف طريقــة تنقــذ القريــة رغـ ًـا عنهــا ،كــا قــال األب،
الصالــح ،طالبًــا
قبــل أن يقصــد ذات يــوم بيــت الشّ ــيخ أحمــد ّ
معونتــه يف إعــادة القريــة إىل صوابهــا.
الصالــح يداعــب ح ّبــات ســبحته ،ويســتمع إىل ضيفــه دون أن
كان ّ
رب العاملــن ومحاســن نب ّيــه
ينقطــع لســانه لحظـ ًة عــن ذكــر اللــه ّ
سـ ّيد املرســلني وشــائل أهــل بيتــه أرشف الخلــق أجمعــن .وقــد
م ـ ّرت فــرة توقّــف األب فيهــا عــن الــكالم ،حــن دخــل الشــيخ
حالــ ًة تشــبه الغيبوبــة ،ومل يســتأنف حديثــه إلّ بعــد أن فتــح
ـائل عـ ّـا كان يقولــه.
الصالــح عينيــه متسـ ً
ّ
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أدرك األب أنّــه لــن يكســب مح ّدثــه ،وأ ّن هــذا أدار ظهــره لل ّدنيــا
بصــورة نهائ ّيــة ،فلــم يعــد فيهــا مــا يثــر اهتاممــه أو يســتف ّز
حم ّيتــه .قــال الشّ ــيخ لــأب ،حــن أنهــى كالمــه :أنــا ال أرى أه ّم ّيــة
القضيــة التــي جئــت تح ّدثنــي بهــا ،أل ّن اللــه لــن يســمح يف ال ّنهاية
إلّ بالخــر لعبــاده .فــإن هــم ِ
فســدوا كان فســادهم اختبــا ًرا
إله ًّيــا يحظّــر عــى املؤمــن الوقــوف ض ـ ّده أو م ْنــع حدوثــه ،يك
ال يخالــف مقاصــد البــاري عـ ّز وجـ ّـل ،أو يتد ّخــل يف عنايــة اللــه،
ر .ســأله األب عــن موقفــه مــن أعــال
رسهــا بـ ٌ
التــي لــن يــدرك ّ
رب الكــون .ثــم
حمــدان ،فأجــاب :ال أعــرف ،ف ِعلــم األشــياء عنــد ّ
أضــاف أنّــه ال يديــن أعــال حمــدان ،أل ّن فســادها ليــس ســوى
بلــوى يبلــو اللــه بهــا عبــاده ،ليتيــح لهــم صــاح شــؤونهم ،فيكــون
لهــم يف الفســاد ذاتــه عــر ًة وموعظـ ًة ونف ًعــا.
عــاد الرجــل إىل منزلــه كأنّــه عائــد إىل ســجن ،قان ًعــا أنّــه صــار
وابنتــه وحيديــن متا ًمــا .حــن أخربهــا مبــا جــرى ،تن ّهــدت قائل ـ ًة:
ســنتعايش منــذ اليــوم مــع عزلتنــا ،ل َيقينــي أ ّن دور ًة حيات ّيــ ًة
جديــد ًة قــد بــدأت بالنســبة لنــا ،وأنّنــا أ ّول ضحايــا وضْ ــع أدركنــا
أذاه قبــل غرينــا ،ألنّنــا أدركنــاه قبــل الجميــع .قــال األب معرتضً ــا:
ربــا كان
لكنــك تحكمــن عــى نفســك باملــوت البطــيء .أجابــتّ :
املــوت الــذي ســينتظرنا منــذ اللحظــة غ ـ َر بطــيء كــا تظ ـ ّن.
أمــى األب أيّامــه الطّويلــة التّاليــة غارقًــا يف بــؤس شــيخوخته
دون أنيــس أو جليــس ،فــكان ميــي ســاعات طويلــة ناظ ـ ًرا إىل
نقطــة مــا ،دون أن ّ
يــرف لــه جفــن أو يثــر انتباهــه يشء أو
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صــوت ،بــل إنّــه ركّــز نظــره ذات م ـ ّرة عــى نقطــة مــن األرض
ولبــث عــى وضعــه ال يت ّحــرك ،إىل أن خشــيت ابنتــه أن يكــون
قــد فقــد بــره وســمعه ،وزاد مــن خوفهــا أ ّن ُســبحته ســقطت
مــن يــده ومكثــت ســاعات طويلــة عــى األرض ،بينــا أصابعــه ال
تنقطــع عــن الحركــة ،كأ ّن الســبحة مــا ت ـزال بينهــا .بعــد مــرور
بضعــة أيّــام عــى هــذا الضنـ ِ
ـك املقيــم ،نهــض األب إىل كتــاب اللــه
العزيــز ،فوضعــه عــى مسـ ٍ
ـند أمامــه ،ثــم جلــس القرفصــاء ورشع
ٍ
هــوري متحــ ٍّد ،كأنّــه يســتعني بكلامتــه
بصــوت َج
يتلــو آياتــه
ٍّ
لكــر حاجــز العزلــة املنتصــب مــن حولــه ،ويبــادل بعــامل املـزار
ي الق ّهــار.
عــامل الع ـ ّ

مضــت الشــهور والرجــل ال يفــارق جلســته إلّ إىل النــوم .كان
قــد عـ َزف حتّــى عــن الحديــث مــع ابنتــه ،التــي ذبُلــت بدورهــا
وتح ّولــت إىل هيــكل ش ـفّاف يصمــت أيّا ًمــا كامل ـ ًة ،مك ًّبــا عــى
قطعــة قــاش تراكمــت فوقهــا الخيــو ُط وتقاطعــت حتــى غــدت
دون شــكل ،تع ِكــس مــا يعتمــل يف ال ّنفــس امللتاعــة مــن قلــق
وحــرة .ذات يــوم أراد األب إيقــاظ ابنتــه باكـ ًرا ،كــا كانــت قــد
طلبــت إليــه قبــل ذهابهــا إىل ال ّنــوم ،فــإذا بفراشــها مرتّــب كأ ّن
أحـ ًدا مل يســتخدمه .خــاف أن تكــون قــد ج ّنــت أو غــادرت املنــزل
يف الليــل .التقــط عصــاه وانطلــق يفتــش عنهــا ،فــإذا بشــبحها
ـي البيــت يشــد ّالحــار والبقــرة
الســنديانة ّ
قــرب ّ
الصغــرة رشقـ ّ
إىل املحـراث ،لينطلــق بعــد برهــة إىل فالحــة الحقــل ،الــذي بقــي
دون فالحــة ســنوات كثــرة .مل يســألها عـ ّـا تفعلــه ،بــل عــاد إىل
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ـكل مــا يف جســدها مــن قــوة
تــاوة آيــات ربّــه ،بينــا عملــت بـ ّ
إىل الظّهــر ،عندمــا عــادت إىل البيــت وضعــت ِقــد ًرا عــى موقــد
النــار وأعـ ّدت لــه وجبـ ًة كان قــد أخربهــا ذات مـ ّرة أنّهــا أفضــل
الوجبــات التــي كانــت أ ّمهــا تطهوهــا لــه .يف اليــوم التّــايل نــزل
األب مــع فتاتــه إىل الحقــل ،فعمــل بعــض الوقــت ،ثــم تركهــا
تواصــل مبفردهــا وعــاد إىل بيتــه ،عندمــا قالــت لــه إنّهــا ســتذهب
بعــد قليــل إىل ال ّنبــع بصحبــة شــاء األشــهب ،ثــم ســتقصد ظهــر
الجبــل للبحــث عــن فطــر تصنــع منــه حســا ًء لــه ولصديقتيهــا
عفــاف وشــاء ،اللتــن مل ترهــا منــذ وقــت يعلــم اللــه وحــده
كــم كان طويـ ًـا.
كان ســكان املــزار قــد نســوا الجنيــدايت وابنتــه ،حــن رست يف
القريــة إشــاعة حــول موتهــا ،تقــول إ ّن أفعــى متك ـ ّورة يف عنــر
الربغــل لدغتهــا ،اتّجهــت بعــض النســوة إىل معــزل الجنيــدايت
يســتطلعن حقيقــة مــا جــرى ،فــإذا بهــ ّن يشــاهدن شــب ًحا مل
وفأســا علــق عليــه
يعرفنــه يف البــدء ،يحمــل رششـفًا أبيــض يف يــدً ،
ـدي تعبــق منــه رائحــة األرض يف األخــرى ،كانــت
ـري نـ ّ
ت ـراب طـ ّ
عالمــات التّعــب والضّ نــى باديــة عــى الرجــل ،فلــم يجــب عــى
استفســارات ال ّنســوة بــل متتــم باقتضــاب :إنّــه ُح ْكــم اللــه الذي ال
مهــرب منــه .ثــم ذهــب إىل صــدر الغرفــة الكبــرة ،فجلــس عــى
الخــوان ووضــع يــده عــى أذنــه ورشع يتلــو آيــات اللــه الب ّينــات.
كان ســامل يوســف أ ّول مــن وصــل مــن رجــال امل ـزار إىل الع ـزاء.
وقــد ك ـ ّرر يف الفــرة مــا بــن دخولــه إىل البيــت وخروجــه منــه
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الزم ـ ًة واحــد ًة مل ِ
يحــد عنهــا :أنتــم الســابقون ونحــن الالحقــون.
كان ال ّرجــل مهــدود القــوى يســنده أحفــاده وأوالده .وقــد ســمع
الحــارضون الجنيــدايت يقــول لــه موبّ ًخــا :إ ّن يف حزنــك اعرتاضً ــا
عــى حكــم اللــه ،واهــب الحيــاة وصاحبهــا؛ واالعــراض عــى
إرادة البــاري معصيــة يهــون املــوت إزاءهــا .انخــرط ســامل عندئـ ٍـذ
يف عويــل متواصــل ،طال ًبــا إىل األب تف ّهــم حالتــه النابعــة مــن
أســباب ال صلــة لهــا باالع ـراض عــى إرادة اللــه.
يف اليــوم التّــايل جــاء حمــدان إىل العـزاء ،تحيــط بــه حاشــية كبــرة
مــن أهــل القريــة .كان وجهــه ينضَ ــح بالحــزن ،وكانــت أصابعــه
تتالعــب بعصبيــة بحبّــات ســبحة طويلــة تطقطــق عــى إيقــاع
الكلــات املتدفّقــة مــن فمــه ،ذاكــر ًة صفــات اللــه الحســنى
ومذكّــر ًة بقدرتــه عــى عبــاده .قــال حمــدان وهــو مــا زال يف
مدخــل البيــت :إ ّن ُحزنَــه لغيــاب الفقيــدة يفــوق ســائر األحـزان
التــي خربهــا يف حياتــه ،فأيّــد بعــض مرافقيــه أقوالــه ،حــن جلــس
ـريس داخــل البيــت ،صمــت وراح يح ـ ّدق يف وجــه األب
عــى الكـ ّ
علّــه يقــرأ أثــر ال ّزيــارة عليــه .لك ّنــه عجــز عــن تبـ ّـن مــا يجيــش
يف الــروح امللتاعــة ،فــأردف بصــوت واهــنٍ  :لذلــك قـ ّررت القريــة
رشفنــي األقــدار اإللهيّــة
ـي لراحلتنــا ،التــي مل ت ّ
إقامــة حفــل تأبينـ ّ
بالتعـ ّرف إليهــا عــن قــرب يف حياتهــا ،فــإذا بحــزن القريــة يع ّرفنــي
عليهــا بعــد مامتهــا.
ست همهــات تستحســن االقـراح وتطالــب بإقامــة االحتفــال يف
ََ
اليــوم التّــايل .اســتمر اللغــط إىل أن قطعــه الهــادي بحركــة بَرِمــة
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مــن يــده ،وضعــت ح ـ ًّدا للخــاف الــذي كان قــد نشــب حــول
ســاعة االحتفــال ويومــه .ســكت القــوم مــن جديــد فيــا تركّــزت
الصامــت ،الــذي تــرك الشّ ــيخ حمــدان لــه
أنظارهــم عــى األب ّ
وحــده ،كــا قــال ،حـ ّـق تحديــد موعــد الحفــل .أفــاق الجنيــدايت
مــن رشوده فصــاح بنفــا ِذ ص ـرٍ :ليســت يب رغبــة للمشــاركة يف
ـس
احتفاالتكــم .بــدا لوهلــة أ ّن إجابــة األب مل تكــن متوقّعــة ،فأحـ ّ
الحــارضون بحــرة وحــرج قطعهــا حمــدان مبديًــا تف ّهمــه
ومتمس ـكًا باقرتاحــه ،فالغائبــة مل تكــن
ملوقــف ال ّرجــل الحزيــن
ّ
ابنــة أبيهــا فقــط ،بــل كانــت ابنــة القريــة بأرسهــا أيضً ــا .ح ـ ّرك
األب شــفتيه وقــال كال ًمــا مل يتســ ّن ألحــد ســاعه ،أل ّن القــوم
كانــوا قــد انهمكــوا مجـ ّد ًدا يف امتــداح شــيخهم ،الــذي رفــع يديــه
إىل أن هــدأت األصــوات ،وأعلــن أنّــه يحيّــي موقــف األب ،ويــرى
ـر اســتجابته إلرادة قريتــه،
فيــه تعال ًيــا كر ًميــا عــى الج ـراح ،ويُ ْكـ ِ ُ
التــي تثبــت أ ّن املصــاب مل يذهــب بصوابــه .صمــت لحظـ ًة قبــل
أن يفــرد يــده الصغــرة ذات األصابــع الناعمــة ويــرخ بصــوت
مؤنّــب :تعلّمــوا مــن هــذا الرجــل ،الــذي يضــع محبّتكــم فــوق
ذكــرى ابنتــه ،والحــارض فــوق املــايض ،والجامعــة فــوق الفــرد.
اجعلــوا مــن بيتــه مح ّج ـ ًة لكــم ،لرتتقــوا إىل عاملــه ،عــامل الطّهــر
ـب.
والتّســامح والحـ ّ
أراد األب قــول يشء .لكـ ّن الضّ جيــج العاصــف غطّــى عــى صوتــه،
فلــم يســمع أحــد اعرتاضــه عــى «أباطيــل حمــدان الك ـذّاب».
يف هــذا الضّ جيــج أعلــن الهــادي زمــان ومــكان االحتفــال ،ثــم
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نهــض متّج ًهــا نحــو البــاب ،وشــفاهه تــر ّدد آيــات تذكّــر الكافريــن
بعــذاب ال ّنــار.
انقطعــت زيــارات ال ّنــاس إىل بيــت الجنيــدايت ،بعــد أن قيــل لهــم
إ ّن االحتفــال هــو منــط جديــد مــن العــزاء يســمو عــى ســائر
ـردي .لــو كان يف الدنيــا مــا يدهــش الجنيــدايت،
أشــكال الحــزن الفـ ّ
بعدمــا مــ ّر بــه وبابنتــه ،لــكان قــد أدهشــه بالتأكيــد امتنــاع
أهــل امل ـزار عــن التّعزيــة بابنتــه امليتــةّ .إل أنّــه تظاهــر بعــدم
االكــراث ملــا يجــري ،وكابــر وكتــم آالمــه وجراحــه امل ّربحــة ،التــي
جعلتــه يتم ّنــى مــ ّرات كثــرة لــو أنّــه فــارق هــذه ال ّدنيــا مــع
ابنتــه .بعــد أيّــام مــن الوحــدة ،قالــت شــاء األشــهب إ ّن حمدانًــا
ع ّنــف أعضــاء املجلــس إبّــان اجتــاع أعقــب وفــاة عبــا ،بســبب
قيــام بعــض رجــال املــزار ونســائها بالتعزيــة بالفتــاة املتوفّــاة،
وطلــب معاقبــة مــن عــ ّزوا قبــل أن يــأذن املجلــس بذهابهــم
الســاح ألبنــاء القريــة بتجديــد صالتهــم مــع الجنيــدايت.
ويق ـ ّرر ّ
قالــت شــاء :حــن تســاءل أحــد أعضــاء املجلــس باســتغراب عــن
ج ّديّــة أقــوال الشّ ــيخ ،نهــره هــذا وأبلغــه أ ّن املجلــس صــار هــو
أي
األســاس الوحيــد لحيــاة املـزار ،وأ ّن قراراتِــه ملزمــة رضوريّــة يف ّ
شــأن مــن الشــؤون ،مبــا يف ذلــك تلــك األمــور األكــر خصوصيّــة
وحميم ّيــة.
مل يطــلِ انتظــار القريــة ،كــا روت شــاء وعفــاف .بعــد يومــن،
ســمع ال َخلــق ،وهــم يســتبعدون أن يكــون مــا يقــال صحي ًحــا،
أنبــاء العقوبــات الكثــرة التــي أنزلهــا ال ّرجــال بال ّنســاء .وكان
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أشـ ّدها إيال ًمــا عقوبــة أ ّم جابــر زوجــة إبراهيــم ال ّناطــور الثّانيــة،
التــي شــاهدها أهــل القريــة بأرسهــا وهــي تتلــ ّوى تحــت
رضبــات عصــا غليظــة قطعهــا زوجهــا مــن شــجرة ر ّمــان تغطّــي
واجهــة بيتــه األوســط ،ورأوا أوالدهــا يتف ّرجــون عــى عذابهــا
والدمــوع تنهمــر مــن أعينهــم وألســنتهم تنطلــق بكلــات ال ّرجــاء
والضاعــة إىل األب ،طالبــ ًة إليــه أن يرحمهــا ويرحمهــم .كانــت
ّ
املــرأة تســتجري بــه وبوالديــه وبالشّ ــيخ حمــدان ،فلــم يقلِــع عــن
ـي
رضبهــا ،بــل إنّــه ،عندمــا ذكــرت اســم الشّ ــيخ ،رشع يعـ ّد العـ ّ
التــي تصــل إىل جســمها ،وك ـ ّرر أنّــه ســيرضبها ألــف ألــف عصــا،
ـدب بهــا مــن هــذا البيــت إىل ذاك ،دون
وسـ ّ
ـيقص أرجلهــا التــي تـ ّ
ق ـرار مــن الشّ ــيخ واملجلــس.
تجمهــرت ال ّنســوة مــن البيــوت املجــاورة؛ جــاء بعــض ال ّرجــال
يقنعونــه بدورهــم أنّهــا نالــت مــا تســتحقّه ،لكــ ّن محاوالتهــم
بقيــت دون جــدوى .عندئــذ ألقــت ابنتــه الكــرى ،التــي مــات
عريســها بعــد يومــن مــن زواجهــا بنفســها عــى قدميــه ،راجيـ ًة
أن يحـ ّول عصــاه إليهــا ،أل ّن أ ّمهــا توشــك أن متــوت تحــت رضباته.
فــا كان منــه إلّ أن جذبهــا مــن شَ ــعرها إىل أن طرحهــا قــرب أ ّمها
وخــار كثــور هائــج ،بينــا يــده ت ّفــرق رضبــات ال تنقطــع عــى
املرأتــن :أليــس موتكــا أحســن مــن عصيانكــا ألوامــر الشّ ــيخ؟
كان يــرخ ويرضبهــا ،كأنّــه يص ّفــي حســابًا قدميًــا معهــا .وكان
يعــر الفتــاة مبــوت زوجهــا ،ويــرى يف تر ّملهــا برهانًــا
ال يفتــأ ّ
ـي نــزل بــه وجعلــه عرضـ ًة ألخطــا ٍر ال ســبيل إىل
عــى غضـ ٍ
ـب إلهـ ٍّ
تفاديهــا مــا دامــت حيّــة.
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ســمع الشّ ــيخ مــا حــدث يف بيــت ال ّناطــور فتســاءل :ملــاذا يــرب
ال ّرجــال ال ّنســاء إذا كانــت هنــاك عقوبــات معنويّــة أش ـ ّد إيال ًمــا
ـدي؟
مــن العقــاب الجسـ ّ
يف اليــوم التّــايل أشــهد الناطــور اللــه وعبــاده عــى هجــر زوجتــه،
ميســها ولــو
وأعلــن أنّهــا غــدت يف مقــام أ ّمــه ،ال يقربُهــا أو ّ
اختفــت ال ّنســوة عــن وجــه األرض .وقيــل أيضً ــا إنّــه حظّــر عليهــا
ال ّنــوم يف البيــت األوســط وأمــر بنقلهــا إىل حظــرة الحمــر والبقــر،
حيــث ســتفرتش األرض إىل أن يســر ّد البــاري ســبحانه أمانتــه
الطّاهــرة مــن جســدها ال ّدنِــس .كــا شــاع أنّــه حرمهــا وأوالدهــا
مــن امل ـراث ووق َفــه للشّ ــيخ.
والصمــت ،ســمع الجنيــدايت ض ّج ـ ًة قــرب
بعــد أيّــام مــن العزلــة ّ
بيتــه ،فقـ ّدر أ ّن االحتفــال قــد بــدأ .فتــح الشـ ّباك املطـ ّـل عــى قــر
الصغــرة
الســنديانة ّ
ابنتــه ،فوجــد رجــال القريــة متحلّقــن حــول ّ
ـس بحقــد جــارف يجتاحــه ويهـ ّز
التــي تظلّــل أغصانهــا القــر .أحـ ّ
فأســا مــن وراء بــاب البيــت
جســده الواهــن هــ ًّزا ،فالتقــط ً
واندفــع ليفـ ّـك قبضــة حمــدان عــن أرضــه امله ـ ّددة .كان يضــع
عينيــه عــى خصمــه ويركــض باتّجاهــه بأقــى رسعــة أســعفته
بهــا شــيخوخته ،راف ًعــا الفــأس فــوق رأســه كأنّهــا ســيف .بيــد
أنّــه مل يفلِــح يف الوصــول إىل غرميــه ،فقــد امتـ ّدت مئــات األيــدي
ـض عليــه .رأى حمــدان
إليقافــه قبــل أن تنتــزع الفــأس منــه وتنقـ ّ
املشــهد ،فضحــك وطلــب مــن أتباعــه إظهــار املــو ّدة والتّســامح
حيــال األب املنكــود ،الــذي ال يعــرف مــاذا يفعــل .أفلتــت األيــدي
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ـض
الســواعد الفــؤوس التــي كادت تنقـ ّ
القويّــة الجنيــدايت وأنزلــت ّ
بهــا عــى رأســه ،فأخــذ يــرخ رصا ًخــا هذيان ًّيــا مل يفهــم أحــد
معنــاه .إىل أن غلبــه األىس فانفجــر ينتحــب ِ
وينشــج بقهــر ويــأس.
تركــه الحشــد عندئـ ٍـذ متكـ ّو ًرا عــى نفســه فــوق األرض ،بينــا كان
الهــادي يطلــب إىل امل ـزار مواصلــة احتفالهــا بابنتهــا.
ٍ
عندئــذ يعلــن
هــ ّدأت كلــات الهــادي ال ّنفــوس .وقــف نايــف
أنّــه ال يعــرف كيــف يــويف الفقيــدة الغاليــة حقّهــا مــن املديــح.
ـس بالحــرج لوقوفــه راث ًيــا لهــا ،هــي التــي كانــت مصــدر
ويحـ ّ
إلهامــه ومح ـ ّط اهتاممــه .والتــي ارتبطــت بــه برابطــة روحيّــة
خاصــة ،اختلــط فيهــا نــور العقــل بنــار العاطفــة؛ فــإذا هــا
ّ
يف حالــة و ْجــد خالــص ،تســمو عــى متــع الدنيــا وترتقــي إىل
عــامل الــ ّروح املحلّقــة بأجنحــة مشــاعر شــفّافة ال يعرفهــا ّإل
الحاملــون امل ّنزهــون عــن الهــوى ،م ّمــن بلغــت أفكارهــم ذُرى
الســامي ،فانقطعــت حبالهــم مــع العــامل الفــاين،
التفـ ّرد والتف ّكــر ّ
واتّصلــت بالحقيقــة املطلقــة ،حيــث يعيــش بعــض األحيــاء يف
ترفّــع عــن الخطيئــة ودناياهــا؛ متّصلــن بالواحــد األحــد ،يحدوهم
هــدف ال يرقــى إليــه ال َّنــر الــكارس أو يدركــه الخيــال الطّائــر،
ـس الشــفيف
يجتمــع لهــم ال ّنظــر الثّاقــب والـ ّروح الالهــب ،والحـ ّ
وتحــل عليهــم بــركات البــاري عــا اســمه،
ّ
والعقــل الحصيــف،
مثلــا حلّــت عــى شــيخنا الجليــل ،راعــي هــذا االحتفــال وحافــظ
ذكــرى فقيدتنــا ،التــي مــا أوالهــا هــذا القــدر مــن االهتــام
لعظمتهــا هــي ،بــل ألنّــه هــو العظيــم ال ّرحيــم ،الــذي نــرى يف
لقائنــا احتفــالً بشــائله و ِم ْه َرجانًــا لفضائلــه.
69

التفــت الشّ ــيخ إىل نايــف طال ًبــا إليــه أن يتوقّــف .مل يســمع نايــف
أمــر شــيخه ،فرفــع يــده وم ـ ّط عنقــه الطّويــل ،وته ّيــأ الســتئناف
كالمــه ،غــر أ ّن يــ ًدا امتــ ّدت إىل أســفل ســرته تجذبــه بقــ ّوة
الســقوط.
عــن الصخــرة التــي كان يعتليهــا ،فرتنّــح وأوشــك عــى ّ
ٍ
عندئــذ تعليقــات ســاخرة تعالــت مــن جميــع
أطلــق القــوم
األفــواه :هــل نفهــم مــن كالمــك أ ّن عبــا كانــت تح ّبــك؟ يف أيّــة
ـس
مدرســة تعلّمــت الخطابــة؟ أفهمتــم شــيئًا مـ ّـا قالــه عــن الحـ ّ
الشّ ــفيف والعقــل الخفيــف؟ أيــن كنــت تخفــي هــذه املواهــب
ال ّنــادرة؟ كان الضحــك قــد تحــ ّول إىل ضجيــج عاصــف ،عندمــا
رفــع الهــادي يديــه وقــال بهــدوء للحشــد الــذي صمــت فجــأةً:
كل واحــد
لقــد تعلّــم األســتاذ نايــف ال َخطابــة ،وســيكون عــى ّ
منكــم أن يتعلّمهــا بالطريقــة ال ّنايفيّــة .صمتــوا وقــد باغتهــم
التّقريــع ،فرفــع صوتــه ورصخ بهــم مؤنّ ًبــا مســتغربًا :أال تالحظــون
ـري لتابـعٍ يعــرف مــآرب شــيخه
أ ّن األســتاذ يعـ ّـر عــن الـذّكاء الفطـ ّ
حتــى قبــل أن يفصــح عنهــا؟
مـ ّر الخطيــب التّــايل بــدوره مــرو ًرا رسي ًعــا عــى «الشّ ــهيدة» بــل
إنّــه بالــكاد ذكرهــا ،أو إ ّن ذكرهــا كان مجـ ّرد مدخــل إىل حديــث
مط ـ ّول عــن الشّ ــيخ ،الــذي مــا كان لرجــل غــره أن يأمــر بهــذا
أي إنســانٍ ســواه.
االحتفــال ،ومــا كان األهــايل ليجتمعــوا بأمــر ّ
هــل قلــت إنّــه إنســان؟ تســاءل الخطيــب مســتنك ًرا ســؤاله ،ثـ ّم
رصخ بتف ّجــع :أنــت يــا مــوالي الهــادي مــن طينــة غــر طينتنــا
نحــن الفانــن .أنــت بــا مغــاالة نــور وروح ،قمــر منــر يف العتمــة،
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شــمس تضــئ قلوبنــا وتتغلغــل إىل أرواحنــا ،فأ ِفــض علينــا مــن
بركتــك وأ ِدم علينــا حضــورك بيننــا ،ليكــون لنــا حـ ّظ لقائــك عــى
ال ـ ّدوام ،والعيــش يف بركتــك التــي غـ ّـرت حياتنــا ،وب ّدلــت كياننــا
وأوصلتنــا إىل الخــر والحـ ّـق.
وقــف الشّ ــيخ فجــأ ًة كأنّــه ينبثــق مــن األرض .رفــع ذراعيــه
يف الهــواء كمــن يوشــك أن يطــر ،فصمــت الخطيــب .انتظــر
املحتفلــون مــا ســيقوله ،لك ّنــه جمــد عــى وضعــه الغريــب ،كأنّــه
فقــد ارتباطــه باملــكان .بينــا كان رأســه منك ًّســا ووجهــه يقطــر
وأىس وعينــاه مغمضتــان كحفرتــن انتفختــا خارجتــن
خشــو ًعا ً
الصمــت الثّقيــل
مــن وجهــه الــذي يعتــره أمل ُم ْجهِــد .كان ّ
يج ِثــم عــى صــدور الجميــع ،عندمــا رصخ بصــوت عاصــف:
هــل توافقــون عــى مــا قالــه؟ أجابتــه أصــوات :بــل إنّــه مل يقــل
الحقيقــة كلّهــا .حـ ّرك عندئـ ٍـذ ذراعيــه ،كأنّــه يطـ ّوح بهــا بعيـ ًدا
عنــه ،ثــ ّم صــاح كاملطعــون :الويــل لكــم .هــذه صفــات اللــه
الحســنى ،أيّهــا الكفــرة املارقــون .أتحســبون أ ّن اللــه يغفــر لكــم
ـوي العزيــز،
التك ّنــي بصفاتــه؟ الويــل يل ولكــم مــن غضــب القـ ّ
والويــل ألوالد أوالدكــم ،إن أنتــم مل تســرضوه بصالــح األعــال.
أخــذ الذعــر بقلوبهــم فأدركــوا أنّهــم ارتكبــوا إمث ًــا ال يُغتفَــر،
أي يشء يؤمــرون بــه ،إذا كان يــريض
وكانــوا عــى اســتعداد لفعــل ّ
القــوي الج ّبــار والهــادي الصالــح.
ّ
أيقــن الشّ ــيخ أ ّن كالمــه فعــل فعلــه يف ســامعيه .فلطّــف صوتــه
وقــال بهمــس كأنّــه يح ـ ّدث نفســه :تعلمــون أ ّن الغائبــة كانــت
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تك ـ ّن يل العــداء وتكيــل يل الشّ ــتائم ،وتعرفــون أنّهــا القــت وجــه
باريهــا ،دون أن تتل ّقــف يــد املح ّبــة التــي مددتهــا لهــا ،فأرجــو أن
يســامحها اللــه يف ال ّدنيــا واآلخــرة ،وأن يغفــر لهــا ذنوبهــا .اللّهــم
اغفــر لهــا ،ألنّنــي أنــا ،حمــدان الهــادي ،أطلــب إليــك الغف ـران
لروحهــا املعذّبــة .وأعلــن أمــام هــذا الشّ ــعب أنّنــي ســامحتها
وغفــرتُ لهــا وعفــوتُ عنهــا.
كان ال ّنــاس قــد أخــذوا يتنفّســون عــى إيقــاع همــس الشّ ــيخ،
كأنّهــم يخشــون إيقاظــه مــن الحالــة الوجدانيــة التــي اعرتتْــه.
عندمــا رأوه يُخــرج منديـ ًـا مــن جيبــه ميســح بــه دمو ًعــا بلّلــت
ذقنــه ،ســاد املــكان األىس وتعــاىل نحيــب الحضــور املكتــوم.
واصــل الشّ ــيخ عندئـ ٍـذ حديثــه الهامــس :جئنــا إىل هــذا املــكان
لنحتفــي بالغائبــة ،نــريس تقليــ ًدا جديــ ًدا مل منارســه يف هــذه
القريــة مــن قبــل هــو تقليــد العفــو عنــد املقــدرة ،الــذي
أنســانا إ يّــاه اللــؤم وفســاد ال ّنفــوس .إنّنــا ســنعيش عــى العفــو
والتّســامح ،ولــن نســمح بــزرع البغضــاء والحســد يف نفوســنا
بعــد اليــوم .رفــع رأســه ،تطلّــع إىل الحشــد الحزيــن؛ أخــذ فجــأ ًة
الفلحــن فرفعهــا إىل فمــه وق ّبلهــا بخشــوع ،طال ًبــا إىل
يــد أحــد ّ
الفـ ّـاح أن يغفــر لــه .ثــم اندفــع يقبّــل أيــادي الحضــور ويطلــب
ـوت بـ ٍ
غفرانهــم بصـ ٍ
ـاك ،تخنقــه دموعــه التــي تخضّ ــب ذقنــه.
الســيطرة عــى املشــاعر .ومل يعــد هنــاك
مل يعــد بوســع أحــد ّ
مــن ِ
ميســك بزِمــام نفســه ،كان الخلــق قــد ســمعوا مــن آبائهــم
وأجدادهــم حكايــات كثــرة عــن األنبيــاء وال ّرســل ،واعتقــدوا أ ّن
القــدر لــن يتيــح لهــم الحيــاة يف ك َنــف و ّيل مــن األوليــاء أو رســول
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مــن ال ّرســل ،فــإذا باملعجــزة تحــدث ،وإذا بهــم يعيشــون التجربــة
بــكل مــا فيهــا مــن طهــر وصــدق.
ـب العواطــف ،تتقاذفــه األيــادي
كان الشّ ــيخ قــد غــدا قشّ ــة يف مهـ ّ
مســه والت ـ ّرك بــه .وتتالعــب بــه حركــة جمــوع
التــي تحــاول ّ
متاموجــة ،تــرى فيــه أعظــم َمــن وقعــت عليــه عيونهــا وســمعت
آذانهــا.
اســتم ّر الهيــاج وقتًــا طويـ ًـا ،تع ـ ّرف الشّ ــيخ خاللــه عــى املــدى
الــذي بلغتــه عالقتــه بأتباعــه .حــن تعــب ال ّنــاس أخــ ًرا ،رفــع
يتوســط أرض أبيهــا،
صوتــه مقرت ًحــا عليهــم بنــاء رضيــح للغائبــة ّ
ويكــون موقعــه فــوق ال ّرابيــة ،لـراه القــايص والـ ّداين ،ويتـ ّرك بــه
األهــايل عــن بُعــد عندمــا ال يســتطيعون الت ـ ّرك بــه عــن قــرب.
الخــاص،
وأعلــن أنّــه يتــ ّرع باملــال الــازم إلشــادته مــن جيبــه
ّ
الــذي هــو جيــب القريــة ،عــى أن يكــون املــزار نــواة ملدفــن
الــ َر َرة والصالحــن مــن أبنــاء املــزار ،الذيــن يجــب أن تجتمــع
أرواحهــم يف دار البقــاء ،مثلــا اجتمعــت أجســادهم يف دار الفناء.
هلّــل الحــارضون لالقـراح .ولــوال أ ّن التّعــب قــد أنهكهــم ،لتك ّررت
املشــاهد التــي حدثــت قبــل قليــل .أنتــم موافقــون كــا أرى
وأســمع ،فلننت ِقــل إىل التنفيــذ إذًا .قــال الشّ ــيخ ذلــك ثــم مـ ّد يــده
الضيــح
إىل فــأس كانــت يف يــد أحــد ّ
الفلحــن يرســم بهــا مــكان ّ
عــى األرض .اندفــع عندئــذ ّفلحــون كثــرون إىل ال ّرابيــة ،التــي
ـوي إىل منبســط احتـ ّـل القســم
رسعــان مــا تح ـ ّول جزؤهــا العلـ ّ
الصغــرة.
األكــر مــن أرض الجنيــدايت ّ
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يتجســد واق ًعــا ح ًّيــا أمــام أعــن
مــع غــروب الشّ ــمس ،بــدأ املـزار ّ
الفلحــن الذيــن عملــوا طيلــة ال ّنهــار بحم ّيــة واندفــاع ،رغبــ ًة
ّ
منهــم يف إرضــاء الشّ ــيخ واحرتا ًمــا لذكــرى امليتــة .كانــت عـرات
الصلبــة
األيــدي ترتفــع وتنخفــض بــا توقّــف ،فاتح ـ ًة يف األرض ّ
تجويفًــا يتّســع بــا انقطــاع .وكان العــرق يســيل مــن ال ّزنــود
والصــدور العاريــة ،بينــا يســتم ّر
القويّــة والرقــاب الغليظــة ّ
العمــل يف صمــت خاشــع تحــت إرشاف الشّ ــيخ.
الســاعات األوىل
اكتمــل املنبســط ّ
الصغــر وانتهــت الحفــرة يف ّ
الفلحــن تأجيــل نقــل الجثــان إىل
مــن الليــل .اقــرح أحــد ّ
فالصبــاح ربــاح ،كــا يقــول املثــلّ .إل أ ّن حمــدان
اليــوم التّــايلّ ،
نهــره بحـ ّدة :أال تعــرف أ ّن لألمــوات مشــاع َرهم وأحزانهــم؟ لقــد
وعدناهــا ،فلنح ّقــق وعدنــا .وإلّ نامــت اليــوم ناقمـ ًة وحـ ّـل علينــا
غضــب العزيــز القديــر.
انتقــل ال ّرجــال إىل القــر األصــي للفتــاة ،يهــوون مبعاولهــم عليــه.
ـائل :أليــس نبــش القبــور حرا ًمــا يــا شــيخي؟ ر ّد
قــال أحدهــم متسـ ً
ـكل كلمــة يقولهــا رجالــه :هــو حـرام،
الشّ ــيخ ،الــذي كان يصغــي لـ ّ
إذا كان القصــد منــه إتيــان فعــل شــنيع يف امليــت أو االعتــداء
ّ
املتــوف وإراحــة
عــى ممتلكاتــه .أ ّمــا إذا كانــت غايتــه تكريــم
روحــه ،ع ـ ّده اللــه إحســانًا ج ـزاؤه الج ّنــة.
كان الرجــال يعملــون ،والشّ ــيخ واقــف يــرف عــى حركاتهــم
وســكناتهم ،مطمئ ًنــا إىل أ ّن الجثّــة سـتُ ْنقل إىل موضعهــا الجديــد،
ستتوســط أرض أبيهــا.
حيــث
ّ
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عندمــا ضاقــت الحفــرة وصــار ُمحــالً أن يعمــل الح ّفــارون فيهــا
مجتمعــن ،أمرهــم بالخــروج ونــزل بنفســه إىل حيــث امليتــة .نطق
الفلحــن ورشع يحفــر به ّمــة
باســم اللــه ،ثــم أخــذ فــأس أحــد ّ
ونشــاط ،مص ّع ـ ًدا جهــده مــع تزايــد اقرتابــه مــن جثامنهــا .كان
رجالــه يتابعونــه ويطلبــون إليــه مــن حـ ٍن آلخــر أن يريــح نفســه
رسه):
قليــا ،لك ّنــه كان يرفــض الخــروج مــن القــر مهل ً
ً
ّــا (يف ّ
هــذا يومــي .لــو كنتــم مــكاين لفهمتــم مــا أعنيــه ،وألحسســتم
أحســه.
مبــا ّ
وصــل الفــأس أخــ ًرا إىل الحجــارة التــي تغطّــي الجثّــة .توقّــف
الشّ ــيخ عــن العمــل وراح يتأ ّمــل باســتغراق وجــوه الحارضيــن.
ســأله أحدهــم إن كان يريــد مســاعدة .أجــاب باقتضــابَ :مــن
رب العاملــن ال يحتــاج إىل مســاعدة عبــاده .انحنــى
يســاعده ّ
برسع ـ ٍة؛ رفــع الحجــر األ ّول ووضعــه خــارج القــر بأنــاة وت ـ َؤدة
كأنّــه يخــى أن يســقط فيــه مــن جديــد .انحنــى مـ ّر ًة ثانيــة لريفع
رسه
الحجــر التّــايل ،وجــده ثقيـ ًـا يصعــب رفعــه ،فاســتغرب يف ّ
كيــف اســتطاع الجنيــدايت العجــوز حملــه مــن الجــدار البعيــد
قائل:
ووضعــه بهــذا القــدر مــن ال ّدقّــة واإلتقــان يف مكانــه .أرخــاه ً
يبــدو أنّهــا ال تريــد تســهيل عملنــا .كانــت صعبـ ًة يف حياتهــا وهــا
هــي صعبــة يف مامتهــا أيضً ــا .انحنــى مــن جديــد عــى الحجــر
ورفعــه بقـ ّوة مــا كان يظـ ّن أ ّن جســده يختزنهــا .ابتســم بــر ّدد يف
البدايــة ،ثــم ات ّســع فمــه البتســامة ســعيدة تح ّولــت إىل ضحكــة
الفلحــن ســمعوها بدورهــم،
جلجلــت يف نفســه ،خيّــل لــه أ ّن ّ
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فألقــى عليهــم نظــر ًة أراد أن تكــون ملتبس ـ ًة ومتواطئــة .عندمــا
أيقــن أنّهــم مل يشــاركوه مــا حــدث ومل يفقهــوا معنــى مــا يجــري،
بالســعادة وال ّرضــا.
ـس ّ
أحـ ّ
بـ َدت الجثّــة ممـ ّدد ًة يف رششــف حــال لونــه فصــار كلــون األرض.
باعــد مــا بــن ســاقيه ،ثــم أســند يديــه إىل خارصتيــه يتأ ّملهــا
بتــ َؤدة .وقــد جمــد عــى وضعــه فــر ًة خــال رجالــه أنّهــا لــن
تنتهــي .كــا كان هــؤالء صامتــن يرتقّبــون مــا ســيفعله ،بينــا كان
هــو يُجــري معهــا ،مــن جانبــه ،حــوا ًرا داخل ًيــا أوشــك أن يج َهــر
بــه مـ ّرات كثــرة .انحنــى فجــأ ًة يحــاول رفعهــا ،وقــد جعــل يديــه
تحــت ظهرهــا ،فلــم تتزحــزح قيــد أمنلــة وبــدا لــه أ ّن جســدها
رسه .اســتعان عليهــا
ثقيــل كالرصــاص ،تركهــا وهــو يلعنهــا يف ّ
ٍ
بصــوت عــا ٍل ،لكــ ّن نتيجــة املحاولــة الجديــدة مل تكــن
باللــه
أفضــل مــن ســابقتها ،رغــم الجهــد الــذي بذلــه ،وبــدت آثــاره
عــى وجهــه املحتقــن وعــروق رقبتــه املنتفخــة .ســأله الحــارضون
أن يســمح لهــم مبعاونتــه ،فــر ّد بعصب ّي ـ ٍة وجفــا ٍء :هــذه مه ّمتــي
أنــا ،فاتركوهــا يل وال تتد ّخلــوا بهــا .إنّهــا تعانــد م ّيتـ ًة كــا كانــت
تعانــد ح ّي ـ ًة ،لك ّنهــا لــن تلبــث أن تلقــي بأســلحتها أمامــي ،أنــا
الشّ ــيخ حمــدان الهــادي الــذي تعرفونــه.
مل ت ُجـ ِـد املحــاوالت الكثــرة التــي قــام بهــا .اســتخدم الفــأس لحفــر
حفــرة تحــت الجســد املسـ ّجى ،علّــه يســتطيع اقتالعــه مــن القرب،
عندمــا فشــل يف مســعاه ربطــه بالحبــال وخــرج مــن الحفــرة
ليخرجــه بــدوره منهــا ،فبــاءت جهــوده الجديــدة بالخــذالن.
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ف ّكــر عندئـ ٍـذ بتقطيــع الجثّــة إىل قطــع صغــرة ينقلهــا إىل حفــرة
املـزار قطعـ ًة بعــد اخــرى .لكـ ّن الجســد اســتعىص عــى التقطيــع،
كل مـ ّرة كأنّهــا تصطــدم بكتلــة صخريّــة
وارتـ ّدت الفــأس عنــه يف ّ
صلــدة ال ســبيل إىل تفتيتهــا أو تقطيعهــا .أمــر بإحضــار حــار،
فربــط الجثّــة مــن جديــد بحبــال قرنهــا إىل خشــبة عرضانيّــة ،ثـ ّم
انهــال رضبًــا عــى الحيــوان الــذي كان جهــده يشــت ّد باشــتداد
رضبــات العــى التــي تنهــال عــى عنقــه ورأســه .مل يرتفــع جثامن
عبــا ،فنــزل الشّ ــيخ إىل القــر مــن جديــد وقــد أع َيتــه الحلــول
والحيــل وحــار فيــا يفعلــه ،بينــا أتباعــه ينظــرون إليــه بقلــق
وخــوف .لبــث برهــ ًة يف القــر ،ثــم خــرج منــه ليقــوم بــدورة
قصــرة يف ال ّرابيــة ،عــاد يقــف بعدهــا قــرب الحفــرة ،يــرب
الجســد بالحجــارة ويدفــع بقدمــه الـ ّـراب فــوق وجهــه ،قبــل أن
ينــزل إليــه يك يرفســه ويضــع ركبتيــه يف بطنــه وصــدره ويرضبــه
الســباب،
بكلتــا يديــه مطل ًقــا عــى صاحبتــه موجــات متتاليــة مــن ّ
يتخلّلهــا رصاخ مســعور يعلــن أنّــه ســيحرقها وســيذّر رمادهــا يف
الســاح لــه مبســاعدته ،فــرك الجثّة
ال ّريــح .اقــرب نايــف يرجــوه ّ
أحــس فجــأة أ ّن
وخــرج يرضبــه ويشــتمه ويطــارده يف ال ّرابيــة.
ّ
الجهــد الــذي بذلــه قــد أضنــاه .فدخــل فجــأ ًة يف هــدوء قلــقٍ
رجــا عبــا خاللــه أن توافــق عــى نقلهــا إىل املـزار ،الــذي ســيكون
اســمه «م ـزار الغف ـران» تي ّم ًّنــا باملصالحــة بينهــا وإيذانًــا بفتــح
صفحــة جديــدة بينــه وبــن أبيهــا ،تنتهــي إىل إعطائــه أحســن
أرض يف الجبــل تعويضً ــا لــه عــن أرضــه التــي ال تســاوي شــيئًا.
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مل تســتجب الجثــة لل ّرجــاء ومل تتزحــزح مــن قربهــا ،فوجــد نفســه
يف حالــ ٍة مــن الحــرج مل يســبق لــه أن واجــه مــا يشــبهها .كان
رجالــه ينتظــرون مــا ســيفعله ،وقــد أدركــوا أ ّن الوضــع قــد تجــاوز
الصمــت يخيّــم عليهــم وعــى
قدراتهــم عــى مســاعدته .كان ّ
ـاول
الشّ ــيخ ،وكانــت الحــرة تشـلّهم .اندفــع أحدهــم إىل القــر محـ ً
إخـراج عبــا منــه .نظــر الشّ ــيخ إليــه دون اعـراض ،وحــن فشــل
ـيل مــن اللعنــات ،وه ـ ّدده بلدغــة أفعــى إن هــو
ـب عليــه سـ ً
صـ ّ
عــاد إىل التد ّخــل فيــا ال شــأن لــه بــه.
انقــى الوقــت والقــوم صامتــون ينتظــرون تعليــات شــيخهم
الشقــي مــن
الحائــر .كان حمــدان قــد ابتعــد عنهــم إىل القســم ّ
أرض الجنيــدايت ،فجلــس فــوق صخــرة تــرف عــى وا ٍد ،مت ّنــى
لــو أنّــه فتــح شــدقيه وابتلــع مـزار الـ ّد ّب ،التــي ســيل ّون رجالهــا
ونســاؤها فشــله أمــام عبــا بألــف لــون ولــون ،وســينرصفون عنــه
ـي
بســببها ويديــرون لــه ظهورهــم إىل األبــد .أحـ ّ
ـس بعــرق ثلجـ ّ
بــارد ينبجــس مــن ســائر مســا ّمات جســده املنهــك ،فأيقــن أنّــه
فريســة ح ّمــى عاتيــة مــا لبثــت أن أخــذت ته ـ ّزه ه ـ ًّزا .الح لــه
أ ّن أمامــه القليــل مــن الوقــت إلنقــاذ ســمعته ،فنهــض فجــأ ًة مــن
مكانــه وقصــد رجالــه املتحلّقــن حــول قــر عبــا وقــد تناثــرت
فؤوســهم يف ال ّرابيــة .أمرهــم بــردم القــر ،انتظــا ًرا لفرصــة اخــرى
رب
تكــون امليتــة فيهــا أكــر اســتجاب ًة لرغبــات األهــايل وألوامــر ّ
بالــراب عــى الحفرتــن،
العاملــن .حــن بــدأ ال ّرجــال يهــوون ّ
أبلغهــم أ ّن روايــة مــا حصــل ســتع ّرض صاحبهــا لغضبــه وغضــب
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الخالــق الج ّبــار ،وأنذرهــم بــأ ّن مــن يفــي أرسار األمــوات ينتهــك
حرمتهــم ،وأ ّن مصــره جه ّنــم وبئــس املصــر .أمرهــم أخـ ًرا بإخبار
القريــة أ ّن عبــا ترقــد منــذ ليــل البارحــة يف مزارهــا الجديــد ،وأنّــه
ميكنهــم زيارتهــا للت ـ ّرك بهــا ،وللتق ـ ّرب مــن اللــه ومــن عبــاده
الصالحــن.
مــا إن أت ـ ّم الح ّفــارون ردم القربيــن ،حتــى رفــع الشّ ــيخ طــرف
ردائــه وانطلــق بنشــاط نحــو بيتــه ،تعلــو وجهــه ابتســامة ســاخرة
وتلتمــع عينــاه بشــاتة مفعمــة بــاالزدراء .ابتعــد قليــاً عــن
القــر .توقّــف كمــن تذكّــر شــيئًا ،ثــم اســتدار وبصــق عــى أرض
بخطــى رسيعــة نحــو القريــة
املــزار ال ّرخــوة الطريّــة ،وهــرول
ً
ال ّنامئــة.
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بـــموت عبــا وإقامة مـــــزار
الغف ـران ،ن ِعمــت م ـزار ال ـ ّد ّب بحال ـ ٍة مــن الســعادة والرضــا .أمل
يجمــع الشّ ــيخ األحيــاء عــى حبّــه ويتصالــح مــع األمــوات ويجعل
قربهــم مح ّجــة لألهــايل؟ كانــت الحيــاة يف م ـزار ال ـ ّد ّب تنعطــف
نحــو مســار جديــد ،وكان الهــادي ينــر أجنحتــه فوقهــا ويفــرد
ظلّــه عــى دقائــق أيّامهــا ويقــوم بزيــارات يوم ّيــة لبعــض بيوتهــا،
مان ًحــا بركتــه لهــذا املريــض فيشــفى ،وكاتبًــا األدعيــة للنســاء
رسيّــة تجعلهــا
رضعــات ّ
فيحملــ َن ،ومبــاركًا األرض بصلــوات وت ّ
تعطــي أحســن املحاصيــل وتنبــت أفضــل الشّ ــجر ،وتحمــل عــى
ظهرهــا األخــر أكــر الخ ـراف واألبقــار والحمــر والتّيــوس.
كانــت القريــة قــد رشعــت تعيــش عــى وتــرة حيــاة شــيخها.
رس وجودهــا ،ففتحــت
ميلؤهــا إحســاس بأنّــه غــدا محو َرهــا و ّ
أمامــه أبوابهــا .وطلبــت رأيــه يف قضاياهــا ،مــن األكــر تفاهـ ًة إىل
األكــر خطــور ًة وحميم ّي ـ ًة ،إىل أن أذابــت كيانهــا فيــه ،وربطــت
مصريهــا برغباتــه وأوامــره ،وتســاءل أهلهــا كبــا ًرا وصغــا ًرا كيــف
اســتطاعوا العيــش يف األيّــام الخــوايل بدونــه ،وملــاذا مل يفتّشــوا
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عنــه يف ثنايــا أيّامهــم وأمانيهــم ،ومل يح ّولــوا حلمهــم بــه إىل
ـض يدفعهــم إىل البحــث عنــه .وكيــف أطاقــوا انتظاره
هاجــس ممـ ّ
الســنني الكثــرة التــي ترقّبــوه فيهــا كــا ترقّبــه مــن قبلهــم
طيلــة ّ
آباؤهــم وأجدادهــم وأجــداد أجدادهــم؟ كانــت املــزار تشــبه
عاش ـقًا ولّهــه الحــب للم ـ ّرة األوىل وأخــذ عليــه ل ّبــه ،فــا عــاد
أي يشء
قــاد ًرا عــى العيــش إلّ لحبيبتــه ،ومــا عــاد يســتطيع رؤيــة ّ
ّإل مــن خاللــه ،مبــا يف ذلــك نفســه ذاتهــا .ولــو ق ّيــض ألحـ ٍـد مــا
أن يســأل أهــل مـزار الـ ّد ّب عــن أعـ ّز يشء ميلكونــه لقالــوا رضــاء
الشّ ــيخ عنهــم وبركــة وجــوده بينهــم .وأ ّن حياتهــم تنقســم إىل
مرحلتــن عاشــوا إحداهــا قبــل الهــادي فكانــت مفعمـ ًة بالفــوىض
واالضطــراب والفقــر ،وبــدأت األخــرى بظهــوره فــكان أ ّولهــا
الصــاح ومســاواة العبــاد أمــام خالقهــم.
ّ
كانــت القريــة تنتظــر خطــوة الشّ ــيخ التّاليــة ،عندمــا ســمعت أنّــه
اختــى بخالقــه وبنفســه يك ينظّــم شــؤونها ويضــع أســس حياتهــا
كل
القادمــة .مل يبلــغ مســامع السـكّان الكثــر عــن هــذه الخلــوةّ .
الصبــاح إىل املســاء،
مــا عرفــوه أ ّن الشّ ــيخ كان ميــأ حياتهــم مــن ّ
فــإذا بــه يختفــي فجــأةً .حــن ســألوا أعضــاء املجلــس ،أجــاب
هــؤالء :أنّهــم لــن يشــاركوا يف الخلــوة ،وال يعرفــون مكانهــا ،وأ ّن
الهــادي لــن يطلعهــم عــى نتائجهــا ّإل يف اجتــاع عــا ّم ســتحرضه
القريــة كلّهــا.
س ـ ِعد القرويّــون لنبــأ الخلــوة .ســألوا األســتاذ نايــف عــن ســبب
ألي كان من عباده،
رسه ّ
تغ ّيبــه عنهــا ،فأخربهــم أ ّن اللــه ال يعطــي ّ
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رسيّــة مــع البــاري عـ ّز وجـ ّـل ال يجــوز
وأ ّن االعتــكاف هــو خلــوة ّ
بالصالحــن
أن يختربهــا البــر العاديّــون ،ألنّهــا امتيــاز
خــاص ّ
ّ
رسه ،الــذي يعــرف مــا ال نعــرف ،ويــرى
أمثــال الهــادي قـ ّدس اللــه ّ
رب العــ ّزة والجــال
ويســمع مــا ال نــراه ونســمعه ،ويخاطــب ّ
الســام .فهــل بعــد هــذا نتطلّــع إىل
بلســان س ـ ّيدنا مــوىس عليــه ّ
يحــق لنــا مخالفــة النواميــس
وضــع أنفســنا يف مقامــه ،وهــل ّ
للخاصــة مــن العبــاد؟
بكشــف املخبــوء ،الــذي ال يُكشَ ــف ّإل
ّ
الفلحــون أنّــه مريــض أو
طــال احتجــاب الشّ ــيخ ،حتــى ظــ ّن ّ
غائــب .وتح ّولــت فــرة اعتكافــه إىل فــرة مليئــة بالقلــق حافل ـ ًة
بالتســاؤالت الحائــرة .وقــد ف ّكــرت بعــض عجائــز امل ـزار بزيــارة
شــيخ يف قريــة الخــوايب املجــاورة ،ليطلــ َن إليــه كتابــة حجــاب
شـ ٍ
رسا يف بيــت الهــادي ،فيعينــه عــى مرضه،
ـافّ ،
تدســه إحداهــن ًّ
الــذي قالــوا أنّــه مل يُصــب ّإل قلّــة اصطفاهــا البــاري ،أ ّولهــا سـ ّيدنا
أيّــوب وآخرهــا هــادي امل ـزار ،أطــال اللــه عمــره وحفظــه.
شــاع خــر العجائــز إىل أن بلــغ آذان املحتجــب ،الــذي عــرف
مــا تقولــه األلســن ،ومــا يعتمــل يف القلــوب .مل ينزعــج الهــادي
للّنبــأ؛ بــل رأى فيــه عالمــ ًة مــن عالمــات الخضــوع لــه ،مثلــا
رأى يف ردود الفعــل عليــه اختبــا ًرا لدرجــة تعلّقهــم بــه .قــال
األســتاذ نايــف ،بعــد انتشــار الخــر :إ ّن الهــادي ليــس مريضً ــا كــا
تتق ـ ّول العجائــز الجاهــات وإ ّن شــفاءه إن هــو مــرض ـ ال ق ـ ّدر
ـاب يشــفي الفانــن مــن الخلــق ،بــل بتدبريٍ
اللــه ـ لــن يكــون بحجـ ٍ
إلهــي ال يعرفــه شــيخ يف الدنيــا ســواه ،يتفــ ّرد وحــده بإدراكــه
ٍّ
خاصــة لــدى البــاري ع ـ ّز وجــل.
النف ـراده مبنزلــة ّ
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ـام مــن حديــث نايــف ،حدثــت أشــياء غريبــة يف بعــض
بعــد أيّـ ٍ
البيــوت ،إذ ســقط ســقف بيــت العــوض عــى مــن تحتــه ،فنجــا
جميــع مــن كانــوا يف البيــت عــدا زه ّيــة العــوض ،العجــوز التــي
اقرتحــت الذّهــاب إىل شــيخ الخــوايب لكتابــة حجــاب للشّ ــيخ
حمــدان .تلــك كانــت عالم ـ ًة قاطع ـ ًة عــى عــدل الهــادي ،الــذي
مل يأخــذ األبريــاء بجريــرة العجــوز املذنبــة ،بــل أخرجهــم مــن
الســقف كأ ّن مــا ســقط عليهــم مل يكــن مــن طــن وخشــب،
تحــت ّ
ـري شـفّاف .كــا وقعــت فاطمــة الشــوصا يف نبــع
بــل غــاف حريـ ّ
املــاء وكادت أن تغــرق ،مــع أنّــه ليــس عمي ًقــا .ولــوال أن ســارعت
الصالــح إلنقاذهــا ،لكانــت ميــاه ال ّنبــع ،التــي
ابنــة الشّ ــيخ أحمــد ّ
ي ،قــد مــأت
أخــذت تتدفّــق إىل فمهــا تاركــ ًة مجراهــا األصــ ّ
الصالــح أنّهــا وجــدت صعوب ـ ًة
جوفهــا وخنقتهــا .قالــت عفــاف ّ
هائل ـ ًة يف ســحب الشــوصا مــن املــاء ،مــع أنّهــا هزيلــة ليــس يف
البصــارة
جســدها ســوى الجلــد والعظــم .أخـ ًرا ســقطت أ ّم ديــب ّ
ـأي يشء ،فكــرت ســاقيها وإحــدى
عــى األرض ،دون أن تتعـ ّـر بـ ّ
ٍ
عندئــذ فــرض زوجهــا عليهــا تــرداد صــاة غفرانيّــة
يديهــا؛
مــا بقيــت حيّــة ،تك ـ ّرر خاللهــا جملــة «العفــو منــك يــا شــيخ
حمــدان» إىل أن يعفــو الشّ ــيخ رصاح ـ ًة عنهــا ويســمح بعودتهــا
إىل الــكالم كجميــع مخلوقــات اللــه .عندمــا شــفيت كســور أ ّم
ديــب ،عــادت إىل حياتهــا اليوم ّيــةّ ،إل أ ّن لســانها مل يعــد إىل
ســابق عهــده ،بــل واصــل تك ـرار الجملــة التــي قيــل إ ّن الشّ ــيخ
ذاتــه بعــث بهــا إىل زوجهــا مــع نايــف ،فق ـ ّررت ،تحــت إلحــاح
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رجلهــا الخائــف ،مالزمــة بيتهــا إىل أن يعفــو الهــادي عــن ذنبهــا
الــذي ال يغتفــر.
بينــا القريــة تتابــع مــا جــرى للعجائــز الثــاث ،أمــر الشّ ــيخ
الشقــي من
بجمــع أبنــاء القريــة يف البيــدر الكبــر ،وســط القســم ّ
الضّ يعــة ،حيــث بيتــه .ال م ـراء يف أ ّن طــول فــرة االحتجــاب قــد
خاص ـ ًة منهــم أعضــاء املجلــس ،الذيــن
أحــرج أنصــاره وأتباعــهّ ،
رسهــم أن يظهــر للّنــاس معل ًنــا مــا أمــر بــه ،فيصدعــون
مت ّنــوا يف ّ
لــه ريثــا تحـ ّـل بــركات اللــه عليــه م ـ ّرة اخــرى ،ويأتيــه الوحــي
مــن حيــث ال يعلمــون.
مل يســتجب الشّ ــيخ لهــذه الرغبــات ،بــل صمــت طيلــة الفــرة
أي يشء حــول مــا يزمعــه.
التــي تلــت احتجابــه ،رافضً ــا أن يقــول ّ
كان يختــر صــر أعضــاء املجلــس ،ليعــرف املــدى الــذي ميكنــه
كل منهــم .وقــد تع ّمــد أن يطلــب إليهــم الدفــاع
بلوغــه مبعونــة ّ
عــن موقفــه تجــاه أهــايل املــزار ،العتقــاده أ ّن دفاعهــم عــن
مواقــف يجهلونهــا هــو معيــار والئهــم لــه واكتســابهم للقابل ّيــات
الرضوريّــة لألتبــاع املخلصــن.
ومضــت هــذه الفكــرة يف ذهــن الهــادي كالــرق .اســتغرب هــو
السعــة التــي توطّــدت بهــا ســطوته يف القلــوب والضّ امئــر،
نفســه ّ
ـص هــذه املســألة بــيء مــن اهتاممــه .أرجــع رأســه
فقـ ّرر أن يخـ ّ
إىل الخلــف .وضــع يديــه وراء عنقــه كمن يســند جســده بذراعيه،
وتــرك مســار الفــرة املزاريّــة مــن حياتــه مي ـ ّر أمــام عــن خيالــه.
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كان الرضــا يقطــر مــن نظراتــه ،وكانــت زاويتــا فمــه ِ
تشــيان مبــا
ـس بــه مــن اطمئنــان.
يعتمــل يف داخلــه مــن ســعادة ،ومــا يحـ ّ
مل يتذكّــر الكثــر مــن تفاصيــل حياتــه ،فقــد توقّفــت ذاكرتــه
عنــد حادثــة مع ّينــة ،سـ ّببت ،يف حينــه ،قــد ًرا كبـ ًرا مــن االرتبــاك
يف مــزار الــ ّد ّب .كانــت كلثــوم تص ّعــد الطّريــق بــن نبــع املــاء
والقريــة؛ تحمــل ج ّرتهــا عــى رأســها وتتهــادى يف مشــيتها ،رغــم
وعــورة ال ـ ّدرب وانحــداره الشّ ــديد .مل تكــن الفتــاة خائف ـ ًة ،مــع
أ ّن الليــل كان قــد بــدأ يغطّــي الجبــال الخــراء مضف ًيــا عــى
الــوادي لونًــا عامتًــا ح ّولــه إىل كتلــة ســدمي ّية داكنــة .كانــت الصب ّيــة
تتســلّق القســم األوســط مــن الحــرش ،حيــث تغطّــي أشــجار
بلــوط عمالقــة الــدرب الض ّيقــة وتفصلهــا عــن التكــ ّور الغــر ّيب
الصغــرة التــي تق ّزمــت ،بعــد أن دعــا أحــد
للجبــل بأشــجاره ّ
األوليــاء عليهــا بالهــاك ،أل ّن أفعــى كانــت تلبــد تحــت واحــدة
منهــا لدغتــه مــن اســته وهــو يقــي حاجتــه.
كانــت كلثــوم ابنــة األح ـراش وصديقــة الغابــة ،رأى فيهــا ش ـ ّبان
الســاء وجذورهــا يف أعــاق
مـزار الـ ّد ّب شــجر ًة يانعـ ًة رأســها يف ّ
الصنوبــر الذك ّيــة تنبعــث من
األرض .بــل إنّهــم أقســموا أ ّن رائحــة ّ
الصبــاح وقــد عبــق يف أنوفهــم
جســدها ،وأ ّن أهلهــا ينهضــون يف ّ
شــذا األزاهــر ال ّربيّــة الف ّواحــة املنبعــث مــن غرفتهــا .روت إحــدى
القرويّــات حكاي ـ ًة مل يؤكّدهــا أحــد قبلهــا أو بعدهــا ،تقــول إ ّن
ـب الحيــاة للـراري املحيطــة بالقريــة ،وإنّهــا
كلثو ًمــا هــي التــي تهـ ُ
تتخالــط وتتــازج مــع الشّ ــجر وال ّنهــر والهــواء والطّــر .وترجــع
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مــن حــن آلخــر إىل أصلهــا ،فتتح ـ ّول إىل وردة ف ّواحــة ،وآخــر إىل
نقطــة مــاء صافيــة ،أو إىل طائــر غ ّريــد .وقــد حكــت القرويّــة
ـت
العجــوز عــن كلثــوم الحكايــة الغريبــة التّاليــة ،فقالــت :ذهبـ ُ
ذات يــوم إىل ال ّنبــع مــع كلثــوم ،حــن وصلنــا إليــه ،ســمعته يقــول
لهــا معات ًبــا :أيــن كنــت طيلــة اليومــن املاضيــن ،أيتهــا الــوردة؟ مل
ت ُجــب عــن ســؤاله ،ألنّنــي كنــت قربهــا .فــإذا بــه يكـ ّرر استفســاره
كأي عاشــق يعلــن عــن مشــاعره دون خــوف
بصــوت مرتفــعّ ،
أو حــرج .مــ ّدت الفتــاة يدهــا إليــه تداعبــه ،فأخــذت مياهــه
تتالعــب وتتقافــز ،إىل أن قــال بــدالل :ســآخذ مــايئ وأذهــب إىل
قريــة أخــرى ،إذا مــا انقطعـ ِ
ـت عــن زيــاريت .أقســمت العجــوز
رب مــوىس وإبراهيــم أ ّن النبــع مــا بقــي لحظ ـ ًة
باللــه العظيــم ّ
واحــد ًة يف املـزارّ ،إل ألنّــه يعشــق فتاتهــا .مل يصـ ّدق أحــد حكايــة
العجــوز بطبيعــة الحــال ،رغــم أنّهــا تن ّبــأت بجفــاف ال ّنبــع ،عندمــا
الصب ّيــة مل تختــف كــا يظ ـ ّن
اختفــت كلثــوم .قالــت املــرأة :إ ّن ّ
املزاريّــون ،بــل ذهبــت تفتّــش عــن ال ّنبــع يف القــرى األخــرى،
وســتظهر مج ـ ّد ًدا مــا إن تعــر عليــه وتعيــده إىل ضيعتهــا.
خــرج شــبح مــن بــن األشــجار .ســقطت جـ ّرة كلثــوم عــى األرض
وانســفح ماؤهــا يف ال ـ ّدرب املنحــدر إىل ال ّنهــر .عنــد ذاك خــرج
شــبحان مــن مكمنهــا يف الحــرش وحمــا الجســد املتهالــك إىل
داخلــه .مل تــرخ الفتــاة أو تقــاوم ،فقــد شـلّت املفاجــأة تفكريهــا
وعقلــت لســانها؛ ومــا زال حمــدان يتذكّــر أنّهــا وصلــت املغــارة
التــي أخفاهــا فيهــا فاقــد ًة الوعــي.
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مــ ّرت أيّــام عديــدة وهــي تجهــل مكانهــا وهويّــة خاطفيهــا
امللثّمــن .كان أحــد ال ّرجــال يعطــي أوامــره باإلشــارة إىل شــخصني
صامتــن مثلــه يطيعانــه دون تــر ّدد .لــو أ ّن كلثو ًمــا كانــت مــن
املؤمنــات بالجــان ،العتقــدت أنّهــا وقعــت بــن أيــدي ثالثــة منهم،
ولــرأت يف أحدهــم اب ًنــا مللـ ٍ
ـك مــن ملوكهــم ،ويف رفيقيــه خادمــن
لــه .وقــد كادت تعتقــد يف لحظــات كثــرة أنّهــا أســرة كائنــات
غريبــة ،جــاءت مــن مــكان مل تعرفــه ومل تســمع بــه مــن قبــل.
لك ّنهــا رأت ذات مـ ّرة شــعر الرجــل الــذي اختطفهــا ،فأيقنــت أنّــه
ـري مــن غــر أبنــاء م ـزار ال ـ ّد ّب.
كائــن بـ ّ
الســاقني ،قصــر
كان ال ّرجــل قصــر القامــة ،قصــر العنــق ،قصــر ّ
ال ّذراعــن ،يبــدو رأســه وقــد انضغــط ،فاســتحالت اســتدارته إىل
فلطحــة تقــع أذناهــا يف ال ّنقطتــن األكــر بعــ ًدا مــن مركزهــا؛
تتقــارب عيناهــا ،فينتفــخ تحتهــا أنــف عريــض وقصــر يغطّــي
فـ ًـا واسـ ًعا يعلــو ذق ًنــا غائــر ًة تقــع عنــد طــرف الكتلــة املفلطحــة
الســقوط منهــا.
ـي ،فتبــدو منفصلــة عنهــا أو عــى وشــك ّ
الخارجـ ّ
كان اإلحســاس باالنتهــاك والعــار ميــأ نفــس الفتــاة ،والشّ ــعور
باالتّســاخ ينضــح مــن جســدها .وكانــت يف موقـ ٍ
ـف غــر مفهــوم
عــا حصــل ولِــ َم حصــل .إذا كان القصــر يريــد
بــا انقطــاع ّ
االســتمتاع بهــا فقــد حصــل عــى مــا أراده .وإذا كان يريــد إذاللهــا
لســبب تجهلــه فقــد أذلّهــا .وإذا كان يثــأر مــن أهلهــا أو قريتهــا
ويــرى يف اغتصابهــا وإهانتهــا وســيلة إىل ثــأره ،فقــد ح ّقــق مــا
أراد .فلــاذا يحتفــظ بهــا ويســتم ّر يف تعذيبهــا؟
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كان ال ّرجــان يرافقانهــا طيلــة ال ّنهــار ،بينــا يغيــب القصــر فرتات
طويلــة ،لريجــع يف املســاء حامـ ًـا طعا ًمــا ومــا ًء ،وقــد ارتــدى ثيابًــا
جديــد ًة وتج ّمــل وتعطّــر .بعودتــه ،كان ال ّرجــان يخرجــان مــن
املغــارة ،وال يجــرآن عــى دخولهــا قبــل طلــوع ال ّنهــار .خ ّمنــت
كلثــوم مــن ســلوك القصــر أنّــه يســكن يف مــكان قريــب ،بيــد
أنّهــا مل تعــرف مــن يكــون ،إذ مل يســبق لهــا أن رأتــه يف القريــة أو
عــى نبــع املــاء أو يف الغابــة .واســاها بعــض الــيء اعتقادهــا أنّــه
غريــب عــن م ـزار ال ـ ّد ّب .قالــت تخاطــب نفســها م ـ ّرات كثــرة
أنهــا ســتجعله يدفــع مث ًنــا باهظًــا ،لكونــه داس رشفهــا بهــذه
الطّريقــة ال ّدنيئــة.
تخ ّيلــت الس ـكّان وهــم يبحثــون عنهــا .ورأتهــم ذات م ـ ّرة بعــن
خيالهــا وهــم يتوغّلــون يف املغــارة ويقبضــون عــى القصــر،
ث ـ ّم تص ّورتهــم يخرجــون إىل الغابــة لريجعــوا بكومــة هائلــة مــن
الحطــب مــا عتمــوا أن أرضمــوا فيهــا نــا ًرا هائلـ ًة ح ّولتهــا إىل جمــر
الهــب ألقــوا بالقصــر إليــه وجلســوا يتأ ّملونــه وهــو يحــرق
مطلقًــا رائحــ ًة تعافهــا األنفــس ،ودهنــه األصفــر يتحــ ّول إىل
أبخــرة ســوداء خانقــة .كان القصــر يــرخ بوتــرة منتظمــة طال ًبــا
ال ّرحمــة ،والقريــة تتلــذّذ بتعذيبــه ،وتســعى إىل إطالــة آالمــه.
تطلّــع القصــر إليهــا مســتغربًا ابتســامتها الذّاهلــة .تجاهلهــا فرتة،
ثــم ســألها عــن ســبب ابتســامتها .نظــرت إليــه بتحــ ٍّد .قالــت
إنّهــا تصـ ّورت أبنــاء قريتهــا وقــد عرفــوا مكانهــا ،وتخ ّيلــت كيــف
ســيم ّزقونه ويلقــون بــه إىل ال ّنــار أو إىل الوحــوش .مل يقــل شــيئًا
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للتـ ّو .ركّــز عينيــه عليهــا فــر ًة طويلـ ًة ،حتّــى ظ ّنــت أنّــه ســينهض
ليفعــل بهــا مــا تخ ّيلــت أ ّن قريتهــا فعلتــه بــه .كان مــا يــزال
يحــ ّدق إليهــا ،عندمــا انطلقــت مــن أعامقــه ضحكــة مجلجلــة
هـ ّزت املغــارة ،ضحــك القصــر ،إىل أن اســتدار رأســه املفلطــح ،ثم
صمــت برهـ ًة أعقبتهــا موجــة مــن الضّ حــك املجنــون ،تلتهــا بعــد
الصاخــب ،املنطلــق
اسـراحة جديــدة موجــة طويلــة مــن الجنــون ّ
مــن الفــم الكبــر .خــال هــذا املشــهد ،دخــل الرجــان بأمـ ٍر مــن
القصــر .روى لهــا مــا تخيّلتــه ،فانخرطــا بدورهــا يف ضحــك
ماجــن رأت فيــه أكــر أشــكال عذابهــا إيــذا ًء.
عندمــا أتعبهــم الضّ حــك ،طلــب القصــر إىل واحــد منهــم أن
يخربهــا بســبب ضحكــه .مل يســتجب ال ّرجــل لألمــر يف البــدء.
ـزم قائـ ًـا :أخــر هــذه الس ـ ّيدة لِ ـ َم ضحكــت.
فنهــره س ـ ّيده بحـ ٍ
نظــر ال ّرجــل إليهــا وقــال بعــدم اك ـراث :لقــد عرفــوا يف القريــة
مــا حصــل لــك .نهــض القصــر مــن مكانــه يف صــدر املغــارة ،ات ّجــه
إليهــا بخطًــى قصــرة وبطيئــة .وقــف أمامهــا مبــارشة حتــى إنّهــا
أشــاحت عنــه يك ال تش ـ ّم رائحــة أنفاســه الحارقــة ،ركّــز نظــره
عليهــا وقــال :أخــرت املـزار أنّنــي خلّصتُــك مــن أيـ ٍـد اختطفتــك،
وأنّــك ترتاحــن قبــل عودتــك إليهــا .أعلمتهــم كذلــك بقــراري
اتّخــاذك زوجـ ًة يل ،غسـ ًـا للعــار الــذي لحــق بــك وبأهلــك ومبـزار
الـ ّد ّب ،وانقــاذًا لــك مــن مصـرٍ ال يــد لــك فيــه .انطلــق بعــد ذلــك
يصــف مشــاعر الخجــل التــي اعــرت أبيهــا ،وكلــات االمتنــان
التــي قالهــا يف اإلشــادة بتضحيتــه .وقلّــد عويــل أمهــا التــي راحــت
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تشـ ّـق ثيابهــا وتش ـ ّد شــعرها إىل أن غابــت عــن الوعــي .كانــت
الفتــاة قــد أخــذت تنتحــب ِ
وتنشــج ،فلــم تســمع مــا قالــه حــول
موعــد زفافهــا ،ومــا نطــق بــه ،حــن نــزع اللثــام عــن وجهــه
وســألها بتبــاه وتفاخــر :أنــا حمــدان الهــادي ،أال تعرفيننــي؟
ي .توقّــع حمــدان أن تكــون
تلــك كانــت لحظــة انتصــار جــ ّ
ـس بالرضــا الستســامها
مقاومتهــا أكــر عن ًفــا واســتمرا ًرا؛ لذلــك أحـ ّ
السيــع ،وســعد أل ّن صمتهــا كان يف نظــره قرين ـ ًة قاطع ـ ًة عــى
ّ
قبولهــا مبــا حصــل.
صمتــت الفتــاة فــر ًة طويلــ ًة بعــد إعالمهــا مبوقــف القريــة،
تســاقطت أثناءهــا دموعهــا مــن عينيهــا الذّاهلتــن .حــاول مـ ّرات
عديــدة أن يقــول لهــا شــيئًا يقنعهــا بإيقــاف ســيل ال ّدمــوع
ال ّدافــقّ ،إل أنّهــا مل تســمعه .كان يقــرأ عــى وجههــا آيــات
انســحاقها تحــت وطــأة التّجربــة ويقــول لنفســه :إ ّن قهرهــا هــو
قهـ ٌر ملـزار الـ ّد ّب .إذا كانــت القريــة مل تجابهــه ،بــل ص ّدقتــه دون
أن تحــاول اســتقصاء حقيقــة مــا حــدث ،فــإ ّن الفتــاة مل تجابهــه
بدورهــا .لــذا رأى يف صمتهــا ودموعهــا استســا ًما لــه وتخــلٍ عــن
ٍ
عندئــذ إن كان مث ّــة انتصــار أشــد
حقّهــا يف مقاومتــه .تســاءل
نصو ًعــا مــن انتصــاره ،أو قريــة غــر املـزار تستســلم دون مقاومــة
لغريــب ال تعرفــه ،ثـ ّم تشــكره ألنّــه قَ ِبـ َـل خضوعهــا ،أو كان مثّــة
فتــاة غــر كلثــوم ترضــخ لغاصبهــا وســاحها يف مقاومتــه صمتهــا
ال ّدامــع؟
مل تعــرف الفتــاة جوابًــا عــى هزميتهــا ســوى صمــت رأت فيــه
عــود ًة إىل ذاتهــا ،وخرو ًجــا مــن عــامل غريــب اغتصــب جســدها،
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وقريــة اغتصبــت أحالمهــا .وقــد ركبهــا إحســاس شــديد باملهانــة،
ألنّهــا مل تكــن حصينـ ًة ض ّدهــا ،فألقيــا بهــا دون عنــاء إىل مهــاوي
املصــر الــذي دبّــره القصــر لهــا .لــو قــال لهــا أحــد مــا البارحــة
إنّهــا تعيــش يف قريــة ال تعرفهــا ،لق ّدمــت لــه ألــف ب ّينــة ودليــل
عــى خطــأ حكمــه .أ ّمــا اآلن ،فقــد ســحقها حــزن سـبّبه لها ســلوك
القريــة ،وألقــى بهــا إىل مهــاوي الهــوان مــا كشــفته التّجربــة مــن
خــواء وهشاشــة وضعهــا .فــإذا بهــا تعتــر نفســها مســؤول ًة عـ ّـا
جــرى وتتســاءل هامس ـ ًة :أمــا كان حريًّــا يب ترقّــب مــا حــدث،
وإعــداد نفــي ملقاومتــه ،وإن مل يح ـذّرين منــه أحــد؟
اســتغرب الهــادي بعــض االســتغراب ر ّد فعــل املــزار؛ ّإل أنّــه
أحــس بحــرة طاغيــة حيــال موقــف الفتــاة .كان يعــرف أ ّن
كلثو ًمــا ال تشــبهه يف يشء ،ويــدرك مغايــرة طبيعتهــا لطبيعتــه.
ـس بتوتّــر أســعده ،إلدراكــه أ ّن رصاعــه معهــا ســيتجاوز
وقــد أحـ ّ
معنــى عا ًّمــا بالنســبة لهــا
مدلوالتــه الشــخصيّة وسيكتســب
ً
وللقريــة .لــذا توقّــع أن تقاومــه حتــى ال ّنفــس األخــر ،وأن تحــاول
ش ـ ّده إىل املوقــع الــذي وضعتهــا الحيــاة والفطــرة فيــه .فتص ـ ّور
عندئـ ٍـذ املعركــة التــي ستنشــب بينهــا ،وافــرض أنّهــا ســتصبح
موضو ًعــا ألحاديــث مـزار الـ ّد ّب والقــرى املجــاورة ،وأجهــد خيالــه
يف تتبّــع مراحلهــا وآفاقهــا ومجرياتهــا .حــن صمتــت غرميتــه،
عقلــت املفاجــأة لســانه ،فلــم يصـ ّدق تراخيهــا أمامــه وامتناعهــا
عــن مقاومتــه .بــدت كلثــوم لــه ،منــذ تلــك اللحظــة ،غارق ـ ًة يف
أفكارهــا ،تســتعيد بصمتهــا توازنهــا وعافيتهــا ال ّروحيــة ،وتنتشــل
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نفســها مــن الهاويــة التــي كاد ر ّد فعــل القريــة أن يلقــي بهــا
إليهــا .فقــال يف نفســه :مل تكــن كلثــوم مــا قالتــه يل ظنــوين حولهــا.
وليســت اآلن أيضً ــا مــا توقّعتهــا أن تكونــه ،فمــن عســاها أن
تكــون إذن؟
حــار الهــادي يف فهــم موقــف الفتــاة ،كان يتأ ّملهــا غــر مص ـ ّدق
مــا تـراه عينــاه؛ يســتغرب خمودهــا الــذي أعقــب عاصفــة البــكاء
املتف ّجــع .حــن نظــرت إليــه يف ال ّنهايــة بعينــن متح ّديتــن ،راســم ًة
واحــد ًة مــن ابتســاماتها القدميــة عــى شــفتيها ،خــاف منهــا ورأى
يف استســامها اقرتابًــا مف ِز ًعــا مــن موقفــه ،تخلّ ًيــا غــر مفهــوم
عــن طبيعتهــا وتبي ًنــا أشــد غرابــة لطبيعتــه .أيقــن عندئـ ٍـذ أنّهــا
تنقــل معركتهــا إىل داخــل األرض التــي أتاحــت انتصــاره ،وتســتعري
األســلحة التــي هزمهــا بهــا حتــى قبــل أن يراهــا أو ت ـراه .كانــت
الفتــاة تتحـ ّول يف نظــره مــن خصــم إىل خطــر ،فقــال لنفســه :مــن
الحكمــة إيهامهــا بأنّهــا طــرف منتــر وليســت جهــ ًة خــارسة.
ق ـ ّرر عندئـ ٍـذ إعطاءهــا نصــف انتصــاره عــى القريــة ور ّد قســم
مــا أخــذه منهــا إليهــا ،عـ ّـل ذلــك يقنعهــا بضــم ق ّوتهــا إىل ق ّوتــه،
وفطرتهــا إىل دهائــه.
اســتهواه إحساســه بــرورة كســبها ،بعــد أن أقنعتــه ردود
أفعالهــا بصعوبــة إخضاعهــا .ف ّكــر آنــذاك بالتعامــل معهــا كــا
ـادي مــع امــرأة عاديّــة .انطلــق يــروي مــا يحملــه
يتعامــل رجــل عـ ّ
ـص عليهــا تفاصيـ َـل عــن أيّــام العــذاب
ـب صــادقٍ  ،وقـ ّ
لهــا مــن حـ ٍّ
التــي أمضاهــا وهــو يحلُــم بهــا ،وســعادته بالعيــش معهــا إىل
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آخــر العمــر ،وحرصــه عــى تلبيــة مــا قــد يخطــر لهــا أن تبديــه
مــن رغبــات .ث ـ ّم قــال ،وهــو يراقــب مــا اعتقــده لينــا جل ّيــا يف
موقفهــا :أريــدك رشيكـ ًة لحيــايت وفيهــا ،وال أطلــب إليــك التخـ ّـي
عــن طبيعــة فطــ َرك اللــه عليهــا ،أســعى أنــا نفــي اكتســابها
إرضــا ًء لــك.
الســاخرة ذاتهــا ،توشــك
كانــت قــد أخــذت تنظــر إليــه بطريقتــه ّ
أن تطلــق واحــد ًة مــن ضحكاتــه املجلجلــة .وكان هــو يتطلّــع
الضاعــة مــن عينيــه حي ًنــا ،وينبعــث التّهديــد
إليهــا ،تنطلــق ّ
منهــا حي ًنــا آخــر .وقــد أيقــن أ ّن الفتــاة تتشــ ّبه بــه وتأخــذ
بطريقتــه ،حــن همســت بصــوت ينطــق بســعادتها املســتعادة:
لقــد قــررت منــذ برهــة أن أضحــك بق ّيــة عمــري ،فهــل لــك أن
تخ ّمــن ملــاذا؟ كانــت تركّــز عينيهــا عــى وجهــه ،منتظــر ًة إجابتــه.
حــن الحظــت تــر ّدده ،أطلقــت ضحكـ ًة تــر ّدد صداهــا يف املغــارة
واهت ـ ّز لهــا قلبــه.
عروســا منهك ـ ًة ،تنطلــق مــن
بعــد أيّــام ،شــاهد أهــايل القريــة ً
زاويتــي فمهــا ســخرية مل يعــرف معناهــا أحــد ســوى الهــادي .لــن
كانــت قــد أرســلت نظ ـر ٍ
ات مســتغيثة إىل نايــف ،فألنّهــا كانــت
والتمســك بعاملهــا
مــا تــزال راغبــ ًة يف وقــف املأســاة القادمــة
ّ
ي ،والعتقادهــا أ ّن ناي ًفــا يختلــف عــن ســواه ،وأنّــه ســيم ّد
األص ـ ّ
لهــا يــد العــون.
ملــاذا تذكّــر الشّ ــيخ هــذه األحــداث؟ أألنّــه نــدم عــى زواجــه مــن
كلثــوم ،أم ألنّــه رأى فيهــا قيـ ًدا عــى ســلطته ،ناب ًعــا مــن داخلهــا
كأنّــه نابـ ٌع مــن شــخصه ذاتــه؟ أم تـراه اغتــاظ أل ّن حياتــه العا ّمــة
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ســارت عــى ال ّنهــج الــذي وضعــه لهــا ،بينــا يه ـ ّدد زواجــه مــن
كلثــوم بالتحــ ّول إىل فشــل يهــ ّدد نجاحاتــه؟ اســتغرب الشّ ــعور
باالطمئنــان الــذي كان يســتوطنه إىل مــا قبــل ســاعات قليلــة،
وتســاءل إن كان سيســمح هــو أيضــاً للغفلــة بتوجيــه حياتــه،
ـاس
ولعواطفــه بتضليــل خطــاه .تصاعــد عندئـ ٍـذ يف نفســه إحسـ ٌ
بالغيــظ جعلــه يــرى كلثو ًمــا ورد ًة ســا ّم ًة ينتــر عبقُهــا القاتــل يف
ـس
حياتــه ،فــإذا هــو منتــر عــى الدنيــا مهــزوم أمــام نفســه .أحـ ّ
ٍ
عندئــذ بالخــوف منهــا ،رغــم أنّهــا مل تنازعــه أمــوره أو تعرقــل
ترتيباتــه وخططــه .وزاد مــن خوفــه عجــزه عــن التوفيــق بــن
متناقضــات كثــرة ميّــزت حياتــه معهــا؛ فأخــذ يف ّكــر بطريقــة مــا
تبقــي عليهــا كزوجــة وتخلّصــه منهــا كرشيكــة؛ تشــغلها بشــؤون
نســويّة تبعدهــا عنــه دون أن تزيــد ســطوتها يف امل ـزار أو تع ـ ّزز
قدرتهــا عــى التح ّكــم بنقــاط ضعفــه ،التــي صــارت خبــر ًة بهــا.
اســتغرب هــذا الحـ ّـل ،الــذي يتعــارض مــع مــا قــد عرضــه عليهــا
كل يشء ور ّد نصــف انتصــاره
يف املغــارة ،حــن أراد إرشاكهــا يف ّ
عليهــا وعــى القريــة إليهــا ،ثــم ســأل نفســه بصــوت هامــس:
أتـراين أدخلــت الـ ّد ّب إىل كرمــي ،ووضعــت بيــدي حجــر األســاس
لفشــل رســالتي وارتكبــت الغلطــة التــي مــا كان يجــوز يل ارتكابُها،
حــن غلّبــت العاطفــة عــى العقــل والشّ ــهوة عــى املصلحــة؟ مــا
العمــل إلصــاح هــذه الهفــوة الكبــرة ،التــي ته ـ ّز ثقتــي بنفــي
وته ـ ّدد أســس البنــاء الــذي قطعــت شــوطًا واس ـ ًعا يف إقامتــه؟
كانــت طاقاتــه التخيل ّيــة الهائلــة تخذلــه يف مســعاه إليجــاد
امللــح؛ إىل أن وجــد نفســه يفكّــر
جــواب عــى ســؤاله القلــق
ّ
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بقتلهــا ،بــل ويضــع يف مخ ّيلتــه قامئ ـ ًة مبســتلزمات جنازتهــا التــي
يجــب أن تكــون مهيبـ ًة ،ألنّهــا يف ال ّنهايــة جنــازة كلثــوم ،زوجتــه
واملــرأة الوحيــدة التــي أح ّبهــا.
مل ين ّفــذ بالطّبــع مــا راود عقلــه .لقــد أخفــاه داخل ذهنــه املعذّب،
وتشــبثّ بــه فــر ًة ليســت قصــرة ،راز خاللهــا اإلمكانــات املختلفــة
وفاضــل بينهــاّ .إل أنّــه اضطــر يف ال ّنهايــة للتخـ ّـي عــن الفكــرة.
كان ذلــك عندمــا ســألته كلثــوم يف واحــد مــن أيّــام ســعادته
بصــوت عــذب مغنــاج :متــى ســتقلع عــن التفكــر بقتــي ،أيّهــا
الـ ّزوج الغــايل؟ أجفــل للســؤال وارتبــك ّأيــا ارتبــاك .هــل أخــذت
تقــرأ أفــكاره لحظ ـ ًة بلحظــة ،أم تراهــا توضّ عــت داخــل نفســه،
ووجــدت طريقــة للتســلّل إىل عقلــه وقــراءة أحالمــه؟! صمــت
وقــد احمـ ّرت وجنتــاه ،فأطلقــت ضحكـ ًة رنّانـ ًة وهــي تشـ ّده مــن
لحيتــه الحم ـراء الطّويلــة ،وتقــول مبــرح آرس :لنســتمتع بالحيــاة،
البصــارة.
فــإ ّن حبلهــا قصــر ،كــا قالــت أ ّم ديــب ّ
قلّــب الشّ ــيخ أفــكاره املضطربــة يف رأســه القلــق .زال اآلن
وبالســعادة ،وداخلــه شـ ٌّـك جـ ّد ٌّي بــأ ّن املـزار
إحساســه باالنتصــار ّ
قــد دانــت لــه ،كــا اعتقد قبــل ســاعات قليلــة .رشع عندئـ ٍـذ يرى
يف زوجتــه عقبـ ًة ال ســبيل إىل تجاوزهــا أو التّعايــش معهــا؛ وآمــن
تتقصــد إرباكــه يف اللحظــة الحاســمة التــي يحتــاج فيهــا إىل
أنّهــا ّ
كل ذ ّرة مــن طاقاتــه لوضــع تصـ ّورات عمل ّيــة تنظّــم حيــاة القريــة
تنظيـ ًـا هــو محــوره ،فيكــون بوســعه أن ينظــر إليهــا بعــد حــن
كــا ينظــر املــرء مــن فــوق جبــل عــال إىل مــكان منخفــض ،فــرى
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مــا تحتــه واض ًحــا وصغـ ًرا ويف متنــاول يــده .لــو مل تكـ ّدر كلثــوم
حياتــه وتش ـ ّوش عملــه وتبعــث الفــوىض يف أفــكاره ومشــاعره،
لكانــت مســرته سلســلة نجاحــات متّصلــة ،فهــل تـراه كــا يــرى
هــو مــا تحتــه ،صغـ ًرا ويف متنــاول يدهــا؟
الســاعة
كان صوتــه قــد بــدأ يرتجــف غض ًبــا .لعــن املــرأة ولعــن ّ
التــي أدخلهــا فيهــا إىل حياتــه ،ولعــن نفســه التــي زيّنــت لــه
محاســن االقــران بهــا ،هــو ال ّرجــل الــذي هــدم عامل ًــا ليقيــم
كل
مكانــه عاملًــا مــن صنعــه ،يناســب حاجاتــه التــي هي حاجــات ّ
فــرد يف القريــة ،كان الشّ ــيخ مؤم ًنــا برســالته ال ّنبويّــة ،قان ًعــا أنّــه
يجلــب لنفســه القلــق يك يريــح اآلخريــن ،يتع ـذّب ليســعدهم،
يســهر لينامــوا ،ويف ّكــر ليوفّــر عليهــم مش ـقّة تشــغيل عقولهــم.
نبــي ،العصمــة ألفعالــه وأفــكاره ،ويعتقــد
وكان يطلــبّ ،
ككل ّ
أ ّن امل ـزار ســتتب ّنى مواقفــه عاجـ ًـا أم آجـ ًـا .فــا ضــر عليــه إن
ٍ
بحقــد إىل معارضيــه .وبــازدرا ٍء إىل مؤيّديــه ،مــا دام
هــو نظــر
املســتقبل قامئًــا فيــه هــو ،ال ّرجــل الــذي ال يعــرف كن َهــه أحــد
أي اع ـراض أو إجــاع .مبثــل
ســوى كلثــوم ،والــذي يقــف فــوق ّ
هــذه األفــكار ،اعتقــد الهــادي أنّــه بشــر عــر قــادم إىل زمنــه،
وأ ّن البــر يشــبهونه يف الظّاهــر فقــط .ورأى أنّهــم لــن يدركــوه
مــا مل يتخلّــوا لــه عــن ذواتهــم تخل ًّيــا تا ّمــا .فهــو نقطــة الضّ ــوء يف
حياتهــم العامتــة ،ووهــج ســاطع ينتــر يف أرواحهــم ونفوســهم،
ـدب فيهــا نس ـ ُغ
التــي تبــدو ح ّي ـ ًة ومــا هــي بح ّيــة .والتــي لــن يـ ّ
الحيــاة الح ّقــة إلّ بإذنــه ،ولــن تتط ّهــر مــن دنســها ،إن مل تــدرك
ـام ومــا فيــه مــن قداســة.
مــا فيهــا مــن آثـ ٍ
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كان الشّ ــيخ يعــي صعوبــة مه ّمتــه ،ويــرى أ ّن القريــة ليســت
بحاجــة إىل فهــم أعاملــه ،بــل أنّهــا ليســت بحاجــة إىل فهــم جــزء
يســر منهــا ،مــا دام هــو ال ّنــور وهــي الظّلمــة ،مــا دام ال ّنــور ال
يبـ ّدد الظّلمــة برضبــة واحــدة ،بــل يدحرهــا ذ ّرة بعــد ذ ّرة وبقعــة
بعــد بقعــة .انتبــه إىل أنّــه يش ـ ّبه أهــايل قريتــه بالظّلمــة ،فقــال
ـي :بــل إ ّن إنســان املـزار أشـ ّد فســا ًدا وظلمـ ًة مــن
بصــوت حجاجـ ّ
الفســاد نفســه .إ ّن أهــل هــذه القريــة ليســوا ســوى كتلــة مــن
الضّ ــال والهــوى ،قيّــض اللــه لهــا نــوري يك ال تهلــك يف متاهــة
ـي الضّ ــارب يف عقــول أبنائهــا .إذا كان لهــا مــن فضــلٍ عــى
الغـ ّ
نفســها ،فإنّــه فضــل قبولهــا برســالتي ،وال ّرضــوخ ألوامــري ،والتق ّيد
بطاعتــي .قفــز إىل ذهنــه اســم عبــا ،الــذي اســتدعى بــدوره
الصالــح وخيــاالت حســان والجنيــدايت .كـ ّز
صــورة الشّ ــيخ أحمــد ّ
عــى أســنانه ومتتــم :هــذه القلّــة التــي ناصبتنــي العــداء تثبــت أ ّن
رســالتي هــي رســالة الحـ ّـق والخــر واملح ّبــة.
ـب أ ّن هــؤالء كانــوا ضحايــا بريئــة لهــا ،فهــل يجــوز محاكمــة
َهـ ْ
ال ّرســاالت بعــدد َمــن تض ّحــي بهــم كبرش كانــوا يســرون ،يف جميع
األحــوال ،عــى دروب الهــاك والفســاد؟ إ ّن لرســالتي جوهــ ًرا
ـتقل عــن أدواتهــا مــن الخلــق ،فهــل أتخـ ّـى عــن الجوهــر مــن
مسـ ً
ـريض؟ ليــس البــر أســاس
أجــل األداة ،وعــن الباقــي يف ســبيل العـ ّ
ال ّرســالة الخالــدة ،وليســت ال ّرســالة بدورهــا شــيئًا دون ال ّرســول.
ثـ ّم مــا أه ّم ّيــة خطــأ ن ّدعــي وجــوده ،إذا كان ال ّرســول معصو ًمــا،
وكانــت معايــر بنــي اإلنســان عاجــز ًة عــن اإلحاطــة بدوافعــه
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الحــق لكــر مرتكــزات
وبواعــث أعاملــه؟ أال يــأيت ال ّرســول
ّ
الحيــاة وتحطيــم نفــوس ومعتقــدات مــن ينتدبــه البــاري إليهــم،
ـري؟ مــاذا تكــون
مــا دام انبعــاث الفضيلــة ره ًنــا بعملــه التّدمـ ّ
وحســان والجنيــدايت؟ بــل
إذن عبــا ومــاذا يكــون الشّ ــيخ صالــح ّ
مــاذا يكــون أهــايل مــزار الــ ّد ّب ومــاذا تكــون البرشيّــة ذاتهــا.
الحــق ،ووضَ َعتهــا أقدارهــا يف
تعــارض وجودهــا مــع كلمــة
إن
َ
ّ
موضــع ال ترتقــي منــه إىل الـذّرى التــي يشـ ّدها إليــه ال ّرســول ،بــل
الســحيق الــذي تســحبها إليــه نفوس
واصلــت انحدارهــا إىل القــاع ّ
أبنائهــا املوغلــة يف فســادها؟ لقــد جــاءت ســاعة الجهــر بالحقيقة،
فالويــل الويــل ملــن يعــي معلنهــا؛ إنّــه إذًا لهالــك ،وإن اجتمعــت
لــه قــوى األنــس والجــن.
رأى الشّ ــيخ طيفــه يتطــاول ويتعاظــم مغطّ ًيــا الدنيــا .أيقــن
عندئــذ أنّــه اقــرب مــن ال ّنقطــة التــي يصبــح فيهــا روح الكــون
رس هــذا اليقــن الــذي راوده للمــ ّرة
بــأرسه .مل يتســاءل عــن ّ
األوىل مــذ رجــع إىل القريــة ،فقــد ســبق لــه أن خــره يف أغــوار
نفســه ســنوات طويلــة ،وشــقي بــه أيّا ًمــا كثــرةً ،أبقــاه خاللهــا
ـري الض ّيــق .لك ّنــه اســتغرب الش ـ ّدة التــي
حبيــس صــدره البـ ّ
دهمــه بهــا اآلن ،وســاقته إىل حالــة مل يعرفهــا قبـ ًـا ،تقــع بــن
هــوس جامــح ووعــي حــا ّد ،انقلبــت إىل غيبوبــة تفاقمــت
بتعاظــم رغبتــه يف تدمــر ذاتــه واالندمــاج يف خالــق األكــوان
ومقــ ّرر املصائــر .خــاف عــى نفســه مــن الجنــون ،إذ الح لــه
أنّــه لــن يتخلّــص مــن ســاعات الحــرة التــي س ـ ّببتها لــه كلثــوم
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إلّ بتجــاوز الحــ ّد بــن عــامل البــر العاديــن وعــامل امللهمــن.
لك ّنــه مل يقلــع مــع ذلــك عــن التّفكــر بســم ّو التّضحيــة لل ّرســالة
بأســا يف أن يكــون جســده وعقلــه يف عــداد
الخالــدة ،ومل يجــد ً
ضحاياهــا .كان يهمــس لنفســه مطمئ ًنــا :مل يعــد وضعــي قابـ ًـا
للفهــم مبقاييــس البــر العاديــن ،فــا الــذي يحــول بينــي وبــن
إخضــاع األحيــاء وحتــى األمــوات لســلطاين القاهــر ومفاهيمــي
الســامية؟ ومل ال أعلــن منــذ الغــد
ّ
الخاصــة وحاجــايت الشــخص ّية ّ
مــا أمــرت بــه ،وال أرغــم مـزار الـ ّد ّب عــى الخضــوع املطلــق يل.
أنــا القــادر عــى كل يشء؟
ضــاق صــدره فجــأ ًة مبــا اعتقــد أنّــه االنتظــار الطّويــل .الــذي
أنهكــه وح ّملــه عبئًــا مل يعــد قــاد ًرا عــى حملــه مبفــرده أو ســجنه
يف قفــص عقلــه وقلبــه املتع َبــن .كان يشــعر اآلن أ ّن تــردده هــو
خيانــة ألمانتــه ،وأنّــه ســيكون غــر جديــر مبــا يعتمل يف نفســه ،إن
هــو مل يعلــن للتـ ّو رســالته إىل مـزار الـ ّد ّب .وكان يؤمــن أ ّن كلثــوم
ـب وباطنــه
تجذبــه مــن فــردوس ال ّرســالة إىل جحيــم ظاهــره حـ ٌّ
عــذاب ،فرضتــه عليــه دون إعــان ،وأنّــه هالــك إن هــو أخفــق
يف كــر رشنقتهــا الخانقــة التــي أحاطــت بحياتــه وغلّفتهــا شــيئًا
فشــيئًا ،وعجــز عــن االرتقــاء إىل مســتوى رســالته ،التــي ال م ـ ّرر
لوجــوده إلّ بهــا.
خــرج مــن عزلتــه .أمــر نايفًــا باســتدعاء أعضــاء املجلــس يك
يبلّغهــم عزمــه عــى إعــان أمــر جلَــل ،ويخ َربهــم أ ّن املغــارة
الكــرى هــي مــكان اجتامعــه بأهــل امل ـزار ،وأ ّن يــوم الجمعــة
املبــارك هــو موعــده.
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املندســة بــن
رس اختيــار املغــارة الكــرى،
ّ
تســاءل املدعــوون عــن ّ
أشــجار الغابــة الكبــرة ،البعيــدة عــن القريــة .ســمعت كلثــوم
الخــر مــن عضــو يف املجلــس ســألها عــن معنــى اختيــار الهــادي
لهــذا املــكان ال ّنــايئ .فقالــت بحــزن :هــذا يعنــي أنّــه يعتــزم
التفــ ّرغ لكــم؛ و َمــن يتفــ ّرغ الهــادي لــه يأخــذه يف البــدء إىل
املغــارة الكــرى.
جــاء الشّ ــيخ إىل اللقــاء متدث ّـ ًرا بوشــاح أبيــض .ملّــا دخــل املغــارة
مــن بابهــا الضيّــق ،املغطّــى بال ّريحــان ،نبــات الج ّنــة ،كــا أســاه
األســتاذ نايــف ،رمــاه نفــر مــن األطفــال بال ّزهــور ورشّ ــوا عليــه
مــاء الــورد .تق ـ ّدم إىل املصطبــة يف صــدر املــكان ،فســارع عــدد
مــن ال ّرجــال إىل الوقــوف وراءه وعــن ميينــه وشــاله ،بينــا قعــد
ـي أكــر
األهــايل أمامــه عــى األرض .كان الهــادي يبــدو كأنّــه إغريقـ ّ
ـراب ،فانتفخــت أوداجــه واحتقنــت وجنتــاه وجحظــت
مــن الـ ّ
عينــاه واصطبــغ وجهــه بلــونٍ أحمـ َر قــانٍ  ،فأوشــك عــى االختنــاق
أو عــى إطــاق زفــرة مهلكــة عــى الدنيــا وعــى نفســه.
ـآي مــن الذّكــر الحكيــم ،آم ـاً أن تعط َيــه
أمــر ببــدء االحتفــال بـ ٍ
الق ـراءة الفرصــة الس ـراحة يســتيقظ خاللهــا مــن حال ـ ٍة تســوقه
إىل غيبوبــة مل يعــرف كيــف يتخلّــص منهــا .رشع املقــرئ يتلــو
اآليــات ال ّبينــات ،فأغمــض عينيــه إغامضــة مــن يغفــو بعــد طــول
ســهاد .وقــد أقســمت بعــض ال ّنســوة أنه ـ ّن ســمع َن شــخريه.
قــال نايــف مبـ ّد ًدا مــا علــق يف الجــو مــن تقـ ّوالت :هنالــك حالــة
بــن الحالتــن بال ّنســبة ملؤمــن يســتمع إىل آيــات ربّــه ،فــإن بقــي
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يقظًــا كان كمــن يخالــط الزيــغ قلوبهــم ويداخل الشّ ـ ّـك نفوســهم؛
وقد ًميــا قيــل :مــن ســمع الــكالم بعيــونٍ مفتوحـ ٍة دخــل ال ّنــار .أال
تعلمــون أ ّن مواجهــة اللــه جـ ّـل وعــا بأعــن مفتوحــة هــي عالمــة
عصيــان ،وأ ّن العصيــان هــو أقــر الطّــرق إىل َجه ّنــم .صمــت
كل واحــد فيهــم نفســه ألنّــه بقــي ي ِقظًــا ،فــأردف
الخلــق ،يلــوم ّ
األســتاذ بلهجـ ٍة هامسـ ٍة :ليســت غيبوبــة الشّ ــيخ يــا أح ّبتــي ســوى
الحــق ال ينــام فقــط عنــد
عالمــة إميــان ال يتزعــزع ،فاملؤمــن
ّ
الذّكــر ،بــل يغيــب عــن الوعــي غيابًــا يتناســب ودرجــة إميانــه
بالبــاري وحميم ّيــة صلتــه بــه .رأى األســتاذ عالمــات ال ّنــدم عــى
الوجــوه ،فرفــع صوتــه مؤنّ ًبــا :ال تقولــوا إ ّن هاديكــم نــام .قولــوا
إنّــه كان يف الحالــة بــن الحالتــن؛ حالــة اليقظــة الداخل ّيــة وحالــة
ـس بــه يف إهابــه،
املــوت اإلميــا ّين ،أن يتّحــد املخلــوق بخالقــه ويحـ ّ
ويكــون عــى حـ ّـق إن هــو أعلــن ألوه ّيتــه.
ـص لســانها،
هجــم س ـلّوم األقــرع عندئـ ٍـذ عــى زوجتــه يريــد قـ ّ
حــن أدرك الضّ اللــة التــي أوصلتــه إليهــا أقاويلهــا ،بيــد أ ّن أوالده
ذكّــروه أنّــه هــو الــذي حــى حكايــة ال ّنــوم ور ّوجهــا يف القريــة،
ناسـ ًبا إيّاهــا إىل أحــد الواقفــن وراء الشّ ــيخ .وهـ ّددوه بروايــة مــا
قالــه ،إن هــو تج ـ ّرأ وم ـ ّد يــده إىل أ ّمهــم.
فــرغ املقــرئ مــن تالوتــه .التفــت الحشــد ،وقــد كادت تخنقــه
الحـرارة ،صــوب ال ّرجــل ال ّنائــم ،فــإذا بــه ال يبــدي حـراكًا .اندفــع
أحــد ال ّرجــال إليــه ،وضــع يــده عــى جبينــه .نظــر بقلــقٍ إىل
الواقفــن وراء املصطبــة ،وهمــس بــكالم مل يتب ّينــه الجمهــور
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الحائــر املضطــرب .فجــأ ًة بــرز نايــف إىل األمــام ،دفــع بيديــه
قليــا ويحوقــل ويبســمل
وراء ظهــره .قبــل أن يحنــي رأســه ً
ـرج املغــارة املعتمــة ر ًّجــا.
ويطلــق العنــان لصوتــه الــذي أخــذ يـ ّ
مــا إن أنهــى الخطيــب جملتــه األوىل حتــى ارت ـ ّدت إليــه وقــد
وتغــرت نرباتهــا ،فغــدت حــا ّد ًة يف بدايتهــا،
تشــ ّوهت كلامتهــا
ّ
غليظـ ًة يف وســطها ،غامئـ ًة وعصيّـ ًة عــى الفهــم يف نهايتهــا .توقّــف
وقــد صعقتــه املفاجــأة ،بينــا كان صــدى صوتــه يرتاقــص بــن
والســقف .متّخـذًا شــكل القســم الــذي يبلغــه ،ومتحـ ّو ًل
الجــدران ّ
ـض عــى القــوم حــن يرتطــم بجــدران
إىل رصاخ حــا ّد متوتّــر ينقـ ّ
املغــارة البــارزة ،وإىل همــس متهالــك حــن يبلــغ تجاويــف
ســقفها الغائــرة .كانــت الحجــارة تلعــب لعب ـ ًة مباغت ـ ًة اضط ـ ّرت
الخطيــب إىل التوقّــف متا ًمــا عــن الــكالم ،ث ـ ّم إىل بــدء حديــث
الصــدى عياطًــا هســترييًا.
هامــس توقّــف بــدوره عندمــا عكســه ّ
انقطــع الهمــس دون أن ينقطــع صــداه .نظــر نايــف إىل املــكان
بذلّ ـ ٍة ورجــاء ،ث ـ ّم رشع يقلّــب نظــره يف أرجائــه علّــه يكتشــف
الصــدى .حــن يئــس نظــر إىل ال ّنــاس ،فــإذا
موق ًعــا ال يطالــه ّ
بهــم يركّــزون أنظارهــم عليــه وقــد رشعــت ابتســامات الهــزء بــه
ترتســم فــوق وجوههــم ،طلــب إليهــم عندئـ ٍـذ التج ّمــع يف موقــع
واحــد ،ليأمرهــم بعــد لحظــات بالتفـ ّرق ،ثـ ّم بالجلــوس وال ّركــوع
والوقــوف ،ثــ ّم بجلــوس بعضهــم ووقــوف بعضهــم وانبطــاح
بعضهــم اآلخــر .كانــت املغــارة تواصــل لعبتهــا معــه .اســتحال
عليــه تجاهــل الوجــوه التــي أســقطت املغــارة عنهــا أقنعــة الوقار
والتّعــب والج ّديّــة ،فق ـ ّرر التخـ ّـي عــن مه ّمتــه العســرة ،ورشع
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يرتاجــع إىل الخلــف صار ًخــا بصــوت يائــس :يــا ســيدي الشّ ــيخ،
يــا ســ ّيدنا الهــادي ،بينــا انهمــك ال َخلــق يف ضحــك متواصــل
وضجيــج صاخــب أيقــظ ال ّرجــل الغــايف .كان القــوم يتســاءلون
الصــدى أثنــاء تــاوة كالم اللــه.
بصــوت مرتفــع ملــاذا مل يــر ّدد ّ
فتــح الشّ ــيخ عينيــه .فــإذا هــا أكــر ات ّســا ًعا مــن عيــون البــر
املألوفــة .حملــق الحشــد بشــيخه محــاولً اســتقصاء التبـ ّدل الــذي
أصابــه .مل يفصــح أحــد عـ ّـا خطــر لــه .لكــن الخواطــر تن ّبهــت
الشيــرة تقافــزت يف الـ ّرؤوس .بحلــق الشــيخ يف الحشــد
واألفــكار ّ
الحبيــس .ولــوال أن تــدارك أمــره واســر ّد زمــام نفســه يف اللحظــة
األخــرة ،لســأل مســتغربًا عـ ّـا يفعلــه سـكّان مـزار الـ ّد ّب يف هــذا
املــكان الخانــق.
أخــذ االحتقــان يفــارق الوجــه الــذي طفــت عــى ســطحه
ـس االنتصــار .وقــد
بالتدريــج نظــرة امتزجــت فيهــا ّ
الســخريّة بحـ ّ
رشعــت هــذه ال ّنظــرة تفعــل فعلهــا يف نفــس الشّ ــيخ ونفــوس
أهــل املـزار حتّــى إ ّن بعــض الحضــور زعمــوا أنّهــم شــاهدوا نــو ًرا
الصالــح اللتــن اســر ّدتا صفاءهــا.
ينبعــث مــن عينــي ال ّرجــل ّ
ٍ
ناعــا سلِ ًســا ،يفيــض خشــو ًعا و َوه ًنــا:
عندئــذ
انطلــق صوتــه
ً
تتســاءلون ملــاذا مل تســمعوا صـ ًدى لــكالم اللــه؟ أال تعرفــون ملــاذا؟
الصــوت املتســائل .أدار صاحبــه
يــا لخيبــة رجــايئ فيكــم .توقّــف ّ
عنقــه يتفــ ّرس يف وجــوه املجتمعــن ،ويــوزّع نظــرات ُموبّخــة
كل فــرد منهــم لــو أ ّن األقــدار
عليهــم .عندمــا طــال صمتــه ،مت ّنــى ّ
َوقَتْــه التع ـ ّرض الختبــا ٍر كهــذا ،فن ّكــس القــوم رؤوســهم انتظــا ًرا
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الصــوت الواهــن كالمــه بالطّريقــة التــي بــدأ
لِــا ســيأيت .واصــل ّ
بهــا :أل ّن كالم اللــه عـ ّز وجـ ّـل ليــس ككالم البــر .وأل ّن كالم اللــه
يــرك صــداه يف ال ّنفــوس ،داخــل القلــوب والعقــول واألفهــام،
وال يط ـ ّن كطنــن ال ّزنابــر وال ّنحــل .غطّــى نايــف وجهــه بيديــه.
كان الشّ ــيخ قــد رشع يق ّرعــه ويجعلــه كبــش فــداء .حانــت مــن
املتكلــم نظــرة إىل تابعــه ،فقــال مســتدركًا :مــع أ ّن صــوت نايــف
ال يط ـ ّن كطنــن ال ّنحــل ،بــل هــو واحــد مــن أصــوات الحـ ّـق يف
الصــدى الــذي ســمعتموه يف
هــذه القريــة املباركــة ،ولــن يكــون ّ
الصــدى الوحيــد الــذي ســيرتت ّب عــى كلامتــه ،فــإ ّن
املغــارة هــو ّ
ملــا قالــه اليــوم وملــا ســيقوله يف مقبــات األيّــام أصــداء وأصــداء،
وملــا فعلــه وســيفعله دويّــا ودويّــا ،مــا دام ينطــق باســمي ويعـ ّـر
عــن أفــكاري ويتحــ ّدث بــإراديت .ابتعــدت راحتــا نايــف عــن
وجهــه ،وفتحــت ابتســام ٌة واســعة شــدقيه عــى اتّســاعهام ،فــرأى
ال ّنــاس يه ـ ّزون رؤوســهم إعجابًــا بأقــوال شــيخهم وبــه .ع ـ ّن لــه
عندئـ ٍـذ أن يوافــق بصـ ٍ
ـوت عــا ٍل عــى أقــوال الشّ ــيخ .وقــد نهــض
بالفعــل عــن الحجــر الــذي كان يجلــس عليــه فــوق املصطبــة،
الصــوت :ال تأبهــوا لألصــداء الخارجيّــة ملا تســمعونه،
حــن أضــاف ّ
بــل الحقــوا أصــداءه داخــل نفوســكم املتطلّعــة إىل اإلميــان
تنســوا أنّكــم املــا ّدة الخــا ّم
الســاعية إىل الخــاص .وال َ
والربكــةّ ،
التــي ســتقلب الجبــال وتحــ ّول األنهــار .مــا إن نعيــد تشــكيلها
الصحيــح الــذي تاقــت ال ّده ـ َر إليــه دون أن
ونضعهــا يف القالــب ّ
تســمح اإلرادة اإللهيّــة لهــا ببلوغــه ،ملــا خالطهــا مــن ضاللــة،
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وشــابها مــن زيــف ،وأل ّن مدبــر األكــوان مل يق ّيــض لهــا قبــل أيّامنــا
هاديًــا ينتشــلها مـ ّـا ُجبلــت عليــه.
الصمــت الخانــق تجثــم عــى صــدور القــوم ،و
كانــت موجــة مــن ّ
يحســون باالختنــاق يف املغــارة املغلقــة
كان بعضهــم قــد رشعــوا ّ
ويتم ّنــون أن يكــون خروجهــم منهــا أ ّول عالمــات الرحمــة اإلله ّيــة
التــي جاءهــم الشّ ــيخ بهــا .لكـ ّن هــذا كان يرفــع يف تلــك اللحظــة
يديــه معاهـ ًدا ربّــه أن يكــون خمــرة تح ّول هــذا الطّحــن املبارك،
الــذي هــو شــعب مــزار الــ ّد ّب ،إىل عجينــة يخــرج منهــا خبــز
مق ـ ّدس يغ ـذّي األرواح قبــل األبــدان ،ومي ّدهــا بالحيــاة األبديّــة
منفعــا بأقوالــه التــي شــعر أ ّن
ً
وبالســعادة .صمــت الخطيــب
ّ
غموضهــا يحــول دون وصولهــا إىل عقــول أتباعــه ،فاختــر ال ّرموز
واإلشــارات واألرسار التــي كانــت تتدفّــق مــن فمــه ،وقــال وقــد بُ ّح
صوتــه مــن اإلجهــاد :مفتــاح ال ّنجــاة الطّاعــة؛ فهــي بدايــة الطّريق
ونهايتــه ،وهــي مــا بــن البدايــة وال ّنهايــة .مــن أطــاع املشــاعل
رب العاملــن ،ومــن عصاهــا عصــاه ،الطّاعــة
اإلله ّيــة املنــرة ،أطــاع ّ
أوىل الفضائــل ،واملعصيــة كبــرة الكبائــر ،مــن ســكت عليهــا كان
كمرتكبهــا يف ســقر ومــا أدراك مــا ســقر؟ أ ّول الطّريــق الطّاعــة
وآخــره الطّاعــة ،حتّــى ال يكــون أ ّولــه الكفــر ،وآخــره ال ّنــار ،فأيّهــا
تختــارون؟ أجــاب الحــارضون :الطّاعــة ،الطّاعــة .أردف وقــد أقلــع
عــن التّحديــق فيهــم :طاعتكــم يل كطاعتكــم للــه ،اعلمــوا أ ّن
طاعتــي منجــاة ،ومعصيتــي مهلكــة .أنــا منــذ اللحظــة مل أعــد
أنــا ،وأنتــم بعــد عهدكــم يل مل تعــودوا أنتــم .لقــد غدوتــم أتبــاع
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هاديكــم ،الــذي هــو تجســيد ال ـ ّروح القــدس يف صدوركــم ،آيــة
عــى حضــور اللــه يف حياتكــم ،دليــل خالصكــم مـ ّـا كنتــم فيــه
ـرك ،وبلوغكــم
مــن بهيم ّيــة إميان ّيــة هــي أقــرب الحــاالت إىل الـ ّ
حالــة اإلميــان الطّهــور ،التــي ســرتقي بكــم مــن اآلن فصاعــ ًدا
الســعداء باإلميــان
إىل مراتــب مؤمنــن تســامت عواطفهــم أيّهــا ّ
الحـ ّـق.
كان صــوت الشّ ــيخ قــد تحــرج إىل درجــة حالــت بينــه وبــن
التنفّــس املنتظــم؛ فأمســك عــن الــكالم وحــ ّدق مجــ ّد ًدا يف
الحشــد الغائــم املتكـ ّدس تحــت أقدامــه .كانــت املغــارة صامتــة،
أنفــاس َمــن فيهــا ،وقــد دخلــوا مرحلــة معانــاة
وإن تعالــت
ُ
معذّبــة جعلــت الجمــع العاتــم املتكــ ّوم عــى نفســه يتنفّــس
برئــة واحــدة ،يجاهــد عبثًــا مللئهــا بالهــواء ،فيختلــج ويضطــرب
ويتهالــك ويتألّــم.
تع ّمــد الشّ ــيخ إطالــة اســراحته ،واعتــزم مــ ّط حديثــه ،ليبلــو
صــ َر تابعيــه وميتحــن طاعتهــم .هكــذا عــاد إىل ال ّنــوم مــن
جديــد ،والحشــد ينتظــر أ ْوبتــه .كانــوا يتبادلــون نظـرات ال ّدهشــة
والحــرة ،يرتقّبــون صحوتــه بعــد غيابــه ،فــإذا بــه يفتــح عينيــه
ويــرخ بهــم :اعلمــوا أ ّن ال ّرســالة تتطلّــب مــن أتباعهــا التّضحيــة
ســتحل لديهــم
ّ
بالغــايل والرخيــص؛ بأرواحهــم و ُم َهجهــم ،وأنّهــا
محــل أغــراض ال ّدنيــا الفانيــة ،حتــى ال يبقــى لديهــم ســواها،
ّ
ـأي جانــب مــن جوانــب دنياهــم أو تخضــع أليّــة
دون أن تتأثّــر بـ ّ
رضورة مــن رضوراتهــا .إنّنــي أنظــر إليكــم ،فينتابنــي يقــن بأنّكــم
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عــى وشــك التخـ ّـي عــن ال ّرســالة ،وأنتــم تتبلّغونهــا ،فهــل هــذا
موقــف إميــا ّين راســخ ،وهــل هــو وســيلتكم للخــروج مــا أنتــم
فيــه والوصــول إىل نســيم اليقــن املنعــش؟
انقطــع حبــل الــكالم مــن جديــد .أدرك القــوم اآلن حجــم امله ّمــة
التــي يطلــب الهــادي إليهــم إنجازهــا .وفهمــوا أنّــه يحمــل إليهــم
رســال ًة نبويّــ ًة يــرى فيهــم القــ ّوة التــي اصطفاهــا لتحقيقهــا.
أجفــل بعضهــم ،حــن دارت الفكــرة يف رؤوســهم ،وخشَ ــوا عقابيــل
دعــوة بــدت لهــم أســمى مــن مداركهــم ،كــا أكّــد الشّ ــيخ نفســه
وأحســوا أ ّن ي ـ ًدا تنتشــلهم مــن ركــود حياتهــم،
أكــر مــن م ـ ّرةّ .
لتلقــي بهــم إىل غياهــب مجهــول مل يخطــر ببالهــم أنّــه يته ّددهــم
إىل هــذا الحـ ّد.
مــ ّرت هــذه الخواطــر يف نفوســهم ،بينــا هــم ينتظــرون أن
يســتأنف شــيخهم مــا انقطــع مــن حديثــه .كان ال ّرجــل يصمــت،
كمــن وصــل إىل نقطــة ق ـ ّرر ألّ يقاربهــا ،وقــد أعلــن مــا أعلنــه
وأفهمهــم أنّــه ليــس مــن حقّهــم مطالبتــه باإلفصــاح عــن نوايــاه.
قــال القــوم :إ ّن ناي ًفــا اقــرب مــن الشّ ــيخ يهمــس يف أذنــه كال ًمــا
ـكل يشء ميعاده؛
الصامــت يقــول :لـ ّ
غــر مســموع ،وأنّهــم ســمعوا ّ
يعطــي العلــم مــن يشــاء .قالــوا أيضً ــا :إ ّن ناي ًفــا أعلــن عندئـ ٍـذ
نهايــة اللقــاء املبــارك ،الــذي أنعــم بــه الشّ ــيخ عــى قريـ ٍة كانــت
وســتبقى متعطّشــة إىل لقيــاه.
تدافــع الحشــد املتعــب املخنــوق إىل خــارج املغــارة تداف ًعــا غــر
منظّــم .كان الهيجــان يتناقــض أشــ ّد التناقــض ،وحالــة الهــدوء
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ـراخ
التــي حافظــت املـزار عليهــا طيلــة اللقــاء .وكان ال ّزعيــق والـ ّ
والضّ جيــج املتصاعــد مــن جميــع األفــواه واألجســاد شــدي ًدا ،يخال
املــرء معــه أ ّن هــؤالء القــوم ليســوا هــم أنفســهم َمــن احتملــوا
إىل مــا قبــل لحظــات الهــواء الفاســد واألقــوال املباركــة الغامضــة،
واالزدحــام ،والعــرق ،واألصــداء املتداخلــة ،املنطلقــة مــن أفــواه
املتكلّمــن وجــدران املغــارة .ومــن صــروا عــى تالطــم وساوســهم
يف نفوســهم ،وأفــكار الشّ ــيخ يف رؤوســهم وأقلقتهــم هواجــس
عــدم الفهــم ،وعذبتهــم إيحــاءات املجهــول ،بعــد أن تجــاوز
اللقــاء حياتهــم إىل حيــاة بنــي اإلنســان ،وبؤســهم إىل معنــى
رسهــم ،ألنّهــم مل
الوجــود اإلنســا ّين ،وإىل معــانٍ حمــدوا ربّهــم ،يف ّ
يفهموهــا .وشــكروه ألنّــه قيّــض لهــم هاديًــا حملهــا فــوق كاهليــه
القويّــن ،ثــم حمــدوه أخ ـ ًرا ،ألنّــه جعــل نصيبهــم منهــا الطّاعــة
فقــط.
مــا إن صــار القــوم خــارج املغــارة ،حتّــى صاحــت إحــدى
العجائــز طالبــ ًة إليهــم ال ّنظــر صــوب الغــرب ،حيــث يرتســم
الســاء بخيــوط الشّ ــمس
وجــه الشّ ــيخ فــوق صفحــة ّ
ٍ
بكلــات
املتّجهــة نحــو الغــروب .كانــت العجــوز تولــول
وضعتهــا قــ ّوة خف ّيــة عــى لســانها؛ فلــم يفهــم أحــد شــيئًا
هســتريي،
مــا قالتــه .وإن رآهــا الجميــع يف حالــة تخبّــط
ّ
ّ
ّ
تــدق صدرهــا بيديهــا ،تشــ ّد شــعرها األبيــض املنتــوف،
وتضعــات تتحــرج يف حلقهــا ،فتســمع
وتطلــق تأ ّوهــات ّ
قلــب ســك َنه الجنــون والخــوف.
كلَغْــو متواصــل ينبعــث مــن ٍ
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تحلّقــت العجائــز حــول املــرأة املنكوبــة يطلقــن عويـ ًـا متواصـ ًـا،
الســيطرة عليــه.
قادهـ ّن إىل ُســعار متفاقــم ،مل يعــد بوســع أحــد ّ
نظــر القــوم إىل الشّ ــمس الغاربــة ،فقــال قســم منهــم يتز ّعمــه
نايــف مــا قالتــه العجائــز ال ّنائحــات؛ وقــال قســم آخــر إنّــه مل يـ َر
شــيئًا .مــع أنّــه قانــع بقــدرة الشّ ــيخ عــى بلــوغ الشّ ــمس والقمــر،
وموقــن بقدسـ ّية شــخصه وقداســة رســالته .أعلــن نايــف عندئــذ
أ ّن ارتســام وجــه الهــادي يف الســاء هــو كشــف لدرجــة إميــان
املشــاركني يف لقــاء املغــارة ،وإن عجــزت بعــض األبصــار عــن رؤيــة
رس مــن األرسار املحـ ّـرة يلقــي الضــوء عــى ســبب
الوجــه فهــو ٌّ
اختيــار املغــارة موق ًعــا للّقــاء.
أي وقــت مــى بطاقــات
تف ـ ّرق ال ّنــاس وهــم أش ـ ّد إميانًــا مــن ّ
الشّ ــيخ ،لــن كان هنــاك مــن تشـكّك بــكالم العجــوز؛ التــي ُعرفــت
وهوســا ،فــإ ّن ناي ًفــا
بأنّهــا واحــدة مــن أكــر عجائــز القريــة خرفًــا
ً
رسه يف أضعــف َخلقــه ،وإنّــه
أخرســه ،حــن قــال :إ ّن اللــه يضــع ّ
اختــار عجــوزًا خرفَ ـ ًة وقليلــة اإلميــان ،ليثبــت لضعــاف القلــوب
معجــزة الوجــه والشّ ــمس واملغــارة.
مل يتناقــش ال ّنــاس فيــا جــرى ،كعادتهــم يف أعقــاب األحــداث
الكــرى ،ومل يتبادلــوا ال ّزيــارات للتّباحــث فيــا جــ ّد عــى
حياتهــم ،بــل آووا إىل بيوتهــم مفضّ لــن التّعايــش مــع الحــدث
عــى التح ـ ّدث عنــه .تُــرى لــو أنّهــم أرادوا التح ـ ّدث عـ ّـا جــرى،
فــاذا كان بوســعهم القــول؟ لقــد فهمــوا بالــكاد مــا أريــد لهــم
وبهــم ،وبقــي يف أذهانهــم انطبــاع طــاغ بأنّهــم صــاروا رشكاء ،يف
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يشء يدركــه ويفصــح عنــه واحــد منهــم .وصــار منــذ البارحــة
كائ ًنــا مــن غــر طينتهــم البرشيّــة ،يعيــش معهــم دون أن يعيــش
مثلهــم؛ يتحـ ّدث لغتهــم بطريقـ ٍة مل يألفوهــا ،حتــى لكأنّها ليســت
اللغــة التــي يعرفونهــا ،وينــام ويــأكل ويــرب بغــر الطّريقــة
ولغــر األهــداف التــي لهــا ينامــون ويأكلــون ويرشبــون .ف َعــن
أي يشء يتح ّدثــون ،وبأيّــة طريقــة يتح ّدثــون ،وملــن يتح ّدثــون،
ّ
رسا بينــه وبــن
وملــاذا يتح ّدثــون؟ لقــد أبقــى شــيخهم ال ّرســالة ًّ
ربّــه ،الــذي شــاء أن يعطيــه العلــم وحــده .وطــرح عليهــم رســالته
مــن بــاب الطّاعــة .وأنبأهــم أ ّن الخــروج عليهــا هــو خــروج عــى
رب العاملــن ،فهــل يجعلــون ثقتهــم بــه وبرســالته موضــوع
إرادة ّ
أحاديثهــم ،ومــا الــذي يدفعهــم إىل ارتــكاب حامقــة كهــذه إذا
كانــوا قانعــن أنّهــا ثقــة أكيــدة ال يرقــى إليهــا شـ ّـك؟
هــل يعنــي هــذا أ ّن القريــة نســيت مــا كانــت قــد ســمعته قبــل
يــوم واحــد فقــط مــن الشّ ــيخ ورجالــه؟ إ ّن إطــاق زعــم كهــذا هو
تج ـ ّن عــى الحقيقــة ،فس ـكّان امل ـزار ليســوا مج ـ ّرد ورقــة بيضــاء
يكتــب فيهــا مــن يشــاء مــا يشــاء ،دون أن تنفعــل بــه وتتّخــذ منه
موقفًــا .صحيــح أ ّن النــاس تص ّنعــت الجهــل مبــا حصــل ،لك ّنهــا
فعلــت ذلــك تحــت وطــأة قلــق وجــدت نفســها نه ًبــا لــه .تغلغــل
يف ثنايــا وجدانهــا وغــدا تجاهلــه أو التحــ ّرر منــه رضبًــا مــن
املحــال .وزاد مــن قلقهــم أ ّن هاديهــم أمرهــم بتجاهــل ونســيان
األســس التــي ارتكــزت إليهــا حيــاة آبائهــم وأجدادهــم ،دون أن
يدلّهــم ،يف الوقــت نفســه ،عــى أســس يحلّونهــا محلّهــا ،يواجهــون
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بهــا مــا قــال إنّــه دورهــم الجديــد ،فــإذا هــم كســفينة فقــدت
دفّتهــا ومت ّزقــت أرشعتهــا واتّجهــت بق ـ ّوة ال تقــاوم نحــو صخــور
الشــاطئ املدبّبــة حيــث هالكهــا ،مــع أنّــه ال ذنــب لب ّحارتهــا يف
مصريهــم املحتــوم.
لــو أ ّن قو ًمــا غــر ســكان امل ـزار واجهــوا حالــة كهــذه ،لقالــوا إ ّن
شــيطانًا تسـلّط عليهــم وأنشــب مخالبــه املســمومة يف دخائلهــم،
ـص مــا ميلكــون مــن عــادات وأفــكار وعواطــف.
منتز ًعــا منهــم أخـ ّ
لك ّنهــم هــم ،مبــا فطــروا عليــه مــن طيبــة وبســاطة .كانــوا
ينتظــرون الهــادي أو أي هــا ٍد آخــر منــذ وقـ ٍ
ـت طويــل .والحـ ّـق
أنّهــم آمنــوا بــه قبــل أن يــروه أو يســمعوا بــه ،بــل وقبــل أن
يظهــر أصـ ًـا .وقــد ســعدوا بظهــوره فيهــم ،وتق ّبلــوا مــا قالــه لهــم
وأدخلــوه إىل عقولهــم ،ليجــد فيهــا أرضً ــا عطــى رسعــان مــا
رشبتــه؛ وأضفــوا طاب ًعــا مــن الج ّديّــة واالحـرام عــى أتباعــه ،مبن
ت ّ
فيهــم املفزلــك ،الــذي كان إىل األمــس القريــب موضو ًعــا لتن ّدرهــم
ومحـ ًّـا لســخ ّريتهم .مل تشــعر امل ـزار بــأ ّن موقفهــا مــن حمــدان
أحســت أنّهــا تحتــاج إليــه أكــر مـ ّـا يحتــاج
كان م ّنــة منهــا ،فقــد ّ
هــو إليهــا ،وحدســت بــأ ّن الحلــم الــذي جاءهــا بــه هــو بدايــة
ـي ،وبــأ ّن حياتــه وعــد مل يســبق ألحــد أن مناهــا
وجودهــا الحقيقـ ّ
مبثلــه .فلــاذا تنتظــر متــام رســالته ،وكيــف متتنــع عــن إلقــاء
نفســها إىل نعيــم طاعتــه ،التــي هــي رشط ح ّريتهــا؟
ســبيل إىل الخــاص مــن
ً
أقنعــت مــزار الــ ّد ّب نفســها بالطّاعــة
قلقهــا ومخاوفهــا .تســابَق أبناؤهــا عندئـ ٍـذ إىل تنفيــذ رغبــات مل
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يفصــح الشّ ــيخ عنهــا ،العتقادهــم أ ّن تنفيذهــا يرضيــه .ولــوال
رصفــات ال
حــذ ُر بعــض العاقلــن ،لــكان أهاليهــا أتَــوا أعـ ً
ـال وت ّ
يعــرف أحــد إن كانــت ســريض الهــادي أم ســتغضبه .لقــد ُو ِجـ َد،
لحســن الحـظّ ،مــن حذّرهــا مــن تضــارب جموحهــا مــع مــا قــد
رسعــن أن
يريــده أو يــدور ح ًّقــا يف رأســه .وقــد أوشــك بعــض املت ّ
يذهبــوا إليــه لطــرح تســاؤالتهم الحائــرة عليــه .لكنهــم خافــوا أن
يكــون التطلّــع إىل معرفــة مــا يــدور يف ذهنــه كالتطلّــع إىل معرفــة
مــا يــدور يف ذهــن البــاري عـ ّز وعــا ،وأن يرتكبــوا مــن حيــث ال
يريــدون معصي ـ ًة ال غف ـران لهــا ،كــا أخربهــم األســتاذ نايــف.
إذا أردتــم كشــف صفــات شــيخكم .أمعنــوا ال ّنظــر يف أنفســكم
تتع ّرفــون إليــه يف ذواتكــم .أبعـ َد ذلــك تبحثــون عنــه يف الظّاهــر
مــن أعاملــه ،وتتطلّعــون إىل إدراكــه منفصــاً عــن وجودكــم؟
هكــذا قــال لهــم عقالؤهــم ،فأدانــوا أنفســهم التــي كانــت بحاجة
إىل مــن يذكّرهــا بــه.
خاصــا ،يك
مل يــو ِل الشّ ــيخ ،مــن جانبــه ،أهــل القريــة اهتام ًمــا ًّ
ال يتو ّهمــوا أنفســهم طرفًــا يف عالقتهــم بــه .أنكــر عليهــم أيضً ــا
دورهــم يف تقريــر عالقتهــم بــه ،يك ال ينســبوا إلرادتهــم مــا ال حيلة
لهــم يف حدوثــه أو قبولــه .كان يســعى إىل صياغــة أجــوا ٍء تجربهــم
رف بق ـ ّوة منطــق مضمــر .يحظّــر عــى أحــد أتباعــه
عــى الت ـ ّ
اإلفصــاح عنــه أمامهــم .ويفــرض بهــم أن يعرفــوه ويتق ّيــدوا بــه،
يف الوقــت نفســه ،كأنّهــم أمضــوا حياتهــم يف اإلصغــاء إىل رشوح
مفصلــة عنــه ،أو التزمــوا التق ّيــد بــه يف جميــع األحــوال.
ّ
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كانــت القريــة مــا تــزال أســرة البلبلــة والفــوىض ،حــن شــاع
نبــأ اجتــاع دعــا الشّ ــيخ مجلســه إليــه ،ليطلعــه عــى خطــط
قــال األســتاذ نايــف أنّهــا ســتجلب الســعادة ال ّروح ّيــة إىل امل ـزار.
لخاصتــه إ ّن وقــت التغيــر قــد أزِف .ه ـ ّز ال ّرجــال
قــال الشّ ــيخ ّ
منصــة نصبهــا نايــف يف بيــت الهــادي تذك ـ ًرا
املتحلّقــون حــول ّ
مبنصــة املغــارة وتي ّم ًنــا بهــا ،وقالــوا :أنــت تأمــر ونحــن نطيــع.
ّ
قــال الهــادي مســتأنفًا :هــذه القريــة اصطفاهــا اللــه ألمــ ٍر مل
الســعادة،
تســبقها إليــه قريــة .فــإن نجحــت دخلنــا فــردوس ّ
وإن فشــلت ،ال قــ ّدر اللــه ،غرقتــم يف شــقاء مقيــم .لقــد وقــع
اختيــاري عــى املـزار .لتكــون بشــر حيــاة جديــدة أطلــب إليكــم
إثبــات جدارتكــم بهــا ،يك ال يبــدو الواحــد الق ّهــار يف صــورة خالــق
متهــاون يتم ـ ّرد ِعبــاده عليــه .وال يظهــر البــر أنفســهم مبظهــر
جنــس فاســد خانــع ،عجــز عــن الخــاص مــن مأزقــه الــذي رمــت
الخطيئــة األوىل بــه إليــه .أنتــم ،أيّهــا األحبّــة ،بــر ولســتم ببــر.
أنتــم بــر مبقيــاس اليــوم ،مالئكــة أطهــار مبعايــر الغــد؛ تقــوم
حياتكــم منــذ اللحظــة عــى قهــر وتجــاوز الحيــاة .مســتقبلكم
بــن أيديكــم وحارضكــم هــو ماضيكــم ،فعيشــوا اآليت حالــ ًة
راهنـ ًة ،وتخطّــوا الراهــن يف أفعالكــم وأقوالكــم .كونــوا جديريــن
برســال ٍة مل أنزلهــا عــى ســواكم ،لقناعتــي أنّكــم رجالهــا الــررة
را
الجديــرون يب ،أنــا الكائــن األز ّيل،
ّ
املتجســد فيكــم وبينكــم ب ـ ً
ســويًا ،الظّاهــر يف إهــاب الخطــاة ،وهــو املن ـ ّزه ،العائــش عــى
حاجــات الجســد وهــو الـ ّروح ،الخالــد ،األوحــد ،األقــدس ،األعــى،
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الصــورة واملــا ّدة يف
الصــورة يف ّ
األعلــم ،الــذي هــو أنــا وليــس أنــاّ ،
أي يشء .املــرق يف النفــوس.
املــا ّدة .الحــارض يف ّ
كل يشء دون ّ
كل مــا ينــرم بعــد أن ينــرم.
الباقــي يف ّ
كان الشّ ــيخ قــد أقلــع عــن الــكالم املســموع ،ودخــل يف الحالــة،
همســا بينــه وبــن ربّــه،
لتحــ ّول حديثــه إىل مــا أســاه نايــف ً
يســمعونه بقلوبهــم إن هــي أخلصــت اإلميــان ،ويعجــزون عــن
ســاعه بآذانهــم ،أل ّن اآلذان هــي أداة الفــاين إىل ســاع ال ّزائــل،
بينــا القلــب مســتودع ال ّرســالة ،ومق ـ ّر ال ـ ّروح وســاحة اللــه يف
ال ّنفــس.
مل يجــرؤ أعضــاء املجلــس عــى االق ـراب مــن ال ّرجــل الهامــس،
فمطّــوا أعناقهــم ومــ ّدوا رؤوســهم إىل أمــام ،علّهــم يلتقطــون
شــيئًا مـ ّـا تجــود بــه الشّ ــفاه املباركــة .بينــا كان الشّ ــيخ يخفــض
صوتــه ،فيبــدو كمــن يعــذّب حلقــة األعنــاق املتطاولــة مــن
حولــه .بعــد هنيهــات اختفــى الهمــس متا ًمــا ،فرشعــت شــفاه
الصالــح تتح ـ ّرك تح ـ ّركًا متســار ًعا تــار ًة متباطئًــا أخــرى،
ال ّرجــل ّ
وأخــذ يفتــح عينيــه ويغلقهــا حســب حركــة فمــه ،بينــا يصفـ ّر
وجهــه ويحمــ ّر عــى إيقــاع همســه ال ّداخــي ،ويجهــد أتباعــه
مســتحيل التقاطــه بــاآلذان ،أداة الفــاين إىل
ً
اللتقــاط مــا صــار
ســاع ال ّزائــل.
ســائل
ً
كان أعضــاء املجلــس يخافــون أن يفتــح شــيخهم عينيــه
عـ ّـا قالتــه الشّ ــفاه الهامســة .قــال لهــم نايــف إ ّن املؤمــن يســمع
بقلبــه ،فهــل يســامحهم الشّ ــيخ ويبقيهــم يف عــداد حملــة رســالته،
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إن هــو اكتشــف أنّهــم مل يســمعوا شــيئًا مــن حديثــه بقلوبهــم؟
مت ّنــى بعضهــم عندئـ ٍـذ أن يفتــح الشّ ــيخ عينيــه يك يعفيهــم مــا
خصهــم بــه .ومتّنــى آخــرون أن مي ـ ّد يــده إىل املفاســد فيجتثّهــا،
ّ
تــاركًا أتباعــه فيــا فطــروا عليــه مــن طبــع إنســا ّين فاســد ،قــال
الصعوبــة مبــكان تخليصهــم منــه.
هــو نفســه أ ّن مــن ّ
مل يجــرؤ أحــد عــى اإلفصــاح عـ ّـا يعتمــل يف نفســه .اســتب ّدت
بهــم الغبطــة لحالــة ال ّنــوم التــي أخــذت الرجــل الصالــح ،وانتهــت
بــه إىل غيبوبــة كغيبوبــة املغــارة؛ فلــم يبــق لهــم ســوى إعــادة
أعناقهــم إىل وضعهــا الطبيعــي ،وانتظــار أوبتــه.
أي عضــو يف املجلــس إىل
هــل نــام الشّ ــيخ بالفعــل؟ مل يصــل ّ
الســؤال ،وإن انقســم القــوم إىل فريقــن:
إجابــة يقينيّــة عــى هــذا ّ
واحــد يقــول إ ّن الوحــي ينهــك مــن ينــزل بــه ،وأ ّن متلقّيــه يكــون
يف حالــة بــن الوعــي والالوعــي ،يس ـ ّميها العا ّمــة الغيــاب .وآخــر
الصالــح ليــس ح ـ ًّرا يف التّــرف بنفســه ،ســاعة
يــرى أ ّن ال ّرجــل ّ
يكــون بــن يــدي خالقــه؛ إنّــه ينــام متــى أراد لــه البــاري عــ ّز
رسيّــة ،يجهلهــا
وعــا ال ّنــوم ،لذلــك يعـ ّد نومــه شـ ً
ـكل مــن يقظــة ّ
الفانــون م ّمــن ال يتّصلــون بــاإلرادة املن ّزهــة.
أجمــع الطّرفــان إذًا عــى اعتبــار نــوم هاديهــم نو ًعــا مــن االتّصــال
رس قداســته ،وشــكل حياتــه يف حــرة
بالواحــد الق ّهــار ،هــو ّ
ال ـذّات العليــا .وأجمعــوا عــى أ ّن إيقاظــه خطيئــة ال تغتفــر ،ملــا
قــد تف ّوتــه عــى املـزار مــن تعاليــم ربّانيــة .كــا أجمعــوا عــى أ ّن
انتظــار فيقتــه ،وهــي عالمــة العــودة الكــرى التــي يتوقّــف عليهــا
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اري ،هــو اإلميــان عينــه .قــال نايــف شــار ًحا
خــاص الجنــس امل ـز ّ
مــا يـراه :الغيبوبــة ليســت هــي الغيــاب .أ ّمــا اليقظــة فهــي رجعة
اإللهي
عــى طريــق الحضــور املنتظــر .ويف الحالتــن يدخل ال ّرجــل
ّ
ـدي يف
يف حالــة االتّصــال والقداســة ،مــع أنّــه يعــاين الوجــد الجسـ ّ
ـي يف اليقظــة؛ يرجــع إىل ذاتــه
الغيــاب ،ويتو ّهــج بــاإلرشاق اإللهـ ّ
العليــا ســاعة يغيــب ،ويبــارك ذاتــه البرشيّــة متــى حــر .التفــت
الحــارضون إىل بعضهــم مندهشــن يتســاءلون بصمــت :هــل تحـ ّـل
روح الهــادي عندمــا يغيــب يف األســتاذ؟
انتظــروا أوبــة الشّ ــيخ متل ّهفــن إىل ســاع مــا ســيأمر بــه ،بعــد
اكتــال و ْحيــه .انقضــت فــرة بعــد الظّهــر بكاملهــا وهــو غائــب.
اعتــزم نايــف عندئـ ٍـذ إيجــاد التّفسـرات املالمئــة للحالــة ،ثـ ّم غـ ّـر
ـبب غــر معــروف ،وغــرق كغــره مــن أعضــاء املجلــس
رأيــه لسـ ٍ
الســائد ،بينــا كان وجهــه ينـ ّز خشــو ًعا وهــو يراقــب
يف ّ
الصمــت ّ
الهــادي ،الــذي ســاقه الوجــد إىل اإليغــال يف عــوامل ال يــدري أحــد
إن كان ســرجع منهــا.
مل يكــن وضــع أعضــاء املجلــس طبيع ًيــا بــدوره ،فقــد رانــت
عليهــم حالــة مــن الرتقّــب والذّهــول ،جعلتهــم يبــدون كتامثيــل
ألنــاس توقّفــت حياتهــم فجــأةً ،فتج ّمــدوا منتظريــن عــودة الروح
إليهــم .كان ال ّرجــال يجلســون صامتــن متا ًمــا ،ال يجــرؤون عــى
طقطقــة مســابحهم أو إشــعال ســجائرهم ،التــي ال تفــارق عــاد ًة
أفواههــم .إذا كان بعضهــم قــد نظــر إىل بعضهــم بــن الفينــة
واألخــرى ،فإنّهــم فعلــوا ذلــك بصمـ ٍ
رسيّــة ،خشــية أن يكــون
ـت و ّ
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شــيخهم قــاد ًرا عــى مراقبتهــم وعينــاه مغمضتــان ،ولخوفهــم مــن
األســتاذ الــذي كان يجلــس بينهــم فات ًحــا عينيــه عــى اتّســاعهام.
تنحنــح ال ّنائــم ،فــرى االهتــام إىل الوجــوه املتج ّمــدة املتحلّقــة
الصمــت وانتظــار نهايــة االجتــاع .مل يفتــح
حولــه ،التــي أتعبهــا ّ
الشّ ــيخ عينيــه .تناهــت إىل أســاع أعضــاء املجلــس همهمــة
متّصلــة هامســة ،تشــبه صوتًــا قاد ًمــا مــن أعــاق ب ـرٍ شــديدة
امتصــت وضــوح كلامته فســمعها الجالســون كرنّــة مكتومة
الغــور ّ
متّصلــة مل يفهمــوا مخارجهــا ومل يدركــوا مكنوناتهــا .كان ال ّرجــل
الصالــح يغمغــم مــا قــال نايــف إنّــه رســالته إىل القريــة ،فأرهــف
ّ
الســمع دون أن يفهمــوا شــيئًا .أعلــن املهمهــم
أعضــاء املجلــس ّ
بلســان األســتاذ أ ّن القريــة ســتصري أخويّــة عمــل يديرهــا مجلــس
األلفــة ،بعــد أن صــارت أخويّــة إميــان .وأ ّن مســاواة سـكّانها أمــام
األرض هــي أســاس مســاواتهم أمــام اللــه ،مالــك الكــون ومــن
فيــه ،قــال املهمهــم أيضً ــا إ ّن أســاس حياتهــم الجديــدة لــن يكــون
يف عالقتهــم ببعضهــم ،بــل يف رابطتهــم بهاديهــم وخالقهــم ،الــذي
بفضلــه ســيعملون وســيحيون.
الصــوت ،فقــال نايــف مبــرح وســعادة :هــذا هــو االنقــاب
صمــت ّ
الحيــايتّ الــذي انتظرنــاه .ك ّنــا نــرى يف املاديّــات أســاس وجودنــا،
وهــا هــي ال ّرســالة الجديــدة تبـ ّـن ضاللنــا وتقــول لنــا إ ّن أرض
وعســا ،وســتنقذ أجســادنا
ً
اإلميــان هــي التــي ســتطعمنا لب ًنــا
نتمســك بــاألرض ،بــل باإلميــان .لــن نقــول بعــد
وأرواحنــا .لــن ّ
يومنــا هــذا :مــن ال يعمــل ال يــأكل ،وإنّ ــا ســنقول :مــن ال يؤمــن
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ال يــأكل .مــا قيمــة العمــل واألرض دون اإلميــان؟ ومــا قيمــة
الحيــاة ذاتهــا دون الهــادي ورســالة اإلميــان التــي جاءنــا بهــا؟
تنحنــح الشّ ــيخ مــن جديــد ،فســكت نايــف .قالــت الهمهمــة
الغامضــة إ ّن اإلميــان هــو ثــروة الجامعــة املؤمنــة ،وأ ّن ّ
الــروة
الــراء وأعــى منــه شــأنًا ،أل ّن ّ
أحســن عنــد البــاري مــن ّ
الــروة
روحان ّيــة خالــدة والـ ّـراء مــا ّد ّي زائــل .كــم مــن قــوم بلغــوا الـ ّـراء
ومل ميتلكــوا الـ ّـروة ،فعاشــوا عيش ـ ًة بائس ـ ًة ذليلــة.
الــروة دون ّ
وكــم مــن جامعــة حــازت ّ
الــراء ،فأمضــت أيّامهــا
بالــروة ّ
راضيــ ًة هانئــ ًة .وكــم مــن قــوم حباهــم اللــه ّ
والــراء،
فبلغــوا املنــى وعاشــوا كأهــل الج ّنــة .لقــد أع ّز كــم اللــه بالـ ّـروة
وهــو يعدكــم بالـ ّـراء ،فارتقبوهــا بإميــان ال يتزعزع باللــه والهادي.
ســأل أحدهــم كيــف ســنعيش مــن اآلن فصاع ـ ًدا عــى اإلميــان؟
أجابــه نايــف مع ّنفًــا :ســنعيش مــن ال ّزراعــة وســنضيف إليهــا
شــيئًا مــن التّجــارة أرشف األعــال وأكرثهــا تق ّربًــا إىل اللــه.
احتجاجــي :مبــاذا نتاجــر
ســأل أحــد أعضــاء املجلــس بصــوت
ّ
ونحــن ال نــكاد ننتــج طعامنــا؟ بــدا الشّ ــيخ كمــن مل يســمع
الســؤال ،فأحنــى رأســه وعــاد إىل غيبوبتــه .قــال نايــف عندئـ ٍـذ:
ّ
ال تزعجــوا الهــادي .لقــد طرحتــم مــا يكفــي مــن األســئلة
لهــذا اليــوم .اعلمــوا أ ّن الهــادي يجيبكــم مبــا يوحــى لــه ،وأ ّن
كل واحــد فيكــم ســيصبح للمــزار بأجمعهــا ،بــد ًءا
مــا ميلكــه ّ
واب
باملحاريــث والفــؤوس وال ّرفــوش واملعــازق والف ّراعــات وال ـ ّد ّ
كل واحــد منكــم
والــراب واألرض ،وأ ّن ّ
وانتهــاء بالطّعــام
ّ
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ســيحصل عــى مــا يحتــاج إليــه يف معاشــه ،عــى أن يقـ ّدم شــيئًا
مــن عملــه «ملجلــس األلفــة» ،بعــد أن يضــ ّم أرضــه إىل أرايض
«جمعيّــة املــزار» ويزرعهــا مبــا تقــ ّرره الجمعيّــة .ســأل أعضــاء
املجلــس عـ ّـا ســيق ّدمه «مجلــس األلفــة» لهــم ،فــر ّد نايــف أنّــه
ـكل عضــو يف املجلــس مــا لســواه ،وأ ّن املجلــس هــو
ســيكون لـ ّ
الفلحــن بالبــذار ،وســيبيع محاصيــل جمعيّتهــم،
الــذي ســيم ّد ّ
وســيقيم مســتود ًعا لحاميــة منتجاتهــم مــن التّلــف والضّ يــاع ،كــا
ســيقرضهم مــالً  ،لتمكينهــم مــن إنتــاج أكــر قــدر مــن األرزاق.
ارتبــك أعضــاء املجلــس لوهلــة؛ فقــد ســمعوا رشو ًحــا مــن األســتاذ
تجــاوزت أحالمهــم ،ووضعتهــم يف موقــع كانــوا ال يجــرؤون حتّــى
الســكان
عــى التّفكــر ببلوغــه ،يتيــح لهــم اإلرشاف عــى شــؤون ّ
ويعفيهــم مــن مشــقّات العمــل .اســتفرس أحــد األعضــاء عــن
ال ّزراعــات الجديــدة التــي ســتباع محاصيلهــا يف املــدن؟ فأجــاب
نايــف بصــورة تقريريّــة :ســيزرع مجلســكم التّبــغ يف أراضيــه،
فــا قولكــم أن تزرعــه الجمع ّيــة بدورهــا يف أراضيهــا؟ كاد بعــض
أعضــاء املجلــس أن يقفــزوا مــن أماكنهــم احتجا ًجــا عــى مــا
ـي الهــادي .أليــس هــو مــن أطلــق عــى التّبــغ لقــب
قالــه صفـ ّ
ـام خلــت إدخالهــا إىل قريتهــم،
ال ّزراعــة الشّ ــيطان ّية ،وقــاوم إىل أيّـ ٍ
ألنّهــا ،كــا كان يقــول خــال جوالتــه يف بيــوت القريــة ،تتطلّــب
ـرر بهــم
تغيــر حياتهــم وعاداتهــم ومعارفهــم ،وتنــزل أفــدح الـ ّ
وبأراضيهــم؟ ث ـ ّم أليــس نايــف هــو مــن قــام بجولــة إىل القــرى
املحيطــة مبـزار الـ ّد ّب ،التــي كان اللــه قــد ابتالهــا بزراعــة التّبــغ،
وعــاد يصــف مــا حـ ّـل بهــا بألــوان ســوداء وحالكــة؟
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حـ ّدق أعضــاء املجلــس يف نايــف ،ثـ ّم انطلقــوا يتح ّدثــون بصـ ٍ
ـوت
واحــد ،غــر آبهــن للشّ ــيخ ال ّنائــم أو مكرتثــن باعرتاضــات تابعــه
املقــ ّرب .كانــت أصــوات املحت ّجــن تتعــاىل دون انقطــاع ،إىل أن
صــارت رصا ًخــا اختلطــت فيــه الحجــج بالشّ ــتائم باإلهانــات.
ـراخ الــذي أيقظــه.
فتــح ال ّنائــم عينيــه سـ ً
ـائل عــن أســباب الـ ّ
أخــره األعضــاء مبــا قالــه نايــف ،فقــال بصــوت غائــم :تفعلــون
ٍ
يفــر
مــا قيــل لكــم وعــاد إىل ال ّنــوم .انطلــق نايــف
عندئــذ ّ
ملــن أســاهم األغبيــاء معنــى الوحــي الــذي نــزل بالهــادي،
ففهمــوا مــن إيحاءاتــه ورشوحاتــه املط ّولــة املعقّــدة أ ّن التّبــغ
كان قبــل الهــادي زراعــ ًة شــيطانيّ ًة ،وأنّــه ســيتح ّول بفضلــه إىل
نبــات رحــا ّين ســتنعكس آثــاره عــى حياتهــم خــال فــرة قصــرة
وســيعرفون أنّــه نعمــة ال تفوقهــا نعمــة ،أنزلهــا اللــه لهــم مــع
ّــا نظراتــه مــن عضــو يف
هاديهــم .كان نايــف يتحــ ّدث منق ً
املجلــس إىل آخــر .حــن رأى إمــارات االقتنــاع وقــد رشعت ترتســم
عــى وجــوه مح ّدثيــه ،ســألهم قاط ًعــا الشّ ــك باليقــن :أتريــدون أن
يحـ ّـل هاديكــم املجلــس ويعـ ّـن غريكــم فيــه ،فتذهــب أراضيكــم
إىل جمعيّــة القريــة ،وتذهبــون أنتــم للعمــل يف الحقــول؟ أم
تض ّمــون أراضيكــم إىل أرض مجلــس أنتــم مــن أعضائــه الذيــن
يق ـ ّررون شــؤون امل ـزار؟ فرصخــوا ملهوفــن فزعــن :بــل نحــن يف
املجلــس ومعــه.
انــرف املجتمعــون كأ ّن عــى رأســهم الطّــر .لقــد قـ ّرر شــيخهم
أخــ ًرا منــط الحيــاة التــي يريدهــا ملــزار الــ ّد ّب ،فــإذا هــم أ ّول
إحساســا رشع يعذّبهــم
ضحايــاه ،وإذا بــه يبعــث يف أنفســهم
ً
121

لتـ ّوه .فقــد تب ّينــوا أ ّن يــد الهــادي وضعتهــم فــوق املـزار وخارجها،
ونقلتهــم مــن موقــع كانــوا فيــه أبنــاء لقريتهــم إىل موقــع عــا ٍل،
وربــا
لــن يــروا املـزار منــه ّإل إذا طأطــؤوا رؤوســهم أمــام الشّ ــيخ ّ
أمــام نايــف .كان أعضــاء مجلــس األلفــة يشــعرون أنّهــم يبــدؤون
حياتهــم الجديــدة بتواطــؤ مضمــر ،مل تســعفهم مخيّالتهــم عــى
تصـ ّور أبعــاده أو نتائجــه عــى قريتهــم .وقــد شــكا أحــد األعضــاء
للشّ ــيخ مــا اعتمــل يف صــدره مــن وســاوس وشــكوك ،فأعلــن أنّــه
ال يــدري مــا يقولــه للمـزار امل َرتقِّبــة ،وأ ّن االضطـراب الــذي يعذّبــه
ــخيص إىل وضــع القريــة ذاتهــاّ .إل أنّــه مــا
يتعــ ّدى وضعــه الشّ
ّ
لبــث أن نــدم عــى إعــان مشــاعره ،عندمــا ســأله نايــف :أتتّهمنــا
بخيانــة قريتنــا؟ وهــل تعتقــد أ ّن الهــادي ســيفارق عــامل ال ّنزاهــة
والتّقــوى مــن أجــل متــع ال ّدنيــا ال ّزائلــة ،وأنّــه ميـ ّن عــى املـزار مبا
ميلكــه مــن ثــروة وثـراء ليجنــي منهــا نف ًعــا؟ أجــاب ال ّرجــل وقــد
ـس أ ّن األســئلة املحرجــة تزيــل شــكوكه وتعيــد إليــه توازنــه:
أحـ ّ
إنّ ــا أردت أن يعــرف شــيخي مــا بقلبــي .قــال الشــيخ :يعذّبــك
جهلــك وفســاد نفســك .قبــل أن يـ ّرد العضــو ،كان نايــف يســأله:
أتريــد الخــروج مــن املجلــس واالنضــام إىل جمعيّــة املـزار؟ هــذا
أمــر ســهل علينــا صعــب عليــك ،فــاذا تريــد؟ صمــت العضــو
يــكاد يــرق بريقــه ،وقــد تركّــزت أعــن األعضــاء املتف ّحصــة
عليــه ،ثـ ّم قــال :أنــا عبــد شــيخي الهــادي.
تفـ ّرق أعضــاء املجلــس وهــم يف خــوف مـ ّـا حصــل .لقــد وافقــوا
عــى مــا رآه شــيخهم ،ألنّــه أخربهــم أ ّن خريهــم وخــر املــزار
أي
كامــن فيــه ،وألنّهــم رأوا أنفســهم حيــال موقــف مل يــرك لهــم ّ
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مجــال لالختيــار ،وضعهــم أمــام إك ـراه ال م ّفــر منــه :أن يكونــوا
مــع الشّ ــيخ ،فيق ـ ّرر دون استشــارتهم ومعرفتهــم ودون أن يعت ـ ّد
بآرائهــم ورغباتهــم ،كــا فعــل عندمــا أمرهــم بإقامــة الجمع ّيــة
وحـ ّدد ال ّزراعــة التــي ستامرســها ،أو يكونــون ضـ ّده ،فيضــاف إىل
عــدم االعتــداد بهــم وإىل تجاهــل رغباتهــم كــره جــارف ســيك ّنه
لهــم ،وســينقل عــدواه إىل املزاريــن .صحيــح أ ّن الشّ ــيخ رفعهــم
ووضعهــم فــوق القريــة ،لكــن مــن يضمــن لهــم أ ّن قيمتهــم عنده
لــن تتضــاءل إىل أن تنعــدم متا ًمــا مبــرور األيّــام وتعاظــم ســلطته؟
وهــل هــم بحاجــة إىل انتظــار املســتقبل لــروا بــأ ّم أعينهــم مــا
تنبئهــم بــه قلوبهــم الواجفــة ،التــي أخافتهــا قــرارات معناهــا
الوحيــد أنّهــم مــا عــادوا يســاوون شــيئًا بحــ ّد ذاتهــم ،وأنّهــم
يســتم ّدون قيمتهــم منــه؟ كان أعضــاء املجلــس يـ ّررون انزالقهــم
إىل خــارج امل ـزار بالغنــم املوعــود ،الــذي أثــار يف نفوســهم قــد ًرا
كبــ ًرا مــن الذّعــر واالضطــراب .بهــذه التســاؤالت كان أعضــاء
املجلــس يعتقــدون أ ّن صفقتهــم األوىل مــع الشّ ــيخ هــي آخــر
صفقاتهــم معــه .فلِــ َم فعلــوا مــا فعلــوه ،ومــاذا يربحــون مــن
ُغ ْنــم جعلهــم يخــرون أنفســهم ذاتهــا؟
ي مخيــف ،مل
تف ـ ّرق أعضــاء املجلــس وقــد أصابهــم تح ـ ّول داخ ـ ّ
يخطــر ببالهــم إىل لحظـ ٍ
ـات قليلــة ،ومل يعتقــدوا أ ّن شــيئًا ميكــن
أذى لهــم .حتــى إ ّن عضــو املجلــس
أن يســ ّبب بعضً ــا منــه ً
يتحســس نفســه دون
أيّــوب ال ّناعــس أخــذ منــذ تلــك اللحظــة ّ
توقّــف بكلتــا يديــه ،إىل أن صــارت حركتــه هــذه طبيع ـ ًة ثابت ـ ًة
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بجــرب ال شــفاء منــه ،وأ ّن
فيــه ،فاعتقــدت املــزار أنّــه أصيــب
ٍ
مــن الخــر لهــا االبتعــاد عنــه .كان أيّــوب يضــع كلتــا يديــه عــى
صــدره وقــد بســط أصابــع مي ّررهــا مــن تحــت إبطيــه بات ّجــاه
ظهــره وعنقــه ،منحــد ًرا بهــا نحــو بطنــه وفخذيــه ،كأنّــه يفتــش
عــن نفســه أو يتشـكّك بوجــوده .وقــد قــال ذات مـ ّرة جوابًــا عــى
أتحســس نفــي
ســؤال ماكــر ألقــاه عليــه األســتاذ نايــف :إنّ ــا ّ
مســه
ألعــرف إىل متــى ســيبقى جســدي عــى حالــه بعــد أن ّ
تحــ ّول ب ّدلــه مــن الداخــل ،وقلبــه إىل نقيضــه .يقــال إ ّن نايفًــا
أجابــه متفلسـفًا :أتعتقــد أ ّن اإلنســان يجــب أن يتفّحــص جســده
ليختــر تبــ ّدالت روحــه؟ ثــ ّم هــ ّز رأســه وأضــاف :يــا لــك مــن
مســكني إذًا! مل يجــب أيّــوب املع ـذّب عــى مالحظــات املفزلــك،
بــل إنّــه مل ينطــق بكلمــة واحــدة بعــد ذلــك اليــوم ،ومــات
بطريق ـ ٍة فظيع ـ ٍة ال يعــرف أحــد إىل اليــوم كيــف حدثــت ،وهــو
صامــت أخــرس.
مل يتبـ ّدل ابراهيــم ال ّناطــور ومل يتغـ ّـر .كانــت عصــاه قــد أدخلتــه
إىل مجلــس األلفــة بعــد أيّــام مــن التّعذيــب ،التــي عانــت فيهــا
زوجتــه وأذاق أبنــاءه فيهــا األم ّريــن .احتضــن نايــف ال ّناطــور
بأمــر مــن الشّ ــيخ ،الــذي خلــع عليــه لقــب «ذراع الهــادي».
فــإذا باللقــب يدفعــه لالنطــاق يف حقــول م ـزار ال ـ ّد ّب ودروبهــا
وغاباتهــا وينابيعهــا مكــ ّر ًرا كلمــة «بالعصــا» ال يحيــد عنهــا وال
الســحريّة مــن
ميـ ّـل مــن تردادهــا .كان ال ّناطــور يطلــق الكلمــة ّ
فمــه ويــده ته ـ ّز عصــاه ،التــي أقســم أغلــظ االميــان أنّــه حــاول
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مــ ّرات كثــرة كرسهــا عــى أجســاد ورؤوس زوجتــه وأبنائهــا،
والصخــور ،فــإذا بهــا
واب وجــذوع األشــجار ّ
وعــى ظهــور الــ ّد ّ
رس
تســتعيص عــى الكــر ،ألنّــه كان قــد ّ
حــل فيهــا يشء مــن ّ
الصحيــح أ ّن ال ّناطــور فقــد
الشّ ــيخ حمــدان .إذا كان مــن غــر ّ
عقلــه بســبب ســيطرة عصــاه عليــه ســيطر ًة جعلتــه ميســك بهــا
حتــى وهــو نائــم ،كــا أشــاع س ـكّان امل ـزار ،فمــن املؤكّــد أنّــه
كان يقــول مـ ّرات عديــدة كلمتــه املح ّببــة وهــو غـ ٍ
ـاف .فهــل كان
يفعــل ذلــك تخوي ًفــا للعصــاة مــن أهــل بيتــه ،أم تعلّ ًقــا بعصــاه
التــي باركهــا الشّ ــيخ ،عندمــا طلــب إليــه زيارتــه بصحبتهــا بعــد
تلــك الواقعــة املشــهودة مــع عائلتــه؟ ال ي ّدعــي أحــد مــن سـكّان
امل ـزار الوصــول إىل إجابــة قاطعــة عــى هــذه التّســاؤالت ،لك ـ ّن
الصالــح روت وقائــع مــن لقــا ٍء قــال الشّ ــيخ حمــدان فيــه
عفــاف ّ
ـي دورهــا يف ال ّدعــوات ،مهــا س ـ َمت مــدارك أتباعهــا،
أ ّن للعـ ّ
وزعمــت أنّــه ث ّبــت ال ّناطــور خــال اللقــاء يف لقــب «ذراع
الهــادي» ،قبــل أن يتأ ّمــل العصــا بإعجــاب ومــو ّدة وهــو يداعبهــا
وينصحــه بالحفــاظ عليهــا لســاعات الشّ ـ ّدة.
قالــت ابنــة املــزار :إ ّن ال ّناطــور مل يفــارق عصــاه بعــد تلــك
كل مــا يعرتضــه مــن أمــور أو
املقابلــة ،وإنّــه رشع يعالــج بهــا ّ
يطــرح عليــه مــن قضايــا ،فانهــال ذات مـ ّرة بعصــاه عــى شــجريت
تــن وســنديان تشــابكت أغصانهــا ،يك تُقْلعــا عــن هــذه الحركات
املوحيــة ،التــي لــن يكــون لهــا مــكان يف مــزار الــ ّد ّب ،موطــن
الفضيلــة ومســقط رأس الشّ ــيخ حمــدان.
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مل يتغـ ّـر الناطــور ّإل يف عالقتــه بعصــاه ،عــدا ذلــك ،فإنّــه بقــي
مــا كانــه مــن قبــل ،رجــل الهــادي ،الــذي محــض شــيخه ثقتــه
ـديس من ـ ّزه،
وســلّمه إرادتــه .وأيقــن أ ّن مــا يصــدر عنــه هــو قـ ّ
ال يحـ ّـق لــه وال ألمثالــه االعــراض عليــه أو مناقشــته ،بــل يجــب
عليــه أن يكــون تابعــه ومؤيّــده ،يدافــع عنــه بالعصــا ،وينــر بهــا
الحـ ّـق .وللشّ ــيخ الحـ ّـق املطلــق يف فعــل مــا ي ـراه ويريــده.
مســت بــه أو وضعتــه أمــام
مل يشــعر ال ّناطــور أ ّن قـرارات الشّ ــيخ ّ
ـرب
نفســه ،كــا حــدث أليّــوب ال ّناعــس ،الــذي ابتلتــه أفــكاره بجـ ٍ
ال شــفاء منــه ،سـ ّببته شــكوكه ووساوســه وأســئلته حــول عالقتــه
بالشّ ــيخ ،وبال ّدعــوة وبالقــرارات القدســ ّية .وقــد قــال ال ّناطــور
ـي عــى الفهــم ،ونصحــه
لل ّناعــس رأيــه يف أســباب مرضــه العـ ّ
أن يقصــد الشّ ــيخ ناد ًمــا مســتغف ًرا ،فقــد يعفــو عنــه ويشــفيه
تحســس
مـ ّـا أصابــهّ .إل أ ّن ال ّناعــس مل يأبــه ألقوالــه ،بــل واصــل ّ
جســده بحثًــا عــن نفســه ،التــي ط ّوحــت بــه إىل درب مل يجــد يف
الســر فيهــا ،أو لالع ـراض عليهــا فمنعــه
نفســه الجــرأة لرفــض ّ
خرســه املحـ ّـر مــن إعــان تأييدهــا لــه ،بينــا كان ال ّناطــور يــرخ
ُ
بــه ،كلّــا رآه ،مقرت ًحــا عليــه معالجــة جربــه الغامــض بالعصــا
املباركــة.
إذا كان مــا حــدث قــد أغــرق أيّــوب يف خرســه وألحــق ال ّناطــور
بعصــاه ،فإنّــه فـ ّـك عقــدة لســان األســتاذ نايــف ،فلــم يتوقّــف
بعــد ذلــك تدفّــق الــكالم مــن فمــه ،الــذي بقــي مفتو ًحــا عــى
الـ ّدوام ،تتدافــع منــه ســيول األقــوال واآلراء وتصــدر منــه أحــكا ٌم
وكل يشء .كان األســتاذ يبــدأ حديثــه مــن
أي يشء ّ
قطع ّيــة حــول ّ
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نقطــة البدايــة ،أي مــن نفســه ،فيشــيد بهــا لكونهــا أ ّول مــن
كشــف معنــى قــدوم الهــادي إىل مـزار الـ ّد ّب ،وأكــر مــن تأثّــر به
وتفاعــل معــه .مل يكــن نايــف يجــرأ بطبيعــة الحــال عــى اعتبــار
ـر
نفســه جــز ًءا مــن ظاهــرة الهــادي ،ومل يـ ّدع أنّــه م ّهــد لهــا أو بـ ّ
بهــا ،خشــية أن تنــكأ القريــة جـراح ماضيــه ،لذلــك كان يقــول يف
بدايــة أحاديثــه إنّــه أ ّول صنيعــة لل ّرســالة ،ويؤكّــد يف نهايتهــا أنّــه
أكمــل صنائعهــا ،وكان ال ينــأى عــن تكـرار أ ّن انتشــار ال ّرســالة يف
مـزار الـ ّد ّب هــو ببســاطة نــر لنموذجــه فيهــا وتأديب لسـكّانها.
كان األســتاذ ،كــا كان يصــف نفســه عنــد الحديــث عــن ذاتــه،
يقســم تاريخــه إىل قســمني منفصلــن متا ًمــا ،يطلــب إىل أهــل
املـزار نســيان وتجاهــل قســمه األ ّول وتذكّــر القســم الثّــاين وحده.
وكان يقــول إ ّن هــذا التّقســيم يتّفــق وإرادة الهــادي ،الــذي أعــاد
خلقــه يف القســم الثّــاين مــن حياتــه ،معت ـ ًرا التّذكــر بفــرة مــا
قبــل الهدايــة رضبًــا مــن الكفــر والضّ ــال ،غرضــه الحيلولــة بــن
الهــادي وبــن إعــادة خلــق إنســان املــزار عــى صــورة نايــف
ومثالــه.
قــال األســتاذ م ّر ًة بانفعــال وتفاخــر :إذا كان ال ّناطــور ذراع الهادي،
اري املهتــدي ،و النمــوذج أكمــل مــن
فأنــا منــوذج اإلنســان امل ـز ّ
كل ،بينــا ال ـ ّذراع جــزء صغــر وحســب منــه ،ث ـ ّم
ال ـ ّذراع ألنّــه ّ
أضــاف غامـ ًزا بعينيــه الجاحظتــن والدامعتــن :أنتــم ال تــرون ّإل
نايفًــا القديــم الــذي كنتــم تســ ّمونه املفزلــك وترفضــون رؤيــة
األســتاذ نايــف .تح ّنــون إىل ابــن م ـزار ال ـ ّد ّب األفّــاق ،وترفضــون
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صنيعــة الهــادي املهتــدي ،فتخرجــون عــى عقــد الطّاعــة الــذي
أبرمتمــوه مــع الشّ ــيخ يف املغــارة.
عندمــا كان الفتيــان يســألونه مازحــن عـ ّـا تغـ ّـر بعــد الهدايــة
كل يشء .املفزلــك مــات ،قــى عليــه
تغــر ّ
فيــه ،كان يجيــبّ :
الهــادي ،أو جبــل طينتــه مــن جديــد وأضــاف إليهــا شــيئًا مــن
مســه بأصابعهــا الطّاهــرة ،فكانــت ال ّنتيجــة مــن
قدس ـيّته حــن ّ
ترونــه أمامكــم ،داعيــة الشــيخ وعبــده :األســتاذ نايــف ،صنيعــة
ومجســدها يف قريتكــم.
ال ّرســالة الخالــدة
ّ
ـي وصامت أم
هــل شــاب موقــف القريــة مــن نايــف إعجــاب خفـ ّ
أملــت تطـ ّورات حيــاة األســتاذ العاصفــة واملفاجئــة عليهــا حالــة
مــن االســتغراب بلغــت حــدود االســتهجان واالســتنكار يف بعــض
األحيــان وبعــض املجالــس؟ كان املعجبــون باألســتاذ ال يفتــؤون
يتســاءلون عــن نــوع الطّاقــات الخارقــة التــي اســتخدمها شــيخهم
يف تحويــل رجــل معلــن الجنــون ،كانــت القريــة بأرسهــا تعــرف
عنــه خجلــه وتأتآتــه ،وغرقــه يف القــذارة والكســل ،إىل خطيــب
فصيــح طليــق اللســان ،يعـ ّـر عــن أعقــد أفــكار شــيخهم بأوضــح
الكلــات .حــن كان القــوم يعجــزون عــن إيجــاد جــواب عــى
تســاؤالتهم ،كانــوا يعتــرون ناي ًفــا واحـ ًدا مــن معجـزات الشّ ــيخ،
إن مل يكــن معجزتــه الكــرى والوحيــدة ،ويــرون فيــه تجســي ًدا
ح ًّيــا لقــدرة ال ّرســالة ،التــي كث ـ ًرا مــا قالواإنّهــا لــن تعجــز عــن
تغيــر حياتهــم ،مــا دامــت قــد أفلحــت يف شــفاء جنــون نايــف
املزمــن ،ومــا دامــت قــد فعلــت ذلــك عل ًنــا وعــى مــرأى مــن
الجميــع ،يــوم عــرس الشّ ــيخ وكلثــوم .صحيــح أ ّن عالمــات الجنــون
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كانــت تظهــر بــن فينــة واخــرى عــى األســتاذّ ،إل أ ّن القــوم كانــوا
حصتــه مــن عالقتــه بشــيخه ،بينــا كانــوا يــرون يف
يعتربونهــا ّ
العبقريــة املباغتــة التــي حلّــت بــه تعبـ ًرا عــن أثــر الهــادي عليــه.

أ ّمــا الذيــن كانــوا يســتغربون تحـ ّوالت نايــف ،فكانوا يتســاءلون ملَ
وقــع اختيــار الهــادي عليــه .ويقولــون إ ّن تحكيــم مجنــون ســابق
بقريــة عاقلــة قــد ال يكــون اختيــا ًرا موفّ ًقــا ،وإنّهــم يســتغربون
تدبــر الهــادي مــن بــاب الحــرص عــى ال ّرســالة؛ وليــس مــن قبيــل
االعــراض عليــه ،وإن كان اختيــار شــيخهم يحــ ّز يف نفوســهم،
ويــيء إليهــم ،ويــ ّدل عــى عــدم الثقــة بقدراتهــم .حــن كان
أح ـ ٌد مــا ين ّبــه املســتغربني ،الذيــن كان عددهــم يتناقــص عــى
كل حــال ،إىل مــا يف تســاؤالتهم مــن خطــر ،كان هــؤالء يســارعون
ّ
إىل إعــان إميانهــم القاطــع مبــا نــزل عليهــم ،ويبــدون موافقتهــم
حكيــا يف قريــة عاقلــة،
حتّــى عــى تنصيــب مجنــون ســابق
ً
ـب العقابيل
إلميانهــم أ ّن هاديهــم يتولّ هــم برعايتــه ،وأ ّن هــذه تجـ ّ
التــي قــد تنجــم عــن جنــون نايــف واملـزار بــأرسه .كان املعجبــون
رضنــا أن يكــون
واملســتغربون يتســاءلون يف نهايــة ّ
كل ســهرة :مــا ّ
نايــف أو غــر نايــف ناط ًقــا باســم الشّ ــيخ ،مــا دام هــذا بيننــا،
يأخــذ بيــده املباركــة مقاليــد أمورنــا ،ويســوقنا إىل مســتقبلنا
بحكمتــه ونزاهتــه وقدسـ ّية مــا يريــده ويـراه؟ بهــذه التطمينــات
كانــت أمســيات امل ـزار تنتهــي ،وبهــا كانــت القريــة تذهــب إىل
املحــرة،
النــوم ،وقــد ختمــت يومهــا بتأ ّمــل وقبــول املســألة
ّ
مســألة اختيــار نايــف دون غــره للعــب الــدور الثّــاين يف حمــل
أعبــاء ال ّرســالة.
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لـــم يطلــب الشّ ــيخ إىل
أعضــاء املجلــس إبــاغ أهــايل املــزار بقراراتــه حــول تنظيــم
حياتهــم وعالقاتهــم .انتظــر لــرى مــا إذا كانــوا ســيبادرون إىل
ذلــك دون طلــب ،ومــا إذا كانــوا ســيتهافتون عــى القــوم يك
يزفّــوا لهــم بشــائر الخــر اآليت .لكـ ّن األعضــاء مل يفعلــوا شــيئًا ومل
يبــادروا إىل يشء ،بــل ترقّبــوا أن يبلّــغ الشّ ــيخ قراراتــه إىل ال ّنــاس،
إ ّمــا بنفســه أو بواســطة نايــف ،كــا جــرت العــادة .بعــد أيّــام
مــن االنتظــار ،يف أعقــاب انتشــار الشّ ــائعات املتضاربــة حــول مــا
دار يف االجتــاع ،اســتدعى الهــادي أعضــاء املجلــس يك يســألهم
تفس ـ ًرا لســلوكهم .قــال عــايص الخالــد ،أصغــر أعضــاء املجلــس
سـ ًّنا :أنــا مل أخــر املـزار بالقـرارات ألنّــك مل تأمــرين بإخبارهــا .وقال
آخــر معتــذ ًرا :أنــا أخــرت أصدقــايئ وأقربــايئ فقــط .ور ّد ثالــث:
وأنــا قلــت لنفــي إ ّن األســتاذ هــو الــذي ســيخرب النــاس بقـرارات
الهــادي .ثــار األســتاذ عندئـ ٍـذ ،ورشع يع ّنــف هــذا العضــو ويقــول
إنّــه ال يســتطيع القيــام بجميــع األعــال وحــده ،وإ ّن التعــاون
رشط نجــاح عمــل املجلــس .فــإذا بالشّ ــيخ يقاطعــه مث ّمنــا امتنــاع
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ـأي نشــاط قبــل صــدور األوامــر إليهــم .قال
األعضــاء عــن القيــام بـ ّ
الشّ ــيخ بعــد هــذا التّثمــن إنّــه مل يســتدعهم ليعــرف إن كانــوا قــد
أبلغــوا قراراتــه للم ـزار ،بــل للتأكّــد مــن أنّهــم مل يفعلــوا ذلــك.
حيتــه إشــادته مبــا كان يوشــك
التفــت نايــف إىل الشّ ــيخ وقــد ّ
أن يعتــره عصيانًــا مــن أعضــاء املجلــس ،فــإذا بس ـيّده يح ـ ّدق
الصغــر فكــرة
بــه بــدوره ويســأله :مــن الــذي أدخــل إىل رأســك ّ
أ ّن تعــاون أعضــاء املجلــس هــو رشط نجــاح عملــه؟ أال تعلــم أ ّن
وجــود هاديكــم هــو ســبب ورشط وجودكــم كلّــه ،وأ ّن نجاحكــم
ره ـ ٌن بانصياعكــم ألوامــره وتق ّيدكــم مبــا ي ـراه .اعلــم إذن أنّنــي
الس ـكّان بق ـرارايت دون أوامــر م ّنــي ،أل ّن
ســأعاقب الذيــن أبلغــوا ّ
رصفهــم يعنــي أنّهــم مل يتخلّصــوا بعــد مــن ذاتيّتهــم املريضــة،
ت ّ
التــي كانــت تتح ّكــم بهــم قبــل الدعــوة ،والتــي يعنــي الفشــل
يف التصـ ّدي لهــا والقضــاء عليهــا فشــل الدعــوة بر ّمتهــا .أمل تفهــم
معنــى قــويل يف خطبــة املغــارة :أنتــم مــا عدتــم أنتــم ،وأنــا مــا
ـكل يل،
ـى آخــر ســوى رضوخكــم الـ ّ
عــدت أنــا؟ هــل تــرى لــه معنـ ً
وتســاويكم أمامــي يف الــوالء والطّاعــة ،أنــا الــذي ســيكون حـ ًّرا يف
رف بكــم ،ومــن ســيعيدكم إىل حالــة العــدم األوىل ،يك ينســج
التـ ّ
منكــم إنســان املـزار املهتــدي ،الــذي تبــدأ الحيــاة الجديــدة مــن
ال ّرســالة التــي فيــه؛ م ّنــي أنــا الــذي فيــه ،ألنّــه بذاتــه خــواء،
وف ـراغ وعــدم ،ويب الكــون كلّــه.
كان األســتاذ يصمــت وقــد شــحب لونــه ،وارتجفــت شــفتاه عندما
التفــت الشّ ــيخ إىل عــايص الخالــد وقــال وهــو يضــع يــده عــى
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رأســه :مبـ ٌ
ـارك أنــت ،ألنّــك نســيت ذات ّيتــك ،وتخلّصــت مـ ّـا علــق
بنفســك املاضيــة؛ ومبـ ٌ
ـارك أل ّن ســلوكك يثبــت أ ّن هاديــك قــد غــدا
مركــز حياتــك وقراراتــك ،وأنّــك ألقيــت بنفســك عنــك ،وأحللتــه
محلّهــا يف قلبــك وعقلــك .أراد نايــف أن يقــول شــيئًا يــ ّرر بــه
مــا صــدر عنــه ،لك ـ ّن لســانه مل يســعفه وعقلــه مل يســتجب لــه.
اعتقــد أ ّن هاديــه اســر ّد منــه مــا كان قــد وهبــه إيّــاه ،وخــاف
أن يــر ّده إىل حالــه القديــم .فكّــر بالنهــوض إىل حيــث يجلــس
شــيخه ،ليلقــي بنفســه تحــت أقدامــه طال ًبــا إليــه الغفـران ،إلّ أ ّن
ســاقاه خذلتــاه بدورهــا .ألمـ ٍر مــا ،أطلــق الهــادي عقــدة لســان
األســتاذ فجــأةً ،فصــاح ودموعــه تتهاطــل مــن عينيــه :أنــا عبــدك
الهالــك فعاقبنــي يك أبــرأ مـ ّـا أنــا فيــه ،ث ـ ّم ســكت .م ـ ّد الشّ ــيخ
ميســه ،وقــال:
يــده إليــه؛ ح ّركهــا يف الهــواء قبالــة رأســه دون أن ّ
لســت عبــد الهــادي الهالــك .أنــت عبــد اللــه املهتــدي نايــف.
لقــد رصتــم جميعكــم عبيــد اللــه املهتديــن ،لذلــك سيسـ ّمي كل
واحــد منكــم نفســه منــذ اللحظــة عبــد اللــه املهتــدي .ثـ ّم نظــر
إىل أيّــوب وأضــاف :لــن يحمــل أيّــوب بعــد اآلن االســم الــذي جــاء
بــه إىل الهــدى ،بــل ســيصري اســمه عبــد اللــه املهتــدي أيّــوب.
كذلــك ســيكون اســم ابراهيــم ال ّناطــور ،فصــاح هــذا دون أن
يفهــم مــا يقولــه الشّ ــيخ :ســيقبل ابراهيــم الكلــب اســمه املبــارك
«بالعصــا» .غمغــم أيّــوب اســمه ال ّرســايل دون أن يســتطيع
نطــق حروفــه ،وكان عــى وشــك أن يعيــد علــك اللقــب الجديــد
يف فمــه لــوال أن نهــره الشّ ــيخ متذ ّمــ ًرا :مــا إن اهتديــت حتــى
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أصابــك الخــرس والجنــون .ســأل نايــف عندئـ ٍـذ وقــد ر ّده اســمه
إىل صوابــه :والقريــة يــا ســ ّيدي ،مــاذا ســيكون اســم ســكّانها؟
ســتبدأ جميــع األســاء بلقــب عبــد اللــه املهتــدي ،يــا عبــد اللــه
املهتــدي نايــف .ص ّفــق األســتاذ طربًــا وصــاح مبته ًجــا :يــا لــه مــن
يشء رائــع .ســيصري جميــع أهــل القريــة عبيــ ًدا للــه مهتديــن،
وســتكون مســاواتهم يف لقبهــم رشط مســاواتهم يف حياتهــم ،أليس
هــذا رائ ًعــا؟ غمغــم أيّــوب لقبــه الطّويــل مــن جديــد غــر مكرتث
مبالحظــة الشّ ــيخ ،ومـ ّط غمغمتــه متلـ ّذذًا بكلامتــه ،ولــوال أ ْن نهره
األســتاذ بح ـ ّدة ،لــكان ك ـ ّرر الغمغمــة م ـ ّرات وم ـ ّرات.
مواصــا مــا انقطــع مــن كالمــه :آمركــم بتذكــر
ً
قــال الهــادي
أنفســكم بلقبكــم الجديــد ،مــا دمتــم مســتيقظني .إن كنتــم يف
الحقــل قولــوا بــا انقطــاع :أنــا عبــد اللــه املهتــدي مــوىس أو
عيــى أو مصطفــى .وإذا ذهبتــم يف زيــارة ال تتوقّفــوا عــن تذكــر
أنفســكم بلقبكــم .وإن أنتــم قصدتــم القــرى املجــاورة ســلّيتم
أنفســكم بتكــراره دون توقّــف .جاهــروا بلقبكــم اإللهــي يف
والســامة،
نومكــم ويقظتكــم ،و َحلّكــم وتَرحالكــم ،وعنــد املــرض ّ
فأنتــم عبيــد اللــه مهتــدون وعبيــ ٌد مهتــدون باللــه ،هاديكــم
املقيــم بينكــم ،املاثــل فيكــم ،و ّيل أمركــم ونعمتكــم ،صاحــب
دنياكــم ودينكــم ،ومخلّصكــم وشــفيعكم .كان األعضــاء قــد بدؤوا
يرتنّ ــون باللقــب ،عندمــا أســكتهم الشّ ــيخ قائـ ًـا :أ ّمــا أنــا فــإ ّن
لقبــي منــذ اللحظــة هــو الهــادي ،دون أيّــة إضافــة اخــرى أو لقب
آخــر .أبلغــوا امل ـزار أ ّن لقــب الشّ ــيخ كان ملرحلــة بــدء ال ّدعــوة.
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أ ّمــا اآلن ،فهــو دون حقيقتــي ،يوحــي بأنّنــي بــر كغــري ومــا أنــا
التباســا دنيويًــا أنــا منـ ّزه عنــه ،فأنــا أنــزه
ببــر ،ويثــر يف األذهــان ً
مــن الدنيــا ومن ـ ّزه عنهــا .رصخ ال ّناطــور عندئـ ٍـذ :ســيقولون إنّــك
الهــادي «بالعصــا» فابتســم الهــادي وقــال :إذا اقتــى األمــر.
أي مــن أعضــاء املجلــس حــول الحكمــة مــن اللقــب
مل يتســاءل ٌّ
الجديــد .لقــد أقنعهــم مــا قالــه األســتاذ ،وهــو أ ّن لقبهــم املبــارك
ســيعينهم عــى نســيان حقيقتهــم ،وأ ّن نســيان حقيقتهــم هــو
ســبيلهم لنســيان أنفســهم ،الــذي هــو رشط انتامئهــم إىل الهــادي.
البصــارة عالم ًة
ومــع أ ّن ناي ًفــا مل يــر فيــا أصــاب أيّــوب وأ ّم ديــب ّ
وشــكل مــن أشــكال نســيان ال ّنفــس والهدايــة ،فإنّــه مل
ً
إميانيّــ ًة
يســتبعد أن تكــون حكمــة الهــادي قــد آثــرت أن تتل ّبــس هذيــن
البائســن وتفعــل بهــا مــا حــدث لهــا ،تحذيـ ًرا للقريــة وإنــذا ًرا
ألبنائهــا ،فتكــون قــد حقّقــت بهــذه الطّريقــة الفريــدة مــا تحقّقه
عــادة الخطــى املفعمــة باإلحســان واللطــف ،التــي أخطــأ العبــاد
عندمــا درجــوا عــى اعتبارهــا العالمــات الوحيــدة لرســالة الهــادي
واألشــكال الحرصيّــة لرحمتــه.
وحســان والجنيــدايت وكلثــوم،
مل يف ّكــر األســتاذ أيضً ــا مبصــر عبــا ّ
الصالــح ،شــيخ امل ـزار قبــل
وبالحالــة التــي وصــل إليهــا أحمــد ّ
الدعــوة ،الــذي انــزوى يف بيتــه ال يخــرج منــه ،وأعلــن أنّــه يــرى
يف ظهــور حمــدان عالم ـ ًة قاطع ـ ًة عــى اق ـراب يــوم الحســاب،
وأنّــه ســيلزم بيتــه إىل يــوم القيامــة الــذي غــدا وشــيكًا ،وســيحجم
رب العاملــن محــوره وموضوعــه.
عــن قــول أي يشء ليــس اللــه ّ
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ربــا ظ ـ ّن أ ّن األســتاذ ف ّكــر بهــؤالء بالطّريقــة الفريــدة التــي
أو ّ
تعلّمهــا مــن هاديــه ،واعتــرت الخارجــن عــى ال ّدعــوة عــدم
متســه ألطــاف الهــادي ،أو تحـ ّـل بــه
لــن ميتلــئ بالوجــود ،مــا مل ّ
نعــم الهدايــة .وقــد آمــن األســتاذ إميانًــا صادقًــا بــرورة وجــود
منــاذج نقيضــة للهــادي ولرســالته ،تظهــر فيهــا ألعــن املتّقــن
عقابيــل االمتنــاع عــن االنضــام إىل موكــب الهــدى ،فيكــون
ســحري،
لهــا عــى العقــول الفاســدة وال ّنفــوس الحاقــدة فعــل
ّ
ربــا عجــزت حقيقــة ال ّرســالة نفســها عــن إحداثــه يف املراحــل
ّ
حســان وعبــا
األوىل مــن انتشــارها .هكــذا كان األســتاذ يــرى يف ّ
الصالــح منــاذج ســلبي ًة أ ّدت
وأيّــوب وكلثــوم وأ ّم ديــب والشّ ــيخ ّ
دو ًرا إيجابيًــا يف نــر رســالة وقفــت جهدهــا عــى الحيلولــة
دون نرشهــا .وكان يقــول :إ ّن هــذه الظّاهــرة هــي أيضً ــا إحــدى
أعاجيــب الهــادي ،الــذي يج ّنــد بق ّوتــه الخف ّيــة أعــداءه لتحقيــق
األهــداف ذاتهــا التــي يعمــل لهــا أتباعــه ،فــا هــم يفلتــون مــن
ســلطانه ،أو يفلحــون يف الخــاص مــن ســطوته .بهــذه اآلراء أثــار
نايــف ال ّرعــب يف قلــوب أهــايل امل ـزار املؤمنــة بالهــادي ،فــكان
الســر وراء
ً
يكــ ّرر عــى مســامع القريــة
ســؤال واحــ ًدا :إذا كان ّ
الهــادي قــدر ال حيلــة لنــا فيــه ،فلــاذا نســتنكف عنــه ونع ـ ّرض
أنفســنا للهــاك دون جــدوى؟ عندمــا كان أح ـ ٌد مــا يقــول إ ّن يف
هــذا ظلــم مــا بعــده ظلــم ،كان األســتاذ يجيبــه :لك ّنــه فتــح لــك
الطّريــق إىل الخــاص باالنضــام إليــه ،وأعطــاك ح ّريّــة ونعمــة أن
تكــون تابعــه ،فم ـ ّم تشــكو أيّهــا الجاحــد؟
هــل اختلفــت نظــرة امل ـزار إىل مــا جــرى عــن نظــرة عبــد اللــه
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املهتــدي األســتاذ نايــف؟ ال مـراء يف أ ّن أهاليهــا الحظــوا مــا حصــل
منــذ ظهــر الهــادي فيهــم ،واعتقــدوا أ ّن مــا يجــري لــن يقــف عنــد
الصالــح
حســان ومــوت عبــا واضمحــال دور الشّ ــيخ أحمــد ّ
طــرد ّ
وتغييــب الجنيــدايت وإطفــاء روح كلثــوم يف املـزار.
ـديس الــذي
كان س ـكّان امل ـزار يرزحــون تحــت ثقــل الوعــد القـ ّ
أتاهــم هاديهــم بــه ،لك ّنهــم كانــوا ينــوؤن كذلــك بثقــل خرباتهــم
والصغــرة ،ويتذكّــرون عبــا وكلثو ًمــا والجنيــدايت ،الــذي
الكبــرة ّ
انقطعــت أخبــاره عنهــم متا ًمــا كأنّــه مــات منــذ قــرون أو كأنّــه مل
ـرا عــى
يعــش مــن قبــل يف املـزار .فكانــت النســوة يتن ّهــدن تحـ ّ ً
الفتاتــن .وكان ال ّرجــال يشــعرون بخجــلٍ ال يفصحــون عنــه ،عـ ّـر
عــن نفســه يف ســائر تجلّيــات حياتهــم ،التــي كانــت اســتجابتهم
لل ّدعــوة قــد عقّدتهــا ّأيــا تعقيــد ،وح ّولتهــا إىل قلــق معــذّب
ســكنهم ،مــع أنّهــم بــدوا مــن الخــارج متل ّهفــن إىل الجديــد
ســعداء بــه.
مدفوعــن بهــذه األفــكار والخواطــر ،كان ال ّنــاس يقــ ّررون يف
وصــل مــا انقطــع مــع الفتاتــن والجنيــدايت .فــكان
أنفســهم ْ
بعضهــم يــزور رضيــح عبــا يف الليــل ،ليضــع شــيئًا مــن ال ّزيــت
عليــه ،يك تباركــه فيتحــ ّول إىل دوا ٍء ألمــراض أطفــال املــزار
وشــيوخها .وكان بعضهــم اآلخــر يقصــد كلثو ًمــا املحتجبــة ،التــي
ميتــص روحهــا ويبــ ّدد عافيتهــا،
الســقم
ّ
شــاع يف القريــة أ ّن ّ
ويح ّولهــا إىل شــبح هالــك أمضّ ــه مــرض غامــض مل يفلــح الهــادي
نفســه يف عالجــه .فكانــوا يرتـ ّدون عــن بابهــا حـزاىن ألنّهــا رفضــت
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مقابلتهــم؛ يرببــرون بأدعيـ ٍة ورضاعــات ترجــو اللــه أن يعيدهــا إىل
مــا كانتــه قبــل زواجهــا.
غــر أ ّن حكايــات كلثــوم وأخبارهــا مل تغــب عنهــم متا ًمــا يف الفــرة
التــي تلــت زواجهــا مــن الهــادي .صحيــح أنّهــا اختفــت فجــأ ًة من
حياتهــم اليوم ّيــة ،وانقذفــت نحــو زاويــة عامتــة مــن عالقاتهــم،
فــا عــادت أعينهــم تراهــا فيهــاّ ،إل أ ّن ماضيهــا كان مــا يــزال
ح ًّيــا فيهــم ،مي ّدهــم بقصـ ٍ
ـص ال نهايــة لهــا ترنّ ــت ال ّنســوة بهــا يف
األمــايس ،ولهجـ َن بهــا يف طريقهـ ّن إىل نبــع املــاء والحقــول .إىل أن
اعتقــد صبيــة املـزار ويافعوهــا أ ّن كلثو ًمــا مل توجــد البتّــة يف مـزار
الــ ّد ّب ،وأنّهــا مــن صنــع ذاكــرة قريــة قــ ّررت أن تعيــش عــى
حكاياتهــا ،وتســتحرض ذاتهــا املاضيــة مــن خاللها .كان رجــال املزار
يذكــرون بدورهــم اســم كلثــومّ ،إل أنّهــم كانــوا يفعلــون ذلــك
بطريقــة عابــرة ورسيعــة ،كأنّهــا ال تعنيهــم أو كأنّهــم ال يعرفــون
الســاحر ميـ ّر مــرو ًرا عذبًــا ،بطيئًــا
مــن تكــون ،ثـ ّم يرتكــون طيفهــا ّ
رسيًّــا ،يف خياالتهــم ،ليســتمتعوا يف ذواتهــم مبــا حرمهــم الهــادي
و ّ
مــن االســتمتاع بــه بأعينهــم ،وحـ ّرم عليهــم التحـ ّدث عنــه ،بعــد
رسا أ ّن الفتيــة ســألوا
أن غــدا جــز ًءا مــن حصاناتــه
ّ
الخاصــة .ليــس ًّ
آباءهــم برصاحــة إن كانــت كلثــوم قــد عاشــت يف قريتهــم ،ث ـ ّم
اســتعلموا عــن صفاتهــا وأوصافهــا ،قبــل أن يذهبــوا للبحــث عــن
الصخــور واألشــجار ،فــوق صفحــة مــاء ال ّنبــع ويف غنــاء
آثارهــا يف ّ
الطّيــور ،واثقــن أنّهــم ســيعرثون عــى مــا قالــت أحاديــث املـزار
كل مــكان .وزاد مــن هــوس الفتيــة
أنّــه آثارهــا املنقوشــة يف ّ
أنّهــم مل يعــروا بــن نســاء القريــة عــى واحــدة تشــبهها ولــو مــن
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بعيــد ،فاســتغربوا أن يكــون مــا يقــال عنهــا صحي ًحــا أو قري ًبــا مــن
الحقيقــة ،واعتقــدوا أنّهــا كانــت وهـ ًـا داعــب خواطــر أهلهــم
البؤســاء ،أو نــو ًرا التمــع يف ســاء القريــة قبــل أن يختفــي ،تــاركًا
آثــاره التــي لــن متحوهــا األيّــام.
باملقابــل ،مل يصــل إىل مســامع سـكّان القريــة يشء يبهــج نفوســهم
رسبــة
حــول كلثــوم .كانــت املــرأة ،حســب األخبــار القليلــة املت ّ
غــرت عاداتهــا القدميــة تغيــ ًرا تا ًمــا ،فــا عــادت
عنهــا ،قــد ّ
ـري مطـ ّرز يــرز منــه وجههــا الجميــل،
تلـ ّـف رأســها مبنديــل حريـ ّ
وخاص ـ ًة عينيهــا الفاتنتــن الضّ احكتــن ،بــل أخفتــه منــذ وقــت
ّ
طويــل تحــت منديــل أســود نبقــت منــه عينــان ذابلتــان ذاويتــان،
الســاطع الــذي كان ينبعــث منهــا ،وجعــل
فقدتــا ذلــك الوهــج ّ
عجائــز املـزار يقلــن أنّهــا واحــدة مــن بنــات ملــوك الجــان األزرق.
قيــل أيضً ــا أنّهــا أقلعــت عــن ارتــداء الثّيــاب املزركشــة واســتبدلت
بهــا ثيابًــا ســوداء بــرز مــن خاللهــا نحــول جســدها واصفــرار
وجههــا ،ووشَ ــت بالتبــ ّدل الــذي أصابهــا وأ ّدى إىل إقالعهــا عــن
الضّ حــك والتح ـ ّدث بصــوت مــرح صاخــب ،وعــن ضيــاع مــا كان
لهــا مــن عفويّــة آرسة ،كثـ ًرا مــا ط ّوحــت بعقــول شـ ّبان وفتيــات
امل ـزار جمي ًعــا.
الصالــح قــد غدت صديقــة كلثــوم املفضّ لــة ،تزورها
كانــت عفــاف ّ
مــن حــن آلخــر يف بيتهــا ،دون أن تفلــح يف إقناعهــا مبرافقتهــا
إىل ال ّنبــع والذّهــاب معهــا إىل الحقــول والبيــادر .كــم حاولــت
الصالــح ســر أغــوار كلثــوم! وكــم فشــلت يف اســتدراجها إىل
ابنــة ّ
الحديــث عــن نفســها أو معرفــة مــا يــدور داخــل رأســها!
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كانــت كلثــوم تــر ّد عــى أســئلة صاحبتهــا بطريقــة واحــدة ال
أي حديــث ،مهــا كان لونــه
تحيــد عنهــا ،فتذكــر عبــا يف بدايــة ّ
أو طابعــه ،ث ـ ّم تح ّمــل نفســها قسـ ًـا مــن مســؤول ّية مــا يجــري،
قبــل أن تصمــت بق ّيــة الوقــت .حــن كانــت عفــاف تطلــب
إليهــا االهتــام بال ّدنيــا ،كانــت تــر ّد باختصــار :يهتـ ّم بالدنيــا مــن
حصتــه منهــا بعــد .وعندمــا تطلــب رأيهــا مبــا يجــري
مل يأخــذ ّ
ـتحق امل ـزار مــا جــرى ومــا
يف امل ـزار ،كانــت تجيــب بإيجــاز :تسـ ّ
الصالــح تصمــت عندئـ ٍـذ بدورهــا،
ســيجري لهــا .كانــت عفــاف ّ
وحــي يفــوق األذى
يك ال تســ ّبب لصاحبتهــا قــد ًرا مــن األذى ال ّر ّ
الشّ ــديد الــذي كان يظهــر عــى وجههــا وصوتهــا .هــل ذكــرت
كل ،إنّهــا مل تفعــل ذلــك،
يــوم مــا؟ ّ
حســانًا األشــهب يف ٍ
كلثــوم ّ
الســيطرة عــى انفعاالتهــا ،فاحمــ ّر وجههــا
لك ّنهــا مل تســتطع ّ
الصالــح مبــا يقــال حــول قــرب
وتغـ ّـر صوتهــا ،عندمــا أخربتهــا ابنــة ّ
حســانًا ،فألقــت
عودتــه .ســألتها عفــاف إن كانــت قــد عرفــت ّ
بنظــرة عاتبــة إليهــا وابتســمت بحيــاء دون أن تجيــب ،مت ّنــت
حســان قريبــة ،وقالــت يف نفســها
عفــاف عندئـ ٍـذ أن تكــون عــودة ّ
حســان إىل
إ ّن كلثو ًمــا القدميــة لــن تعــود إىل ذاتهــا إلّ بعــودة ّ
القريــة ،فــإذا بكلثــوم تنظــر إليهــا كأنّهــا قــرأت مــا راود الفتــاة
وقالــت بلهجــة قاطعــة :بــل إ ّن مـزار الـ ّد ّب لــن تعــود إىل ذاتهــا
إلّ متــى رجــع إليهــا األشــهب .قطعــت كالمهــا فجــأ ًة تحــاول
اإلمســاك بزمــام لســانها ،لكـ ّن رغبتهــا يف اإلفصــاح عـ ّـا يف نفســها
غلبتهــا ،فأردفــت :لــو كانــت عبــا بيننــا ،لهانــت األمــور علينــا.
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صمتــت برهـ ًة ثـ ّم ســألت بدورهــا عفافًــا إن كانــت تعــرف مــن
حســان األشــهب ،وأضافــت دون انتظــار إجابــة الفتــاة:
يكــون ّ
حســان ،وك ّرســتها
بــدأت امل ـزار حياتهــا الجديــدة بالتخـ ّـي عــن ّ
بالتخــي عــن
ّ
بالتخــي عــن عبــا ،وقطعــت ِصالتهــا مباضيهــا
ّ
غريهــا .ســألتها عفــاف :مــن هــم هــؤالء الذيــن تخلّــت امل ـزار
عنهــم؟ فلــم تجــب .كانــت كلثــوم قــد عــادت إىل صمتهــا مــن
الســيطرة عــى دموعهــا التــي ســالت
جديــد ،دون أن تفلــح يف ّ
ببــط ٍء فــوق خ ّديهــا ،بعــد أن احتبســت يف عينيهــا منــذ وقــت
طويــل.
البصــارة أيضً ــا،
كان رجــال مــزار الــ ّد ّب قــد تناســوا أ ّم ديــب ّ
رع فيهــا إىل
العجــوز التــي علقــت بلســانها جملــة واحــدة تت ـ ّ
الهــادي أن يعفــو عنهــا.
كانــت أ ّم ديــب سـ ّيدة نســاء املـزار بال منــازع ،قبــل أن تعتكف يف
بيتهــا ال تفارقــه بســبب الجملــة التــي تسـلّطت عليهــا .الحقيقــة
أ ّن املــرأة مل تســجن نفســها يف بيتهــا منــذ األيّــام األوىل ملأســاتها،
فقــد حاولــت إعانــة بنــات جنســها يف القريــة ،كــا كانــت تفعــل
يف ســابقات األيّــام ،آن كانــت تســاعده ّن عــى تزويــج أنفســه ّن،
تدســها بيدهــا يف
بــأن تكتــب لهـ ّن حجابــات تلـ ّـن قلــب الحجــرّ ،
طعــام الطّرائــد ،كــا كانت تسـ ّمي ال ّرجــال ،وتضعهــا يف مخ ّداتهم
وفرشــاتهم وحتّــى يف رساويلهــم .كانــت ال ّنســوة يحبـ ّن أ ّم ديــب
ـب ،ألنّهــا قطعــت دابــر العنوســة يف امل ـزار ،وأكرهــت
أش ـ ّد الحـ ّ
رجــال القريــة عــى ال ـ ّزواج مــن نســائها دون غريه ـ ّن .ووجــدت
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ترتصــده.
لـ ّ
ـكل امــرأة ،مهــا كانــت درجــة قبحهــا ،العريــس الــذي ّ
ولــو مل يق ّيــض اللــه للقريــة هاديًــا يخلّصهــا بطريقتــه العجيبــة
البصــارة ،لكانــت بطشــت برجــال القريــة أشــ ّد البطــش،
مــن ّ
ور ّوعتهــم أفظــع ترويــع ،وألكرهتهــم بالتّأكيــد عــى الـ ّزواج م ّمــن
أرادت ،بعــد أن ع ّرضــت عمــر األحــدب ملــا ال يحتملــه إنســان،
فدســت لــه جنــاح
حــن رفــض الــ ّزواج مــن ســهيال الحــوالءّ ،
غ ـراب تحــت إبطــه نــام الليــل بطولــه وهــو يفعــل فعلــه فيــه.
حــن نهــض الشّ ــاب يف اليــوم التّــايل مــن فراشــه ،كانــت رائحــة
بولــه قــد دفعــت بأ ّمــه وأبيــه وإخوتــه إىل الف ـرار مــن منزلهــم،
وكان قــد بــدأ يكـ ّرر بــا انقطــاع جملـ ًة مل يفهــم هــو معناهــا ومل
يتذكّــر أيــن تعلّمهــا تقــول« :مشــت املــي يــا ســهيال مشــت املي».
كان لســان الفتــى يلفــظ هــذه الكلــات الغامضــة ،فيجــري املــاء
بــن ســاقيه كال ّنهــر .وقــد بقــي عــى هــذه الحــال إىل أن أعلــن
أبــوه موافقتــه عــى الـ ّزواج مــن الحــوالء ،فف ّكــت أ ّم ديــب رصــد
الغـراب عنــه ،وإن التصــق بــه لقــب «مشــت املــي» إىل أن نــي
البصــارة عــرة لل ّرجــال،
النــاس اســمه الحقيقــي .هكــذا جعلتــه ّ
فأخــذ هــؤالء يتقاطــرون إىل بيتهــا ،ليدفعــوا لهــا نقـ ًدا وعي ًنــا مــا
أســمته «بــدل ذ ّمــة» ،يك تـ ّ
ـرق لحالهــم ،فــا تز ّوجهــم مبــن تشــاء
ســاعة تشــاء.
كــف يدهــا عنهــم
البصــارة ،أل ّن الهــادي ّ
تنــاىس رجــال القريــة ّ
وأوقعهــا يف ورطــ ٍة مل تقــم لهــا بعدهــا قامئــة .بينــا أقامــت
ال ّنســوة عــى ذكرهــا والرت ّحــم عــى أيّامهــا ،عندمــا كانــت كلمــة
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واحــدة منهــا كافي ـ ًة لتزويــج أبشــع مخلوقــات اللــه مــن أجمــل
وأقــوى ال ّرجــال ،وكانــت والقبيحــات مــن نســاء القريــة يجثمــن
كالكابــوس عــى صــدور رجالهــا أجمعــن.
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لــو كانــت روايــة هــذه
التاريخــي ،لكانــت روايتــه توقّفــت
األحــداث تتبــع تسلســلها
ّ
هنــا ،ولقــال ســامعوها إنّهــا ناقصــة ومحـ ّـرة .لك ـ ّن اللــه يلطــف
ّ
ويــرق لحالهــم ،ملــا يــراه فيهــم مــن ضعــف فطرهــم
بعبــاده
عليــه ،فيمـ ّد يــده لحظــات االضطـراب الكــرى أو بعدهــا بقليــل
ملســاعدتهم وإلنقاذهــم مــن كوابيــس يتع ّرضــون لهــا فــا يعرفون
لهــا تفسـ ًرا أو يســتطيعون الخــاص منهــا مبفردهــم .ولــوال لطــف
اللــه أو الهــادي لــكان مــن املحــال مواصلــة هــذه الحكايــة،
ولتوقّفــت روايتهــا يف ال ّنقطــة امليتــة التــي بلغتهــا املـزار ذات يوم،
دون أن تعــرف لهــا ســب ًبا .فقــد أرشقــت الشّ ــمس عــى القريــة،
فــإذا بأهلهــا ي ّقــاظ ال يتذكّــرون إن كانــوا قــد ذهبــوا إىل ال ّنــوم يف
أي يشء عــى اإلطــاق ،بــد ًءا
تلــك الليلــة .بــل إنّهــم مل يتذكّــروا ّ
ـس ماضيهــم وحارضهــم .تطلّــع
بأســائهم وانتهــا ًء بـ ّ
ـأي يشء ميـ ّ
أناســا ال يعرفونهــم ومل يســبق لهــم أن
القــوم حولهــم ليجــدوا ً
بالســؤال :مــن أنتــم ،ومــاذا
رأوهــم ،فاســتغربوا األمــر وعاجلوهــم ّ
تفعلــون يف هــذا املــكان؟ كان األب يطــرح هــذا الســؤال عــى
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زوجتــه وأبنائــه وإخوتــه وأ ّمــه وكان الولــد يطرحــه عــى أبيــه
وأ ّمــه وإخوتــه وأعاممــه ،وكان الجميــع يطرحونــه عــى الجميــع،
أل ّن أحـ ًدا يف مـزار الـ ّد ّب مل يســتطع تذكّــر مــن يكــون أو التعـ ّرف
عــى بيتــه وأهلــه وأبنــاء قريتــه .مل يســأل أحــد مــا إذا كان قــد
الســابق عــى كثرييــن مــن
ـس املـزار جنــون ظهــرت أعراضــه يف ّ
مـ ّ
أبنائهــا .ومل ينتبــه أحــد إىل الحالــة املحـ ّـرة التــي وجــدت القريــة
نفســها فيهــا بــن ليلــة وضحاهــا.
تــرى ،مــن الــذي كان ســينتبه إىل مــا يف الوضــع الجديــد مــن
مفارقــة ،إذا كان جميــع مــن يف امل ـزار قــد فقــدوا ذاكرتهــم دون
أي مق ّدمــات ،عــدا نايــف وال ّناطــور وعــايص الخالــد وعــدد
ّ
قليــل مــن أعضــاء مجلــس األلفــة؟ كيــف يعــرف س ـكّان امل ـزار
ـي ،وهــم الذيــن انتقلــوا بــن
أنّهــم مــا عــادوا يف وضعهــم الطبيعـ ّ
ليلــ ٍة وضحاهــا مــن حالــة قدميــة إىل حالــة جديــدة ،وكانــت
لديهــم جميعهــم ذاكــرة يف الحالــة القدميــة خرسوهــا يف الحالــة
الجديــدة؟ لــو أ ّن أحـ ًدا منهــم نجــا مــن الظّاهــرة املحـ ّـرة ،لكانــوا
قالــوا فيــا بعــد ،عندمــا ســيق ّيض لذاكرتهــم أن تعــود إليهــم ،أ ّن
اندســوا بينهــم ،لذلــك مل يطرحــوا عــى
أشـ ً
ـخاصا غــر طبيعيــن ّ
الســؤال املحـ ّـر حــول هويّتهــم .لكـ ّن
اآلخريــن أو عــى أنفســهم ّ
الصبــاح الغامــض .كان
أح ـ ًدا مل ينــج يف امل ـزار ،بــد ًءا مــن ذلــك ّ
أي شــخص يصادفــه :مــن أنــت ومــن أنــا ،ومــاذا
اري يســأل ّ
امل ـز ّ
تفعــل هنــا ،وبيــت مــن هــذا ...الــخ؟ فــكان يتل ّقــى جوابًــا واحـ ًدا
كل الحــاالت :مــن أنــت ،ومــن أنــا ،ومــاذا تفعــل هنا...الــخ؟ مل
يف ّ
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يالحــظ املزاريّــون مــا أصابهــم ،فقبلــوا هــذا التّقليــص الــذي ر ّد
الســؤال عــن هويّتهــم،
تجســدت يف ّ
حياتهــم إىل فكــرة واحــدة ّ
كل حيــاة ،فهــل كان املزاريّــون يبــدؤون
وهــو ســؤال البدايــة يف ّ
الســابقة؟ ذلــك
حيــا ًة جديــد ًة أم كانــوا يضعــون ح ـ ًّدا لحياتهــم ّ
اري إىل نهايــة األيّــام.
مــاال يعرفــه ومــا لــن يعرفــه م ـز ّ
فيــا بعــد ،قــال األســتاذ نايــف ،أحــد القالئــل الذيــن أعفاهــم
الهــادي مــن الـ ّداء الــذي أصــاب القريــة :إ ّن أيّــام «مــن أنــا ،ومــن
أنــت» كانــت أغــرب مــا حصــل يف حياتــه مــن أحــداث وأعاجيب،
وإنّــه وال ّناطــور وعــايص الخالــد ،والغريــب مرشــد مجلــس اإللفــة
وس ـكّان امل ـزار وهــم يســعون إىل أفضــل طريقــة لزراعــة وجــرد
التّبــغ ،قــد أصابهــم امللــل لســاع العبــارة االســتفهام ّية القصــرة،
التــي نــي القــوم مــا عداهــا ،وانطلقــوا يك ّررونهــا كالب ّبغــاوات.
البصــارة ،التــي نســيت بدورهــا
روى األســتاذ أيضً ــا أ ّن أ ّم ديــب ّ
كل يشء عــن نفســها ورشعــت تســأل مــن تصادفــه« :مــن أنــا،
ّ
ومــن أنــت»؟ مل تفلــح يف نســيان الجملــة التــي تطلــب فيهــا مــن
الهــادي العفــو عنهــا ،والتــي يبــدو أنّــه مل يع ِفهــا مــن تكرارهــا.
كان أهــايل امل ـزار ال يتذكّــرون شــيئًا مــن ماضيهــم ،كأ ّن ي ـ ًدا مــا
ط ّوحــت بهــم قبــل ثــوان معــدودات إىل الحيــاة يف هــذا الجــرد
الصخــري األخــر ،الــذي يســ ّمونه مــزار الــ ّد ّب .أو كأنّهــم مل
ّ
يجــدوا بعــد مــا يبــدؤون بــه حياتهــم ،فجلســوا تركبهــم الحــرة
وتشــل عقولهــم ،ألنّهــم ال يعرفــون شــيئًا عــن ال ّدنيــا وعــن
ّ
أنفســهم .أمــى املزاريّــون املســاء األ ّول لليــوم األ ّول لضيــاع
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هويّتهــم بطريقــة طبيع ّيــة ،فتك ّومــوا يف زوايــا بيوتهــم العامتــة
حــول املواقــد التــي بقيــت بــا نــار ،وجلســوا كعادتهــم وهــم
يفركــون بأصابــع أيديهــم أصابــع أقدامهــم أو يداعبــون ذقونهــم،
أو يعلكــون أطــراف شــواربهم ولحاهــم بأطــراف أفواههــم ،أو
مي ـ ّدون أيديهــم إىل جيوبهــم فيخرجــون منهــا أشــياء ال يعرفــون
مــا هــي كعلــب التّبــغ والســبحات والق ّداحــات التــي كانــوا يف
خاصــة إىل أن تصــدر رشارة تشــعل
املــايض يقدحونهــا بحصــاة ّ
فتيـ ًـا يشــعلون بدورهــم ســجائرهم منــه .صحيــح أ ّن ال ّرجــال مل
يســألوا نســاءهم وأوالدهــم مــن يكونــون ،وأ ّن هــؤالء مل يســألوا
الصبــاح املتواتــر ،إلّ أ ّن االســتغراب
بعضهــم بدورهــم ســؤال ّ
كل إنســان وجــود اآلخريــن
كان ســيّد املوقــف ،إذ اســتغرب ّ
إىل جانبــه ومعــه ،واســتغرب وجــوده حيــث هــو .هــل نــي
كل يشء؟ إذا كانــوا قــد نســوا مــا كان يف رؤوســهم،
املزاريّــون ح ًقــا ّ
فلــاذا إذن ســارعوا إىل العمــل يف حقــول مجلــس اإللفــة ،قبــل
الخاصــة يف جمع ّيــة امل ـزار ،وينتقلــوا مــن
أن يقصــدوا حقولهــم
ّ
هنــاك إىل البيــادر الكــرى الغربيّــة ،حيــث تناولــوا غــدا ًء مو ّحـ ًدا
يف صحــون جامعيّــة كبــرة ،بينــا ألقــى األســتاذ نايــف عليهــم
درســا توجيه ًّيــا حــول مــا قــ ّرره لهــم الهــادي وحــول الحكمــة
ً
الكامنــة فيــه؟ هــل ســاقتهم يــد الهــادي إىل مــا قامــوا بــه دون
أوامــر أو إرشــادات مــن أحــد؟ وهــل انغرســت إرادتــه فيهــم إىل
ـتقل عنهــم وعــن ذاكرتهــم
درجـ ٍة تتجــاوز التذكّــر وال ّنســيان ،وتسـ ّ
رصفــات
وحاجاتهــم ،وتدفعهــم كطبيعــة بديلــة إىل القيــام بالت ّ
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الســابق
العفويّــة واملنظّمــة التــي كانــت تدفعهــم إليهــا يف ّ
طبيعتهــم األصل ّيــة التــي فطرهــم اللــه عليهــا؟ ال يــدري أحــد
كل مــا نعرفــه أ ّن املزاريـ ّـن كانــوا يقصــدون
لهــذه األســئلة جوابًــاّ .
حقــول املجلــس قبــل رشوق الشّ ــمس ،فيعملــون لســاعات قبــل
أن يتّجهــوا إىل حقــول الجمع ّيــة ،فالبيــادر الغرب ّيــة ،فالحقــول مــن
جديــد ،فالبيــادر ،التــي كانــوا يعرفــون الــدروب املفضيــة إليهــا
دون إرشــا ٍد مــن أحــد ،فيجتمعــون فيهــا إىل أن يقودهــم ال ّناطــور
منهــا إىل بيوتهــم ،التــي نســوا مواقعهــا متا ًمــا ،بعــد أن يــوزّع
عليهــم تعليــات العمــل ،التــي كانــوا يأتــون قبــل فجــر اليــوم
التّــايل إىل الحقــول وهــم يتذكّرونهــا حرف ًيــا.
مل يكــن أحــد مــن أهــايل امل ـزار يعــرض عــى التّعليــات التــي
ينقلهــا إليهــم ال ّناطــور ،بــل إ ّن أحـ ًدا منهــم مل يفهمهــا ،مــع أنّهــا
كانــت تنطبــع يف نفســه كأنّهــا نقشــت فيهــا نقشً ــا .هــل يعــود
الخاصــة التــي كانــوا ميــ ّرون بهــا؟
موقفهــم هــذا إىل الظّــروف
ّ
الســامر
دون أدىن شـ ّـك ،فلــوال هــذه الظــروف ،ملــا قبلــت جملــو ّ
أن يلعــب أبناؤهــا مــع أوالد حميــدة الخليــل يف مــكانٍ واحــد.
الســاعة بــن نســاء العــوض والحــرق،
ولوالهــا أيضً ــا لقامــت ّ
اللــوايت كثــ ًرا مــا اشــتبك َن يف عــراكات حاميــة ،شــد ْدن خاللهــا
شــعور بعضه ـ ّن عــى نبــع املــاء ويف الطّرقــات ،بعــد أن نشــب
بينهــن ذات مـ ّرة عـراك رهيــب حــول ّبلنــة قطعتهــا إحــدى بنات
العــوض ،واســتولت عليهــا إحــدى فتيــات الحــرق ،فــا كان مــن
فقصتــه ،بينــا كانــت
األوىل إلّ أن رضبتهــا بالف ّراعــة عــى أنفهــا ّ
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اســتغاثاتها تســتنفر أرستهــا التــي ه ّبــت لنجدتهــا يف معركــة قتــل
فيهــا خمســة رجــال وامــرأة ،وكــرت ســاق حــار بيــت العــوض،
الــذي كان يعــرف أبنــاء بيــت الحــرق واحـ ًدا واحـ ًدا ،ويكـ ّن لهــم
ـر
حقـ ًدا أســو َد ال يقـ ّـل عــن حقــد أصحابــه عليهــم ،والــذي مل يقـ ّ
يف لبطهــم عندمــا كانــت تتــاح لــه الفرصــة ،وهــو مــا أ ّجــج بــدوره
ن ـران املعــارك املتّصلــة بــن العائلتــن ،حتــى إ ّن امل ـزار أســمت
إحــدى الوقعــات ال ّداميــة بــن أبنــاء وبنــات ورجــال ونســاء
وحلفــاء األرستــن «معركــة الحــار» .لكـ ّن حكمــة الهــادي شــاءت
لهــم أن ينســوا مــن يكونــون ،فلــم يعرفــوا إن كانــت هــذه املــرأة
زوجتهــم أو أ ّمهــم ،أو أنّهــا فالنــة التــي قالــت عنهــم كــذا وكيــت
الصغــر هــو طفلهــم املحبّــب ،الــذي
باألمــس القريــب .وأ ّن هــذا ّ
مل يكونــوا يســمحون لــه بالجلــوس عــى حصــرة واحــدة مــع ابــن
ّــص الــذي يــرق الزيــت املبــارك عــن قــر
حامــد الوحــش ،الل ّ
عبــا ليشــري بثمنــه تت ًنــا مــن قريــ ٍة ســخطها اللــه فأســموها
املخروبــة ،و َع َرقًــا مــن القريــة األخــرى التــي اســمها العامــرة .ومــا
عســاهم يقولــون وقــد س ـ ّهل الهــادي أمورهــم ومحــا ذواتهــم،
لتصبــح أنفســهم صفحــ ًة بيضــاء ينقــش عليهــا مــا يشــاء مــن
التتيــب
طبــاع وأفــكار وعــادات؟ لقــد جعلهــم ال ّنســيان يقبلــون ّ
الــذي رآه لهــم الهــادي ،ويتّخــذون موقــف الــ ّرايض إزاء عصــا
ال ّناطــور ،التــي تســوقهم إىل حقــول املجلــس وأرايض الجمع ّيــة
رجــال
ً
والبيــادر الغرب ّيــة ،حيــث تأمرهــم أن يقتعــدوا األرض
ونســا ًء حــول صحــون كبــرة ،فيأكلــون ويســتمعون إىل مــا قيــل
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لهــم إنّــه توجيــه مــن سلســلة توجيهــات يوم ّيــة ،ســيلقيها عليهــم
منــدوب املجلــس األســتاذ نايــف يف أوقــات طعامهــم امل ّيتــة ،فــا
يض ّيعــون وقــت العمــل الــذي يجــب اعتبــاره وقتًــا مق ّد ًّســا.
تحــ ّدث نايــف يف التّوجيــه األ ّول شــار ًحا الحكمــة مــن ضيــاع
أســاء املزاريـ ّـن مــن ذاكرتهــم ،وأشــاد بهــذه الخطــوة اإلله ّيــة
املحكمــة ،التــي تلغــي مبــدأ «اعــرف نفســك»؛ املبــدأ األنــا ّين
الــذي خ ـ ّرب حياتهــم وحيــاة بنــي البــر ،ليحـ ّـل محلّــه مبــدأ
«انــس نفســك» الــذي يســمو بال ّنفــس إىل درجــة نســيانها.
َ
إ ّن مبــدأ «انــس نفســك» ،الــذي ق ّررتــم باألمــس تب ّنيــه ورشعتــم
تط ّبقونــه لت ّوكــم ،يتّفــق ورغبــة هاديكــم مثلــا يتّفــق ومنــط
حياتكــم الجديــد .وهــو الــذي يبــارك يومكــم هــذا فتوغلــون
ٍ
ر قبــل عــره،
خاللــه يف نســيان
أنفــس ورثتموهــا عــن عــ ٍ
ـتحق أقــى ال ّنســيان وأشـ ّده ،لكونها احتملــت العيش دون أن
تسـ ّ
تكتشــف هاديهــا بداخلهــا أو تعلــم أنّــه كان ينــى نفســه عندمــا
كان يحجــم عــن تذكريهــا بذاتــه وهــو كامـ ٌن فيهــا .ســمع ال ّناطور
أقــوال نايــف الغامضــة ،فهـ َم أ ّن شــيئًا مــا أصــاب الهــادي ،فصــاح
للســؤال
متف ّج ًعــا :هــل نــي الهــادي اســمه أيضً ــا؟ ارتبــك األســتاذ ّ
املباغــت ،إلّ أنّــه رسعــان مــا متالــك نفســه وواصــل حديثــه :لذلــك
فاصــا يف وجودكــم ،وبدايــة عهــد
ً
يجــب اعتبــار هــذا اليــوم
جديــد تقطعونــه للهــادي ،يتجــاوز معنــاه أشــخاصكم وقريتكــم،
أساســه تســليم حقيقتكــم البرشيّــة ملــن ســيقودكم إىل ج ّنــة
ســتجري أنهارهــا مــن لــن وعســل تحــت أقدامكــم يف أقــرب
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اآلمــاد ،فــا تبحثــوا بعــد يومنــا هــذا عــن أنفســكم يف أنفســكم،
فأنتــم لــن تجــدوا فيهــا أح ـ ًدا ســوى الهــادي ،حقيقتهــا األزل ّيــة
املغ ّيبــة عــن عيونكــم بأضاليــل معرفــة ال ّنفــس ،مــع أ ّن نفوســكم
ليســت لكــم ومــع أنّكــم لــن تســتطيعوا معرفتهــا ،أنتــم عبيــد
الهــادي املهتــدون ،الذيــن مت ّنــع عــن كشــف نفســه لكــم ،ألنّكــم
أردتــم معرفتــه وهــي مــن معرفــة اللــه ،وألنّــه مــا كان ليســمح
بســقوطكم بــن براثــن كفــر يحــول بينــه وبــن تخليصكــم
مــن حالكــم برســالته ،التــي عــرف منــذ الخليقــة أنّهــا ســتنزل
فيكــم ،لتنســيكم أنفســكم وتعرفونــه .هــل فهمتــم اآلن ملــاذا
ك ّرمكــم الهــادي بال ّنســيان؟ وملــاذا يجــب أن يكــون مطمحكــم
منــذ اللحظــة وإىل أبــد ال ّدهــر نســيان أنفســكم ملعرفتــه؟ كانــوا
يقولــون للواحــد منكــم« :اعــرف نفســك» ،فــكان يظــ ّن األمــر
بســيطًا ،ويعتقــد لســذاجته أ ّن مــا قالــوه هــو مــا يطلبونــه إليــه.
لك ّنهــم كانــوا يرمــون إىل إخفــاء الحقيقــة عنــه ،وهي أنّــه مبعرفته
نفســه ســيجهل هاديــه الــذي هــو داخلــه .بينــا يقــول الهــادي
لــك اليــوم« :انــس نفســك» ،إذا أردت أن تتعـ ّرف إ ّيل فيهــا وفيــك
وتعــرف أنّنــي أنــا أنــت وإن جهلــت ذاتــك؛ وأنّنــي كنــت فيــك
منــذ األزل وســأبقى فيــك إىل األبــد ،وإ ّن إعــاين عــن نفــي فيــك
مــن خــال نســيان ذاتــك هــو عالمــة اندماجــك يب ،الــذي ميحــوك
مــن الوجــود محـ ًوا ،فــا يبقــى فيــك منــك ســوى إراديت ووجودي،
وال تكــون لــك البتّــة مــن قيمــة إلّ القيمــة التــي أضعهــا فيــك
كمخلــوق عامــل يؤمــن يب.
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كان اآلكلــون يرفعــون رؤوســهم بات ّجــاه األســتاذ مــن حــن آلخــر،
غــر آبهــن لرشوحــه املع ّمقــة عــن أحوالهــم ،كان مــا يقولــه
يرتطــم بصفحــات نفوســهم الخارج ّيــة فيقفــز فوقهــا قبــل أن
يغــرق فيهــا ،مثلــا يرتطــم الحجــر بصفحــة املــاء فيتقافــز فوقهــا
قبــل أن يغــوص فيهــا .وقــد أســف األســتاذ كثــ ًرا أل ّن أحــ ًدا مل
يطــرح عليــه ســؤالً مــا ،مثلــا كان يحــدث يف األيّــام الخــوايل،
عندمــا كان يشــارك يف نــر ال ّدعــوة ومي ّهــد لخطــب وأحاديــث
الهــادي بأحاديــثَ
وخطــب مط ّولــة كخطــاب املغــارة .ولــوال
ٍ
خوفــه أن يصــل كالمــه مح ّرفًــا إىل آذان الهــادي ،ألملــح إىل أ ّن
وضعهــم القديــم كان أنســب للخطابــة مــن وضعهــم الجديــد،
وإىل أنّــه يجــد صعوب ـ ًة يف رشح أفــكاره لهــم ،ألنّهــم بنســيانهم
مــن يكونــون يفقــدون القــدرة عــى فهــم مــا يريــده الهــادي
لهــم ومنهــم ،وهــذا أمـ ٌر يتعــارض يف نظــره مــع ال ّرســالة ويلحــق
ـرر بهــا.
الـ ّ
مل يقــل األســتاذ شــيئًا مــن هــذا بالطبــع ،ومل ينفعــل ســامعوه مبــا
خطــر لــه ،كــا مل ينفعلــوا منــذ لحظــات مبــا قالــه بصوتــه الجهــر،
فلــم يجــد بـ ًّدا مــن إكــال مــا أوعــز الهــادي بــه إليــه ،فأضــاف:
ع ّرفتكــم معجــزة ال ّنســيان الــذي أصابكــم عــى حقيقتكــم ،فــإذا
بكــم خــواء ميلــؤه الهــادي بذاتــه .اعلمــوا اآلن أ ّن إرادتــه فيكــم
ســتتح ّول إىل طاقــة عمــلٍ ال ينقطــع ،وأ ّن قصــد الرســالة هــو
تحويلكــم إىل كائنـ ٍ
ـات تجــد يف العمــل معنــى حياتهــا األرض ّيــة،
ـوي الوحيــد .تنــام وهــي تحلــم بــه وتفيــق
وتعتــره دينهــا الدنيـ ّ
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متشـ ّوق ًة إليــه ،ال تــأكل مــا دام لديهــا مــا تعملــه ،وال تــرب إذا
كان إرواء عطشــها ســيقطع عملهــا .ال تتذ ّمــر وال تضجــر مــن
العمــل القــايس ،مــا دامــت القســوة مــع ال ّنفــس اختبــا ًرا إلميانهــا.
ال تريــح ذاتهــا أو ترحمهــا ،إن هــي زيّنــت لهــا فكــرة القعــود
عــن العمــل ،أو وسوســت لهــا مبحاســن ال ّراحــة والكســل .العمــل
ث ـ ّم العمــل ث ـ ّم العمــل .هــذه هــي وص ّيــة الهــادي ،وهــذا هــو
ألي
معنــى حياتكــم وغــرض إميانكــم ،فــا تتوقّفــوا عــن العمــل ّ
ســبب .عالجــوا أمراضكــم بالعمــل ،وتص ـ ّدوا ملــا يحـ ّـل بكــم مــن
مصائــب بالعمــل ،وقولــوا مــا اســتطاعت ألســنتكم :اللّهــم ،أنــا
عبــدك املهتــدي أطلــب إليــك إعطــايئ الق ـ ّوة إلنجــاز مــا أكلّــف
بــه مــن أعــال يف أرض املجلــس أو الجمع ّيــة ،فــا تخ ّيــب رجــايئ.
اللّهــم ّإن بعــت ال ّدنيــا بطاعــة هاديــك ،فامنحنــي القــدرة عــى
تنفيــذ مــا يكلّفنــي بــه مــن أعــال ،واجعلنــي عبـ ًدا للعمــل كــا
جعلتنــي عبـ ًدا لــه ولرســالته .توقّــف نايــف ينفعــل مبــا قالــه ،ثـ ّم
أطلــق صيحـ ًة قــال فيهــا :مــن ال يؤمــن ال يــأكل ،ومــن ال يعمــل
ال يــأكل ،أل ّن مــن ال يؤمــن بالعمــل ال ديــن لــه يف رشعنــا.
مل يص ّفــق أحــد لألســتاذ ومل يكــرث أحــد النفعالــه .ومل يضحــك أو
يســخر أحــد منــه ،بــل واصــل املزاريّــون اجـرار طعامهــم وتأ ّملــه،
كأنّهــم يف بلـ ٍـد غــر املـزار يلقــي عليهــم رجـ ٌـل ال يعرفونــه خطبـ ًة
بلغـ ٍة ال يعرفونهــا أو يفهمــون منهــا شــيئًا .كان األســتاذ يســتغرب
بــدوره ســلوكهم ،ويتم ّنــى لــو عاودهــم وعيهــم مح ّمـ ًـا برســالة
الهــادي دون غريهــا .وكان يثــر عجبــه تدبــر الهــادي املقتــدر.
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الــذي يأمــر قري ـ ًة كامل ـ ًة أن تفقــد ذاكرتهــا ،مــع أنّــه كان قــاد ًرا
عــى أمرهــا بنســيان مــا تعرفــه ومبــلء ذاكرتهــا بال ّدعــوة وحدهــا.
أوشــك أن يلقــي ،لــوال أن ســر اللــه ،هــذا الســؤال عــى القــوم،
وكاد أن يحــاول اإلجابــة عليــه .لك ّنــه رسعــان مــا غـ ّـر املوضــوع
وقــد اقشــع ّر بدنــه ،بعــد أن رأى نفســه وهــي توشــك أن تســقط
رسه،
يف هاويــة الكفــر املفزعــة .بلــع ريقــه ولعــن الشّ ــيطان يف ّ
لــكل زمــان دورة ،وأ ّن دورة
وقــال :تعلمــون أيّهــا األح ّبــة أ ّن ّ
زمانكــم الجديــد بــدأت بنــزول ال ّرســالة ،التــي ط ّهرتكــم مــن
خطاياكــم إىل درجــ ٍة نســيتم معهــا مــن تكونــون ،وســتنتهي
بعودتكــم إىل أنفســكم ،ولكــن بعــد أن يكتمــل تط ّهرهــا بالعمــل
نفوســا مهتديــ ًة ،تنفــر مــن ذواتهــا وأســائها القدميــة
وتصبــح ً
وترفــض التعــ ّرف عليهــا .اعلمــوا اآلن أ ّن الهــادي ســيهبكم
أســاءكم الجديــدة وذواتكــم املهتديــة بقــدر مــا ســتفلحون
يف أعاملكــم وإميانكــم ،وأ ّن معيــار اإلميــان الوحيــد ســيكون
عملكــم .فــا يلومــ ّن أحدكــم إلّ نفســه وكســله ،إن هــو بقــي
غائبًــا عــن ذاتــه لفــرة طويلــة؛ وال يأملـ ّن أحــد منكــم يف نفســه
شــفي ًعا ســوى عملــه؛ دينــه الجديــد ومـ ّرر وجــوده .اعملــوا إذن
الكتســاب هويّتكــم الجديــدة؛ واعملــوا فالعمــل بــاب خالصكــم،
متــى اجتزمتــوه دخلتــم الج ّنــة التــي وعــد الهــادي بهــا املؤمنــن
مــن عبــاده.
اعلمــوا أيضً ــا أ ّن اســتجابتكم إلرادة الهــادي يف نســيان أســائكم
وأراضيكــم وأطفالكــم ونســائكم هــي أ ّول عالمــة مــن عالمــات
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خالصكــم ،فقــد أنكرتــم عــى أنفســكم مــا أنكــره هاديكــم عليهــا،
كل واحــد منكــم للتحـ ّول إىل إنســان املـزار
وهــذه تضحيــة تؤ ّهــل ّ
املهتــدي ،الــذي ال يعــرف أنــاه ،ويعيــش للمجمــوع الــذي يعيــش
بــدوره لــه.
ـب الع ـرات يســأله كل
مــا إن أنهــى األســتاذ خطابــه ،حتــى هـ ّ
واحــد منهــم :مــن أنــت ،ومــن أنــا؟ خيّــل لألســتاذ أ ّن جهــده
ضــاع سـ ًدى ،وأ ّن املـزار مل تفهــم ال ّرســالة التــي نقلهــا إليهــا ،فقـ ّرر
أن يطلــب إىل هاديــه تقصــر فــرة هــذا االختبــار الــذي يبلــو بــه
أتباعــه .تعــاىل عندئـ ٍـذ صــوت س ـ ّيده يق ّرعــه.
التفــت إىل اآلخريــن معتقــ ًدا أنّهــم ســمعوا الصــوت املجلجــل،
أي يشء .نظــر إىل ال ّناطــور ،فــرآه يقتعــد
فــإذا هــم يف غفلـ ٍة عــن ّ
صخــر ًة قريبـ ًة ،وقــد أمــال رأســه فــوق عنقــه وأوشــك أن يغفــو.
تبــن يف ســيل
أدرك لحظتهــا أنّــه اقــرف إمث ًــا
ً
عظيــا .وقــد ّ
الكلــات الــذي كان يتدفّــق عــى اللســان املبــارك كلمــة زنديــق.
ســارع إىل تينــة حيّــة الســودا ،التــي كان يأتيــه الصــوت منهــا،
ارمتــى عــى ركبتيــه وقــال برضاع ـ ٍة :أنــا عبــدك الذّليــل وأداتــك
الط ّيعــة .ر ّد الصــوت :بــل إنّــك زنديــق.

[صفحــة نـاقصـــة]
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ـض عليــه مــن
...بهــا يش ٌء انقـ ّ
الصافيــة ،ثـ ّم قــال ال ّناطــور متأملًــا :هــذا غــر جائــز ،هــذا
الســاء ّ
ّ
غــر جائــز .كان قــد رشع يــرى بعــن خيالــه صغــرى بناتــه ســلمى
و هــي تتلــ ّوى تحــت فهــد الــكارس ،الــذي أعــاد الهــادي إليــه
ـتغل غفلــة الفتــاة و يقتادهــا إىل خربــة الخــال ،حيــث
وعيــه ليسـ ّ
راح يتلـذّذ دون أن تقاومــه .رفــع يديــه يغطّــي بهــا وجهــه يك ال
تــرى عينــاه مــا تقــع عليــه عــن خيالــه .بعــد قليــل انطلــق يعــدو
كاملجنــون نحــو بيــت الهــادي ،وهــو يــرخ :نســاؤنا...بناتنا...
أعراضنــا ...حرمينــا ...بناتنــا ...فهــد الــكارس.
عندمــا ّ
دق بــاب منــزل الهــادي كان مــا ي ـزال يــرخ .فتــح لــه
أحدهــم ،فحـ ّرك يديــه مشـ ًرا إىل خربــة الخــال ،دون أن يســعفه
لســانه بكلمــة .ســأله اآلخــر عـ ّـا بــه طال ًبــا إليــه تهدئــة روعــه،
فأطلــق غمغــات مبهمــة خرجــت مــن أســفل صــدره .قــال
ال ّرجــل عندئـ ٍـذ مخاط ًبــا أح ـ ًدا مــا داخــل البيــت :إنّــه رجـ ٌـل ال
أعرفــه؛ مجنــون يهــذي بيديــه وعينيــه وحــركات فمــه ويتص ّبــب
عرقًــا مــن رأســه إىل أخمــص قدميــه.
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جــاء الهــادي إىل مدخــل البيــت .مـ ّد يــده باتّجــاه جبــن ال ّناطــور
ميســه وســأله إن كانــت عائشــة ال ّزاهــر قــد ص ّدتــه عنهــا،
دون أن ّ
وملــاذا يخــى فهــد الــكارس ،ويحجــم عــن تأديبــه بعصــاه؟ أراد
ال ّناطــور أن يقــول شــيئًا ،فأشــار الهــادي إىل املـزار وقــال بصـ ٍ
ـوت
وادعٍ :أنــت ذراع الهــادي ونايــف لســانه واملــزار لكــا ،فافعــا
بهــا مــا تريانــه.
عــاد إىل بيــت األســتاذ ،فوجــده ينتظــره عــى مقربــة منــه .كانــت
املـزار تحتهــا متا ًمــا ،وقــد تناثــر سـكّانها يف الحقــول بــن مجــرى
ال ّنهــر وأســفل الجبــل يعملــون بدأبهــم املعهــود .قــال األســتاذ:
هــي ذي املــزار تحــت قدميــك ،فــاذا تريــد أن تفعــل بهــا؟
أجــاب ال ّناطــور :عائشــة وفهــد هــي للف ـراش وهــو للقــر .قــال
صــوت الهــادي :ليكــن مــا تريــد .ســأل األســتاذ :وســلمى؟ قــال
وقــد اضطرمــت عواطفــه األبويّــة :نز ّوجهــا مــن ســلطان الحســن.
الصــوت :هــي لــه رغــم أنّــه ال يريدهــا .ســأل األســتاذ :وأنــا،
قــال ّ
الصالــح ،أترضيــك عفــاف
مــاذا تعطينــي؟ قــال ال ّناطــور :عفــاف ّ
الصالــح؟ ر ّد األســتاذ :مــن
ابنــة
التقــي الــورع الشّ ــيخ أحمــد ّ
ّ
الصــوت :بــل ســتتز ّوج
الصالــح؟ قاطعــه ّ
الــذي ال ترضيــه ابنــة ّ
مــن وضحــة ،ابنــة ال ّناطــور األرملــة لتكــون بينكــا وحــدة ال
تفصمهــا األيّــام .وعفــاف؟ ســأل األســتاذ :أتعطينــي إيّاهــا زوجـ ًة
ثانيــة؟ قــال صــوت الهــادي :عفــاف لــن تتــز ّوج أبــ ًدا .ســأل
الصــوت :وامل ـزار ،أيّهــا املق ـ ّدس ،مــاذا نفعــل بهــا؟ أجــاب
نايــف ّ
كل يشء .امل ـزار
الصــوت :لــن نفعــل بهــا شــيئًا بــل ســنفعل لهــا ّ
ّ
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مــكان رســالتنا ومســقط وحيِنــا وموطننــا .لــذا ســنجعلها ج ّنــة
مــا فيهــا مــن أدران
املؤمنــن ،بعــد أن نط ّهــر نفــوس آهليهــا ّ
املــايض ونغســل قلوبهــم مــن مشــاعر الحســد والطّمــع ،ونســاوي
بينهــم فــا يعــرف أحــد منهــم بعــد ذلــك مــا لــه مـ ّـا لســواه،
وال يشــتهي أحــد منهــم مــا لغــره ألنّــه ســيكون لــه ،وال يتطلّــع
اري إىل مــا بــن يــدي غــره إلّ وكأنّــه بــن يديــه ،فتصــر املـزار
مـز ّ
اري إىل
بيتًــا واح ـ ًدا وأرضً ــا واحــد ًة وأرس ًة واحــدةً ،ويدخـ ّـل امل ـز ّ
أي رسيــر كــا ينــام يف
أي بيــت كأنّــه يدخــل إىل بيتــه ،وينــام يف ّ
ّ
رسيــره ،ويكــون مــا لرجــل املـزار لنســائها ومــا لنســائها لرجالهــا،
ـكل مــن فيهــا.
كل واحــد مــن أطفالهــا اب ًنــا لـ ّ
ويصبــح ّ
ومتى سرتجع املزار إىل ذاتها أيّها املق ّدس؟
لــن تعــود أبـ ًدا إىل ذاتهــا إن كنــت تعنــي ذاتهــا القدميــة ،بــل هي
ســتوغل يف نســيان مــا كانتــه بقــدر مــا تتم ّكــن ال ّدعــوة الجديــدة
منهــا ،ويشــت ّد إميانهــا بهــا .لقــد ماتــت املـزار القدميــة إىل األبــد،
وليــس ال ّنســيان الــذي أصابهــا ّإل شــكل موتهــا وعالمتــه ،وشــكل
رحمتــي ودليلهــا.
كيف ذلك أيّها الهادي؟ سأله نايف الخائف.
كــم فكّــرت بإبــادة إنســان املــزار كــا أبــدت مــن قبــل عــاد
ومثــود وقــوم لــوط! لكـ ّن الرحمــة أخذتنــي بــه ،فقـ ّررت أن يكون
يف ال ّنســيان موتــه وحياتــه ،وأن ينبعــث إنســان الهدايــة الجديــد
اريــن إىل
مــن هــذا املــوت ال ّنســيا ّين الــذي يحــ ّول أجســاد املز ّ
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أوعيــة فارغــة أملؤهــا بال ّدعــوة ،دون أن أســمح لهــا بالعــودة إىل
أي يــوم .اعلــم ،أيّهــا العبــد
نفوســها ولنفوســها بــأن تعــود إليهــا يف ّ
نايــف ،أ ّن الهدايــة هــي إيغالــك يف االبتعــاد عــن ذاتــك ،وإلّ كان
موتــك هــو البديــل لنســيانك .فهــل تبيّنــت اآلن رحمتــي؟ إ ّن
املـزار تنــى يف يومنــا هــذا ذاتهــا ،وســينىس أبناؤهــا غـ ًدا مــا كان
لهــم مــن أمــوال وأمــاك ونســاء ،وسيك ّرســون أنفســهم للعمــل
ٍ
عندئــذ
ويــرون فيــه ديــن الدنيــا ونامــوس األرض وحقيقتهــم.
ســتعود املــزار إىل وعيهــا بالعمــل ،ليكــون وحــده يف وعيهــا.
ي ،فإنّهــا
عندمــا ســتبلغ امل ـزار هــذه ال ّدرجــة مــن اإلرشاق العم ـ ّ
ســتبدأ بالتق ـ ّدم نحــو ذات جديــدة سيكتســبها املرشفــون عــى
وإخالصــا ،فأبناؤهــم وبناتهــم
العمــل ،فاملزاريّــون األكــر تفان ًيــا
ً
وزوجاتهــم ،إىل أن يكتمــل االنتقــال ويكتســب جميــع املؤمنــن
نفوســا جديــد ًة بأســاء جديــدة ،وينســون مــا كانــوا عليــه مــن
ً
فطــر ٍة يف ســابقات األيّــام.
الســعيد قــد اكتملــت
هــل ســتكون رشوط إقامــة مجتمــع املـزار ّ
سـ ٍ
ـاعتئذ ،أيّهــا املقـ ّدس؟
الصــر قليــل األنــاة ،يــا عبــد
ر ّد الصــوت حان ًقــا :لِـ َم أنــت نافــذ ّ
الهــادي نايــف؟ أتعتقــد أنّــك بلغــت وال ّناطــور والعــايص مرحلــة
مــن الكــال تؤ ّهلــك ألن تكــون مــن خــدم ال ّدعــوة؟ ّإل فاعلــم
ـتتغي كســواك ،وأنّــه مل يصبــك
إذًا ،أيّهــا املهتــدي بالهــادي ،أنّــك سـ ّ
مــا أصــاب غــرك ألنّــك بــن يــدي هاديــك ،يصوغــك بالطّريقــة
الصاحــي ،مــا ســيظهره يف
التــي تحلــو لــه ،ويظهــر فيــك أنّــت ّ
160

غــرك مــن عبــاده الغافلــن ،فتكــون كغــرك آيــ ًة عــى كل ّيــة
قدرتــه ومتام ّيــة رســالته .أتعتقــد أ ّن ناي ًفــا القديــم ســيبقى ،وأنّــه
ـيتغي بتغـ ّـر
ســيحافظ عــى اســمه القديــم؟ ّ
كل ،لــن يبقــى ،بــل سـ ّ
الســبيل إن هــي أكرهــت عــى ارتــداء
روحــه ،التــي سـ ّ
ـتضل ســواء ّ
اســمها القديــم.
وماذا ستكون أسامؤنا يا موالي؟
مل أخــر أســاءكم املســتقبلية بعــد ،وإن كانــت ســتبدأ جميعهــا
باســم عبــد الهــادي عوضً ــا عــن عبــد اللــه املهتــدي ،الــذي أع ّدكــم
ملرحلــة ال ّنســيان التــي متـ ّرون فيهــا بنجــاح وطاعــة.
ســأل الناطــور ناي ًفــا إن كان القــوم ســيتذكّرون شــيئًا مـ ّـا جــرى
الصــوت ،أنّهــم نيــام ،غــر أنّهــم ليســوا
لهــم خــال غيابهــم ،فــر ّد ّ
كغريهــم مــن ال ّنيــام؛ فقــد أخــذت منهــم أحالمهــم ،ذاكــرة ال ّنامئني
التــي بهــا يف ّكــرون .هــؤالء الذيــن تراهــم نيــام بــا أحــام يقــاظ
بــا ذاكــرة ،ولــن يتذكّــروا شــيئًا مــن هــذه املرحلــة الفاصلــة يف
حياتهــم ويف ال ّدعــوة.
ملاذا يا موالي؟
الســابقة ،لكانــت
ألنّنــا لــو ســمحنا لهــم بتذكّــر يشء مــن امل ـزار ّ
ال ّرســالة بــا قيمــة أو معنــى ،والرت ـ ّدت امل ـزار عــى ذاتهــا متــى
شــاءت .هــذا إن نحــن نجحنــا يف جعلهــا تغادرهــا أصـ ًـا.
تن ّهــد نايــف وســأل صاحبــه :أفهمــت اآلن مراحــل العمــل الــذي
علينــا القيــام بــه؟
الصــوت :مل نبلّغكــا رســالتنا كلّهــا بعــد ،فاســتمعا إىل مــا
قــال ّ
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يقــال لكــا وناقشــاه يف نفســيكام ،فنجاحكــا ســيتوقّف عــى
رعايتنــا لكــا وعــى حســن اســتيعابكام ملــا يقــال .قــال ال ّرجــان:
ظننــا أنّــك أكملــت رســالتك وانرصفــت ع ّنــا ،ال ســمح اللــه ،أيّهــا
اريي
الصــوت متسـ ً
الصــوت املبــارك .أجــاب ّ
ّ
ـائل :أتعتقــدون أ ّن املز ّ
ســيبقون دون ذاكــرة إىل األبــد؟
الصــوت :مــن تؤخــذ منهــم
مبشــيئتك يــا مــوالي ،قــال ال ّناطــور .ر ّد ّ
الصــوت يحــ ّدق
ذاكرتهــم يفكّــرون بأحالمهــم .خ ّيــل لهــا أ ّن ّ
بهــا ،عندمــا تناهــى إليهــا ســؤاله :هــل فهمتــا مــا أعنيــه؟
هــل فهمــت يــا عبــد الهــادي نايــف مــا أقولــه لــك؟ أجــاب
نايــف :نعــم فهمــت .ســتمنع أهــايل امل ـزار أن يحلمــوا.
ملــاذا ،أيّهــا املق ـ ّدس ،ال تأخــذ منهــم قدرتهــم عــى الحلــم كــا
حرمتهــم قدرتهــم عــى التفكــر والتّذكّــر؟
مــن املحــال حرمــان املــزار مــن قدرتهــا عــى الحلــم .األفــكار
تصنــع وتعطــى يــا عبــد الهــادي .أ ّمــا األحــام فهــي ال تصنــع وال
تعطــى ،وإنّ ــا تنبثــق مــن داخــل ال ـ ّروح.
هل سنحظّر جميع أحالم املزاريّني ،يا س ّيدي؟
ســنحظّر أحالمهــم التــي تنبثــق مــن أرواحهــم .لــن نــرك لهــم
خاصــة بهــم .هــل فهمتــا اآلن معنــى
القــدرة عــى صنــع أحــام ّ
تغييــب امل ـزار عــن ذاكرتهــا ،مســتودع أحالمهــا؟
يقولون يا موالي إ ّن الخطر عىل اإلنسان يأيت من أعامله.
هــذا جهــل وضــال ،يــا عبــد الهــادي .خطــر إنســان امل ـزار يــأيت
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اري قــد
مــن أحالمــه التــي تصنــع أفــكاره وآمالــه .إذا كان املــز ّ
نــي مــن يكــون ،فلكيــا يحلــم أو يف ّكــر.
قــال نايــف :فهمــت اآلن مه ّمتــي ،وإن كنــت ال أعــرف بعــد كيف
ســأتحكم بأحــام قريـ ٍة بــا ذاكــرة أو وعي.
الصــوت :أعطهــا أفــكا ًرا تنســيها قدرتهــا عــى صنــع أحالمهــا
ر ّد ّ
وأقنعهــا أن أفــكارك هــي أحالمهــا.
اري أفــكاره الحقيقيّــة وحلُــم أحال ًمــا
ومــاذا نفعــل إذا أخفــى مـز ّ
محظــورة؟
ســراقب أحالمهــم يــا عبــد الهــادي ،ســراقب أحالمهــم .لــن
نرتكهــم ألنفســهم تفعــل بهــم مــا تشــاء.
ٍ
اريــن مــن الحلــم ،أيّهــا
ســأل نايــف
بصــوت وا ٍه:مل ال متنــع املز ّ
الهــادي ،مــا دمــت قــاد ًرا عــى التحكّــم بأفكارهــم وأحالمهــم
وأفعالهــم؟
أجــاب الهــادي :أعلــم أنّنــي أعــرف مــا يــدور يف رؤوس الخلــق
يف اليقظــة وال ّنــوم ،وأنّنــي أقــرأ أحالمهــم قبــل أن تحصــل .وأنّكــم
لــن تســتطيعوا اإلفــات مــن كليّــة حضــوري بعــد اليــوم ،فأنــا
كل حــن .لك ّننــي أترككــم
ســأقف بينكــم وبــن أنفســكم يف ّ
تحلمــون بقدرتكــم عــى اســرداد أنفســكم يك أحاســبكم ،يــا عبــد
الهــادي.
قــال نايــف ضار ًعــا:ال تحاســبني أنــا ،أيّهــا الهــادي ،فأنا مؤمن أشـ ّد
ـدي آالف األدلّــة عليــه مــن حيــايت ذاتهــا،
اإلميــان مبــا تقــول ،ولـ ّ
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فأنــت تعــرف األشــياء قبــل حدوثهــا ،وتو ّجههــا إىل حيــث تريــد،
الصــوت :ســينض ّم املتق ّدمــون
أو متنــع حدوثهــا إن شــئت .قــال ّ
تؤسســها اســمها «جمع ّيــة رعايــة األحــام»
إىل ذاتهــم إىل جمع ّيــة ّ
بــدل عنهــا أحــام
تســهر عــى منــع أحــام املزاريّــن ،وتنــر ً
ـيتول عبــد الهــادي ال ّناطــور تنفيــذ أوامــري بحـ ّـق
ال ّرســالة ،وسـ ّ
الحاملــن مــن أبنــاء امل ـزار.
وماذا ستفعل هذه الجمع ّية يا موالي؟
ســروي للمزاريـ ّـن أحال ًمــا مل تســمع أو تحلــم بهــا قريــة أخــرى،
سيشــارك فيهــا جميــع أبنــاء امل ـزار.
وكيف سرتى قرية كاملة الحلم ذاته ،يا موالي؟
يحلــم أبناؤهــا وهــم أيقــاظ .إ ّن أحــام اليقظــة هــي األحــام
الوحيــدة التــي تناســب ال ّرســاالت الكــرى.
وكيف نتحكّم بأحالم اليقظة؟ سأل نايف.
الســؤال عندمــا طلبــت إليــك
قــال الهــادي :أجبــت عــى هــذا ّ
تزويــد املــزار بأفــكارك .أمل أخــرك أ ّن ال ّنــاس يصنعــون األحــام
التــي توافــق واقعهــم وأفكارهــم ،وأ ّن املــزار نســيت واقعهــا
يبــق لهــا مــن طريــقٍ نحــو ماضيهــا ســوى
بنســيان ذاتهــا ،ومل َ
أحالمهــا .تح ّكــم بأحــام قريتــك تتح ّكــم بأفكارهــا .أتعلــم كيــف
ســتتحكّم بأحــام املزاريّــن؟
أخربتنــي منــذ قليــل يــا مــوالي .أنــر بينهــم أحــام اليقظــة
أو أدفعهــم إىل صنــع أحــام يقظتهــم بأنفســهم ،وهــذا أفضــل
الحلــول ،كــا أرى.
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ســأل عبــد الهــادي ال ّناطــور إن كان الهــادي ســيلغي حيــاة أتباعــه
الخاصة؟
ّ
الخاصــة تتعــارض مــع وجــود
الصــوت .إ ّن الحيــاة
ّ
طب ًعــا .أجــاب ّ
الجامعــة اإلميانيــة املهتديــة وتقــع خارجهــا .عندمــا قلــت إ ّن
ـكل للواحــد ،كنــت أنكــر وجــود الواحــد ّإل
ـكل ،والـ ّ
الواحــد للـ ّ
ـكل يجــب أن يكــون للواحــد ،أل ّن
ـكل ،وأرى أ ّن الـ ّ
مــن خــال الـ ّ
هــذا ال يســتطيع شــيئًا لنفســه مبفــرده .إ ّن الفرديّــة ال تســتقيم
مــع ال ّرســالة ،وإ ّن هــاك الـذّات املزاريّــة هــو رشط تح ّقــق الذّات
اري تضعــه خــارج قبضــة
اإلله ّيــة يف امل ـزار .اعلمــوا أ ّن ذات امل ـز ّ
خالقــه وتغـذّي فيــه حلــم تح ّديــه ،بينــا الجامعــة املزاريّــة هــي
ركيــزة ال ّدعــوة ورشط نجاحهــا.
اري قد ألغيت ،أيّها املق ّدس؟
كيف نعرف أ ّن ذات املز ّ
مــن ســلوكه يــا عبــد الهــادي ،ومــن األخبــار التــي ســتصلنا عنــه
وعــن حركاتــه وســكناته .إ ّن اإلرشاف عــى حيــاة املزاريّني ســيكون
شــأنًا مــن شــؤون «جمع ّيــة رعايــة األحــام» ،التــي ســتعترب
كل بيـ ٍ
اري عض ـ ًوا فيهــا .والتــي
ّ
ـت يف امل ـزار فر ًعــا لهــا ،وكل م ـز ّ
اري تقديــم تقريـ ٍر لهــا عــن حياتــه ،قبــل تو ّجهــه
ســتطلب إىل املـز ّ
الصبــاح إىل العمــل يف أرض املجلــس ،يعــرف فيــه مبــا راوده
يف ّ
مــن أفــكار وعــ ّن لــه مــن خواطــر ،لتعاونــوه يف القضــاء عــى
الســبل
ذاتــه ومحوهــا مــن نفســه مح ـ ًوا .ستتســاءالن اآلن عــن ّ
التــي ســنعرف بهــا مــا قــد يخفيــه املزاريّــون ع ّنــا مــن أفــكار
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الســؤال،
وأحــام ممنوعــة .لــن نق ـ ّدم لكــا اإلجابــة عــن هــذا ّ
يك ال نح ّملكــا أكــر مـ ّـا تحتملــه طاقتكــا البرشيّــة املحــدودة،
لــكل فــر ٍد
الخفــي ّ
لك ّننــا ســنعمد إىل إبالغكــا بوقائــع العــامل
ّ
يف امل ـزار .بــل إ ّن الجمع ّيــة لــن تبــدأ عملهــا إلّ بعــد أن نُظْ ِهــر
يف هــذه القريــة قدراتنــا التــي ال حــدود لهــا ،والتــي ســتخرتق،
بعــون الهــادي ،الحجــب وتكشــف املخبــوء أينــا كان ،ومهــا كان
الشّ ــكل الــذي يتلبّســه.
املخلصــن ،فصمتــا وقــد
كان الخــوف قــد أخــذ بقلبــي التابعـ َـن
َ
أي منهــا عــى طــرح مزيــد
كادت أنفاســهام تتوقّــف .مل يجــرأ ّ
مــن األســئلة ،ومل يــأت بحرك ـ ٍة خشــية افتضــاح مــا أصابــه مــن
ذعــر وقلــق بســبب امله ّمــة املوكولــة إليــه.

الصــوت عندئـ ٍـذ:مل أكمــل رســالتي إليكــا ،وهــا أنتــا تصابان
قــال ّ
بالخــوف ،فهــل ق ّررمتــا مواجهــة املـزار بالخــوف؟ أجابــه ال ّناطــور
الصــوت :وبالعقــل.
وكأنّــه يطمــن نفســه :بــل «بالعصــا» .قــال ّ
بعصــاك وعقــل عبــد الهــادي نايــف وبتدبــر هاديكــم الربّــاين
كل يشء .قــال نايــف إنّــه متش ـ ّوق
كل يشء وبعــد ّ
املحكــم قبــل ّ
للعمــل ،وإ ّن دقّــات قلبــه ليســت عالمــة خــوف بــل دليــل إميــان
الصــوت آمـ ًرا :ال تقــل هــذه ال ّرتهــات ملــن يعرفــك
وعــزم .حـذّره ّ
أكــر مـ ّـا تعــرف نفســك ،ملــن انتقــاك وأعــاد صياغتــك حتــى كاد
املزاريّــون ال يعرفــون مــن أنــت.
قــال نايــف معتــذ ًرا :خفــت ألّ أكــون قــاد ًرا عــى حمــل مــا
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الصــوت :خوفــك يف محلّــه ،فأنــت لســت
ح ّملتنــي إيّــاه .فــرد ّ
قــاد ًرا بالفعــل عــى حمــل امله ّمــة التــي أوكلتهــا إليــك .لك ّنــك
ســتح ّرك بعــوين وتأييــدي الجبــال ،مهــا كانــت قدراتك الجســديّة
ـقي ،أنّــك
محــدودة وطاقاتــك العقل ّيــة قليلــة .أال تعلــم ،أيّهــا الشّ ـ ّ
مج ـ ّرد أداة مــن أدوات هاديــك ،وأنّــك ال تســاوي شــيئًا بدونــه؟
أجاب نايف بخشوع :نفيس فداك ألنّها لك ومنك.
الصــوت مواصـ ًـا مــا قطعتــه األســئلة مــن رشوح:لــن ينفــذ
قــال ّ
أحــد إىل املـزار إلّ مــن ماضيهــا ،بعــد أن أخــذ هاديكــم حارضهــا
ومســتقبلها بيــده .ولــن تتقـ ّدم املـزار إىل ذاتهــا اإلميان ّيــة ما دامت
ترتبــط برابطـ ٍة مــا مــع هــذا املــايض .فهــل تعرفــان كيــف ميكــن
للقريــة أن ترت ـ ّد إىل مــا كانــت فيــه مــن ضاللــة؟ قــال التابعــان
بصــوت واحــد :مــن خــال حكايــات عجائزهــا الخرفــات اللــوايت
يرويــن القصــص القدميــة ،ومــن خــال نــوادر شــيوخها الذيــن
يعيشــون عــى املــايض.
الصــواب جانبهــا.
الصــوت لإلجابــة وأخــر تابعيــه أ ّن ّ
رس ّ
ّ
فالعجائــز لــن يذكــر َن حكاياته ـ ّن مــا حي ـ َن ،وســيبقى الشّ ــيوخ
غارقــن إىل نهايــة أيّامهــم يف غفلــة ال ّنســيان .قــال نايــف :ســتعود
القريــة إىل ضالالتهــا مــن خــال أعيادهــا وعاداتهــا ومزاراتهــا.
الصــوت :صدقــت ،هــذا بــاب للضّ ــال عليكــا إغالقــه يك
علّــق ّ
ال يلــج املهتــدون منــه إىل جه ّنــم .قــال نايــف بصــوت مــرح:
تســتطيع جمعيّــة رعايــة األحــام منــع املزاريّــن مــن زيــارة
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الصوت:
املـزارات واملقابــر واالحتفــال بأعيادهــم القدميــة .أضــاف ّ
كل مــن يــزور مـزا ًرا يخــرج عــى ال ّدعــوة
زيــارات املـزارات حـرامّ .
ـتحق العقــاب.
ويسـ ّ
سأل ال ّناطور :مبا يف ذلك مزار عبال؟
وت:خاص ـ ًة م ـزار عبــا ،الــذي يجــب عــى جمعيتّكــم
الص
ّ
قــال ّ
هدمــه وجعلــه أثـ ًرا بعــد عــن .ســأل الناطــور مجـ ّد ًدا إن كان مثّــة
الصــوت بأنــاة :ســيكون هنــاك
خاصــة بال ّدعــوة ،فأجــاب ّ
أعيــاد ّ
عيــد املغــارة وعيــد إعــان ال ّرســالة يف املغــارة وعيــد املجلــس
وعيــد األرض والعمــل وعيــد جمع ّيــة رعايــة األحــام.
أضــاف نايــف ضار ًعا:وستســمح لنــا باالحتفــال بيــوم ظهــورك
الصــوت :سنســمح لكم
املبــارك فينــا كعيــد للتجـ ّـي وال ّنجــاة .قــال ّ
بإقامــة عيــد لنجاتكــم .تســاءل ال ّناطــور إن كانــت املـزار ســتبقى
الصــوت :ســنغلقها إىل أن
مفتوحــة األبــواب أمــام الغربــاء ،ر ّد ّ
تــرأ مــن ذاتهــا وتهتــدي إىل نفســها ،وســتكون عصــاك مســؤول ًة
ـش الغربــاء عنهــا .اســتفهم نايــف إن كان أبنــاء القريــة
عــن هـ ّ
حســان األشــهب،
الســابقون يعـ ّدون مــن الغربــاء؟ ثـ ّم ذكــر اســم ّ
ّ
ـراخ :ســيمنعه ال ّناطــور مــن
فقــال ّ
الصــوت بنــر ٍة أقــرب إىل الـ ّ
دخــول املـزار مهــا كانــت ذريعــة عودتــه ،فــإن عــاد إليهــا بعــد
طــرده منهــا كان دمــه حــالً «لجمعيــة رعايــة األحــام» .صمــت
الصــوت :ملــاذا مل تســأال عــن كلثــوم.
التّابعــان مــن جديــد ،فقــال ّ
مل يجبــه ال ّرجــان ،فاخربهــا أ ّن األشــخاص مهــا علــت منزلتهــم
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يب َقــون أدىن قيمـ ًة مــن ال ّدعــوة ،وأ ّن إحجامهــا عــن طــرح أســئلة
حــول كلثــوم هــو دليــل ضعــف إميــا ّين خطــر ،وأنّــه سيســكت
الســابقة وحدهــا ،ولــن يســمح لهــا بتكرارهــا مهــا
عــن هــذه ّ
حصــل .قــال نايــف :ظن ّنــا أنّهــا تحــت أنظــارك وأنّــك تتولّ هــا
الصــوت :ليســت كلثــوم مــن عــامل امل ـزار القديــم،
بال ّرعايــة .ر ّد ّ
بــل هــي هــذا العــامل نفســه .وهــي لــن تعــود إىل ذاكرتهــا ألنّهــا
مل تفقدهــا .ليــس لكلثــوم مــن عــاج ســوى مســحها مــن حياتكــم
وذاكرتكــم ودفنهــا يف ال ّنســيان ،إىل أن يــرى هاديكــم لهــا تدب ـ ًرا
نهائ ًيــا وشــيكًا؛ هــي التــي ســتعيش املــزار فيهــا إىل مــا بعــد
انقضــاء ماضيهــا ،وســتقاومكم إىل أن تقنعكــم بعبث ّيــة هدايتكــم
كل عمــلٍ مــن أعاملكــم ،وضعوا
ودوام زمانهــا .احــذروا كلثو ًمــا يف ّ
اســمها يف ذاكــرة جمع ّيتكــم إىل األبــد ،ألنّهــا جعلــت مــن نفســها
دهــر امل ـزار الــذي ال ينقــي وحقيقتهــا التــي ال تــزول .ســكت
الصــوت حانقًــا ،فقــال نايــف :لقــد آمنــت دو ًمــا أ ّن كلثو ًمــا
ّ
َجس ـ َد بــن تابعيــه :لــن ننتــر
كاألفعــى .أضــاف الهــادي وقــد ت َّ
عــى امل ـزار مــا مل نقهــر كلثو ًمــا ،ولــن ترتفــع لل ّدعــوة رايــة ،إذا
مل ننجــح يف كســبها إىل جانبنــا أو إزالتهــا مــن الوعــي املزاريّــن.
تأ ّمــل الهــادي تابعيــه بنظــر ٍة خالطهــا األىس ،وقــال مطل ًقــا مــن
ـخصا بعينــه .إنّهــا طبيعــة
صــدره زفــر ًة حارقـ ًة :ليســت كلثــوم شـ ً
رس بقائهــا وســببه ،فهــل تعتقــدون أ ّن
املــزار وذاكرتهــا ،وهــي ّ
بوســعكم قهرهــا يف معركــ ٍة واحــد ٍة؟ كاد ال ّناطــور أن يطلــق
هامســا :ال تنفــع عصــاك معهــا ،يــا
صيحتــه ،فمنعــه الهــادي ً

169

عبــد الهــادي إبراهيــم ،فهــي كائــن رسا ّيب يصعــب تحديــد مكانــه
وأبعــاده ،كــا أنّهــا ال توجــد دو ًمــا حيــث يوجــد جســدها ،الــذي
كث ـ ًرا مــا يكــون مج ـ ّرد واحــدة مــن تجلّياتهــا .قــال نايــف :هــل
أتجـ ّرأ وأســألك إن كانــت تشــبهك؟ ر ّد الهــادي :إنّهــا تشــبهني كــا
تشــبه العــن األخــرى ،مــع أنّهــا نقيــي .لــذا فــإ ّن لهــا مــن القـ ّوة
مــايل ،وبهــا مــن عجائب ّيــة مــا يب ،ويف إهابهــا مــا يف إهــايب مــن
كلّ ّيــة وشــمول.
ـس التابعــان بصعوبــة العمــل الــذي ينتظرهــا ،وفهــا للمـ ّرة
أحـ ّ
األوىل حجــم معانــاة هاديهــا وكــر العقبــات التــي تعرتضــه
ورســالته .عــرف الهــادي مــا دار يف رأســيهام ،فوضــع يديــه عــى
كتفيهــا وقــال مش ـ ّج ًعا :لقــد غلــب هاديكــم أعــدا ًدا ال حــر
اآلدمــي،
لهــا مــن األبالســة والشّ ــياطني قبــل أن يلبــس رداءه
ّ
فمــن تكــون كلثــوم يف ال ّنهايــة ،ومــا هــي ق ّوتهــا إذا قيســت بقــوة
الشّ ــيطان األكــر ،الــذي عاركــه هاديكــم مليــون مليــون ســنة،
قبــل أن يفلــح يف التغلّــب عليــه واإلفــات منــه وال ّنــزول إليكــم؟
خــ ّر ال ّناطــور ســاج ًدا وقــد أخافــه ذكــر الشّ ــياطني ،وتســاءل
يف نفســه إن كان عليــه أن يخــوض بعصــاه الضّ عيفــة معــارك
مامثلــة ضــد شــياطني املـزار .ضحــك الهــادي وقــال منتشـيًا :ليــس
يف امل ـزار مــن شــيطان ســوى كلثــوم ،وقــد أعفيتكــم للت ـ ّو مــن
الع ـراك معهــا ،فــا تخــف وأقلــع عــن االرتجــاف .ســأل نايــف
الهادي:أمــن أجــل هــذه ال ّرســالة خلقتنــا يــا مــوالي ،وهــل خضنــا
ـي
بدورنــا معــارك ضــد شــياطني مــا قبــل أن نلبــس رداءنــا اآلدمـ ّ
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الراهن؟.أجــاب الهــادي:مل تخوضــوا أيّــة معــارك قبــل بلوغكــم
الحيــاة ال ّدنيــا ،وإن كنتــم قــد خلقتكــم لتكونــوا أدوات لهاديكــم،
كل مخلــوق عــد ًّوا للشّ ــيطان ،يــا
تفعلــون مــا يكلّفكــم بــه .ليــس ّ
عبــد الهــادي ،بــل إ ّن معظــم املخلوقــات شــيطانيّة ،كــا تظهــر
لــك مراقبتــك ملخلوقــات م ـزار ال ـ ّد ّب .ال يعــارك الشّ ــيطان قبــل
الحيــاة إلّ أصحــاب القداســات .وال يقهــره منهــم ســوى اآللهــة.
ســهل ،وقــد جنــدل آالفًــا كثــر ًة مــن
خصــا ً
فالشّ ــيطان ليــس
ً
املالئكــة أو قهرهــا .ولــوال الخــوف عليكــم ألمــرت أعــدا ًدا هائلـ ًة
الســاء ال ّرابعــة،
منهــا بالظّهــور ألعينكــم اآلدم ّيــة ،ح ّررتهــا يف ّ
الســموات
حيــث كان الشّ ــيطان األكــر يحتجزهــا يف ســجن بحجم ّ
الســجود لــه وعبادتــه .أ ّمــا أنتــم فإنّكــم مل
واألرض ويجربهــا عــى ّ
تخلقــوا ملحاربــة الشّ ــياطني بــل لعبــادة الهــادي ،وال يجــوز لكــم
أي شــيطان ســوى الشّ ــيطان الكامــن فيكــم.
قهــر ّ
ـي أن تكــون أحــام امل ـزار خارج ـ ًة عــن ال ّدعــوة ،يــا
أَ ِم ـ َن الحتمـ ّ
مــوالي؟ ســأل ال ّناطــور الحائر.مــا دامــت فطــرة املـزار باقيــة ،فــإ ّن
الســيطرة عــى
أحالمهــا ســتكون ض ـ ّد ال ّدعوة.ومــا الغــرض مــن ّ
الســيطرة عــى روحهــا،
أحالمهــا ،أيّهــا الهــادي؟ اســتفرس نايــفّ .
مركــز طبيعتهــا وفطرتهــا .لــن تلقــي امل ـزار بنفســها بــن يدينــا،
إن مل نحتـ ّـل روحهــا مــن ال ّداخــل ونصوغهــا مبــا يخــدم ال ّرســالة.
دخــل الهــادي يف الحالــة التــي كانــت تنتابــه عنــد اللحظــات
الكــرى مــن نــر ال ّدعــوة ،فــال نايــف عليــه كعادتــه يف مثــل
هــذه األحــوال يســمع همــس شــفاهه .قالــت الشّ ــفاه لألســتاذ
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بعــد أن تعــذّر عليــه فهــم أصواتهــا األوىل؛ لــن تتط ّهــر نفــوس
املزاريّــن بإرادتهــا ،ولــن تفــارق خطاياهــا مبحــض رغبتهــا .فقــد
علّمتهــا كلثــوم معانــدة الهدايــة ومقاومــة الحـ ّـق ،لذلــك ســتجرب
الســعادة
«جمعيّــة رعايــة األحــام «أهــايل امل ـزار عــى نشــدان ّ
إجبــا ًرا ،ولــن تــرك لهــم أو للمصادفــات تقريــر مــا ال حـ ّـق لهــم يف
ـائل :هــل ســتكفي طاقــايت وطاقــات
تقريــره .قاطعــه نايــف متسـ ً
عبــد الهــادي ال ّناطــور إلنجــاز هــذا كلّــه يــا مــوالي؟
أنتــا مــا عدمتــا ناي ًفــا وال ّناطــور ،يــا عبــد الهــادي .أنتــا تتّصــان
اآلن يب بأربطــ ٍة ال تراهــا عيونكــا ،ســتكفل النجــاح ملســعاكام.
كل حــال مــن ســيأمر املزاريّــن بكتابــة تقاريــر عــن
لســتام عــى ّ
اري
أنفســهم للجمع ّيــة .أنــا الــذي ســآمرهم بذلــك .إ ّن كل مــز ّ
ســيكتب تســعني اعرتافًــا خــال األشــهر الثّالثــة األوىل مــن نفيــه
ٍ
عندئــذ
عــن ذاكرتــه ،قبــل أن يــر ّد عــن غربتــه .قــال ال ّناطــور
كأنّــه يع ّنــف ناي ًفــا :وسيكشــف الهــادي لنــا املخبــوء يف القلــوب،
فــاذا تخــى؟
تلعثــم األســتاذ .أربكــه هجــوم ال ّناطــور املباغــت ،فقال إ ّن أســئلته
اســتفهام ّية غرضهــا إيضــاح األمــور لل ّناطــور ،ألنّــه يعــرف هــو
ـي الهادي وعشــره
شــخص ًّيا أجوبتهــا منــذ وقــت طويــل ،فهــو صفـ ُّ
وحامــل أمانتــه وعــارف أرساره .كان ال ّناطــور قــد رشع يعتــذر
الصــوت :ســت ّعد الجمع ّيــة قامئ ـ ًة بأســاء
لنايــف ،عندمــا أردف ّ
لــكل منهــم أصدقــاءه
جميــع املزاريّــن دون اســتثناء لتقــ ّرر ّ
ومعارفــه ،ونــوع األفــكار الــذي يالمئــه ،وطبيعــة األحــام التــي
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س ـراوده ،ومســاحة األرض التــي عليــه زراعتهــا ،ونــوع الطّعــام
الــذي ســيح ّبه والثّيــاب التــي ســتعجبه ،ويــوم مولــد أوالده وعــدد
الصبيــة والبنــات فيهــم ،ومــكان ســكنه وطولــه ووزنه ولــون عينيه
ّ
وشــعره .ســأل نايــف :مل ال نطلــب إىل املزاريّــن كتابــة تقاريــر
يصفــون فيهــا دخائلهــم وأشــكالهم يف آنٍ م ًعــا؟ أجــاب الهــادي:
نطلــب إليهــم تقاريــر كهــذه ،ونعـ ّد نحــن تقاريــر عنهــم نقارنهــا
بتقاريرهــم ،لنعــرف مــا تخبّئــه صدورهــم ونكشــف عــن نواياهــم
وضامئرهــم .ال تعتمــد يف شــؤونٍ كهــذه إلّ عــى الجمعيّــة ،يــا
عبــد الهــادي نايــف .وال تعتمــد عــى أعضــاء الجمع ّيــة دون
تح ّفــظ ،يك ال تكــون أســرهم أو تضــع بــن أيديهــم جــز ًءا مــن
إرادتــك .أعـ ِ
ـط اليــوم هــذا العضــو مــن الجمع ّيــة أم ـ ًرا بإعــداد
اري أو ذاك ،ثـ ّم أعـ ِ
ـط يف الغــد عضـ ًوا آخــر
تقاريــر عــن هــذا املـز ّ
األمــر ذاتــه ،وقــارن بــن مــا كتبــه العضــوان ،ث ـ ّم أ ِعــد عليهــا
كل منهــا اليــوم مبــا كتبــه
الك ـ ّرة بعــد حــن ،وقــارن مــا كتبــه ٌّ
باألمــس .ال تثــق بأحــد ،أل ّن يف الثّقــة الغفلــة ويف الغفلــة الهــاك.
ـح يهــون
وال تق ـ ّرب منــك أح ـ ًدا ،أش ـ ِعر الجميــع أن قربــك مطمـ ٌ
املــوت يف ســبيل بلوغــه .ال تصــادق أح ـ ًدا مــن امل ـزار ،بــل ق ـ ّرب
هــذا اليــوم إليــك لتبعــده غ ـ ًدا عنــك ،أظهــر املــو ّدة لــه اليــوم
ـتقل عنهــم دون أن
لتلقــي بــه إىل جحيــم نقمتــك يف الغــد .اسـ ّ
تــرك لهــم فرصــة االســتقالل عنــك .ال تص ّدقهــم ،فقــد تقتــي
مصلحــة ال ّدعــوة أن تكــون حقائقهــم أكاذيــب ،وال تكذّبهــم فقــد
تتطلّــب ال ّرســالة قبــول أكاذيبهــم واســتخدامها كحقائــق.
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ومتــى تشــفع لهــم مواقفهــم مــن ال ّدعــوة يــا مــوالي؟ ســأل
ال ّناطــور.
لــن نسـ ّجل لهــم أو عليهــم شــيئًا .ســنأخذ بالحســبان انضاممهــم
إىل ال ّدعــوة ،لك ّننــا سنســتم ّر يف الشّ ّ
ــك بصــدق إميانهــم ،ولــن
نراهــم إلّ مــن زاويــة طاعتهــم.
لــو خـ ّـرت بــن مؤمــن يعــي أوامــرك باســم املبــادئ التــي جاءت
بهــا ال ّدعــوة ،وبــن كافــر يطيعــك ،فأيّهــا تختــار ،يــا عبــد الهــادي
ال ّناطور؟
الصرب:ألنّــك
أختــار املؤمــن أيهــا الهــادي .رصخ الهــادي نافــذ ّ
ناقــص عقــل وخــرة .أتختــار مــن يعرقــل عملــك باســم الهدايــة
وتفضّ لــه عــى مــن يطيعــك وهــو مــن غــر املهتديــن؟ يــا لــك مــن
حــار ،قــال نايــف لل ّناطــور :أمل تفهــم معنــى مــا قالــه الهــادي يف
موعظــة املغــارة حــول الطّاعــة؟
رشع األســتاذ يتلــو عــن ظهــر قلــب أقــوال الهــادي ،فــإذا بال ّناطور
يقــول محت ًّجا:لك ّنــك قلــت إ ّن اإلميــان هــو أســاس حياتنــا وأنزلتــه
منزل ـ ًة تعلــو عــى منزلــة الطّاعــة؟ أجــاب الهــادي :كان ذلــك يف
املــايض ،حــن صــار إميانكــم بال ّدعــوة دليــل إميانكــم بالهــادي ،أ ّمــا
اليــوم ،فــإن الكفــر ال يتهـ ّدد ال ّدعــوة ،بــل يته ّددهــا العصيــان .يف
املــايض ،كان املؤمــن العــايص أقــرب إىل اللــه مــن العــايص غــر
املؤمــن ،أ ّمــا يف يومنــا هــذا فليــس هنــاك مــن صفــة يف املزاريّــن
أســمى مــن الطّاعــة.
قــال ال ّناطــور عندئـ ٍـذ :العصــا ملــن عصا.هل ســنط ّبق هذه األســس
أي
عــى جميــع املزاريّــن يــا موالي؟ســنطبّقها عــى الجميــع ،دون ّ
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اســتثناء مهــا كان تاف ًهــا .ســنط ّبقها عليــك وعــى أعضــاء املجلــس
والصغــر ،والش ـبّان
ـي والفقــر ،والكبــر ّ
والجمعيّــة ،وعــى الغنـ ّ
والشــابّات والفتيــات ،وال ّرجــال وال ّنســاء ،واألرامــل واملتز ّوجــن،
والجهلــة واملتعلّمــن؛ بــل إنّنــا ســنطبّقها عــى املــوىت مــن أبنــاء
هــذه القريــة.
ـرا .بجعــل
وكيــف نطبّقهــا عــى املــوىت؟ اســتفهم ال ّناطــور متحـ ّ ً
األحيــاء ينســونهم .لقــد أمرنــا مبنــع زيــارة امل ـزارات واألرضحــة
والقبــور .أليــس يف هــذا املنــع متويتًــا للمــوىت ،أيّهــا ال ّناطــور؟ اعلم
أ ّن املــزار عاشــت إىل األمــس القريــب تحــت أجنحــة موتاهــا،
م ّمــن ســمحت لهــم بالحيــاة يف وعيهــا ،وإ ّن األحيــاء مــن املزاريّني
كانــوا قبــل الدعــوة كاألمــوات ،ال يجـ ّددون أنفســهم ومعتقداتهــم
كل يــوم وســاعة مــا عاشــه أجــداد
وعاداتهــم ،وإنّ ــا يكــ ّررون ّ
أجدادهــم قبلهــم .ولــوال أن شـ ّـق نــور الهــادي قلوبهــم ونقلهــم
إىل حياتهــم الجديــدة ،لعاشــوا ماضيهــم إىل أبــد الدهــر.
ملــاذا ال ننبــش قبــور املــوىت ونرمــي بعظامهــم الباليــة إىل الــكالب؟
ســأل ال ّناطــور مواله.هــذا مــا فعلنــاه ،عندمــا فصلنــا األحيــاء عــن
األمــوات بال ّدعــوة .لقــد قتلَــت ال ّدعــوة مــوىت امل ـزار إىل األبــد،
ونبشــت قبورهــم وذ ّرت رمادهــم يف ريــح ال ّنســيان؛أقرتح أن
نفصــل املزاريّــن إىل مهتديــن طائعــن وإىل غــر مهتديــن وغــر
طائعــن ،فــا رأي مــوالي؟
ـكل قامئ ـ ٍة لونهــا
تضعــون قوائــم بأســاء املزاريّــن ،وتجعلــون لـ ِّ
فتخصــون املهتديــن باللــون األحمــر ،وقليــي الهدايــة
املم ّيــز،
ّ
ـوردي ،وغــر املهتديــن أو املتظاهريــن باإلميــان باللــون
باللــون الـ ّ
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األبيــض .حــاذروا أن تختلــط األلــوان عــى الــورق فيختلــط
املهتــدون بغريهــم يف الواقــع ،ويعصــون أوامرنــا يف االمتنــاع
والــراب
عــن الــ ّزواج منهــم ومحادثتهــم وتنــاول الطّعــام
ّ
معهــم ومســاكنتهم وإعــادة مــا أخــذوه مــن أراضيهــم وأموالهــم
أي عمــل وقبولهــم يف «جمع ّيــة رعايــة األحــام».
ومعاونتهــم يف ّ
وقليلــو الهدايــة يــا موالي؟تطلبــون إليهــم االنتســاب إىل صفوفكم
خــال أجــلٍ مح ـ ّدد ،فــإن أبــوا عوملــوا كغــر املهتديــن.
والذيــن مل يهتــدوا عــن غــر كفــرٍ ،مــاذا يكــون جزاؤهــم يــا
الصــوت :هــؤالء هــم
مــوالي؟ ســأل ال ّناطــور مــن جديد.قــال ّ
أعداؤنــا األدلّ ء وجرثومــة االرتــداد إىل املــايض ،فهــم مل يتّخــذوا
موقفًــا مــن ال ّدعــوة بــل تجاهلوهــا ،وهــذا عــدا ٌء لهــا يفــوق
عــداء خصومهــا املعلنــن.
ومــاذا نفعــل بالقوائــم يــا س ـ ّيدي؟تحفظونها عــن ظهــر قلــب،
مثلــا ســيحفظها أعضــاء الجمعيّــة ورؤســاء مجموعــات العمــل
كل كبــرة وصغــرة،
وأعضــاء املجلــس .وتســتخدمونها يف ّ
وتحســنون مــا فيهــا مــن معلومــات ،وتزيــدون عليهــا وتضيفــون
ّ
يف جميــع املناســبات.
وإذا اهتــدى أحــد الخطــاة مــن غــر املهتديــن ،مــاذا نفعــل
باســمه؟تض ّمونه إىل قامئــة املهتديــن تحــت االختبــار ،دون أن
تحذفــوه مــن قامئــة غــر املهتديــن .بــل إنّكــم ال تحذفــون االســم
مــن هــذه القامئــة ،حتــى لــو صــدر ق ـرار م ّنــي بتعيــن صاحبــه
الصــوت ناي ًفــا عندئـ ٍـذ :أفهمــت
عض ـ ًوا يف مجلــس األلفــة .ســأل ّ
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معنــى كالمــي؟ قــال نايف:نعــم ،يــا مــوالي ،فهمتــه .فالقامئــة
أي يشء ،وســتصبح األســاس
ســتبقى مســتقلّة عنــك وع ّنــا وعــن ّ
الــذي يتوقّــف عليــه نجــاح ال ّدعــوة.
الصــوت .القامئــة هــي أهــ ّم
أحســنت يــا عبــد الهــادي ،قــال ّ
ركيــزة لنجاحكــم بعــد عنايــة الهــادي .وهــي ســتتح ّول إىل كتــاب
املـزار ،الــذي ســيبقى بعــد ذهابهــا ،والــذي ســتبقى مــن خاللــه.
والصفات الشّ ــخص ّية لسـكّان
وهــل ســتقترص القامئــة عىل األســاء ّ
ـكل واحـ ٍـد منهــم ،مــن اللحظــة
كل مــا لــه عالقــة بـ ّ
املزار؟ســتض ّم ّ
التــي يســمح الهــادي فيهــا ألبويــه بإنجابــه إىل أن يقـ ّرر لــه شــكل
وزمــن موتــه.
كيــف نعــرف هــذه الغوامــض يــا مــوالي؟ قــال نايــف مضطربًــا.
اري اليوم ّية ،فســتجمعونها
مبعونــة هاديــك .أ ّمــا وقائــع حيــاة املـز ّ
أنتــم عــر الجمع ّيــة.
مثل ماذا يا موالي؟
عالقاتــه وأفــكاره ،وأقوالــه ،وذوقــه ومشــاعره ،وكيــف ميــي
أوقاتــه ،ومــا ينتابــه مــن ص ّحــة ومــرض وقــ ّوة وعافيــة ،وفقــر
وغنــى ،وه ّمــة وكســل...لكن ذلــك يتطلّــب الكثــر مــن العمــل
يــا مــوالي.
سينقســم املزاريّــون إىل عاملــن يف الحقــول وعـ ّـال يف الجمع ّيــة،
وعــال الحقــول
عــال الحقــول،
ّ
عــال الجمع ّيــة ّ
وســراقب ّ
الصعوبــة؟
عـ ّـال الجمعيّــة ،فأيــن تت ّوهــم ّ
ألن يكون يف املزار أنشطة اخرى غري رقابة سكّانها؟
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وهــل تعتقــد أ ّن الحيــاة تســتقيم دون أنشــط ٍة أخــرى ،يــا عبــد
الهــادي؟ لكــن مــن ســيقومون بهــذه األنشــطة ســيكونون مــن
أعضــاء وعضــوات الجمع ّيــة .فهــؤالء هــم الذيــن ســيكتبون
األغــاين وســيغ ّنونها يف األع ـراس واملآتــم واألعيــاد .وهــم الذيــن
الســهرات واالحتفــاالت
ســرقصون وســيهزجون وســينظّمون ّ
وال ّدعــوات ،وهــم مــن ســينقل إىل املزاريّــن املعرفــة التي يســكبها
هاديهــم يف قلوبهم.وهــل ســنقبل ال ّنســاء يف الجمع ّية؟ســتامرس
الجمع ّيــة املســاواة بأوســع معانيهــا وأكرثهــا شــمولً  ،ولــن تقبــل
معيــا ًرا للمســاواة بــن أعضائهــا ســوى الــوالء لهــا.وإذا مل ينتســب
املزاريّــون إىل الجمع ّيــة ،مــاذا نفعل؟سينتســبون ،بــل إنّكــم
ســرفضون انتســاب الكثرييــن منهــم ،أل ّن معظــم ســكّان مــزار
الـ ّد ّب ســيتهافتون عــى االنتــاء إليكــم ،أليســت الجمع ّيــة هــي
مــن ســيوزّع العمــل واألرزاق ،ومــن ســيعطي الفقــر ملــن يشــاء
الســعادة إىل قلــب مــن يــرىض عنــه
والغنــى ملــن يشــاء ،ويدخــل ّ
والشّ ــقاء إىل حيــاة مــن ينقــم عليــه؟ أنتم تف ّكــرون اليــوم بطريقة
تنســيب املزاريّــن إىل جمع ّيتكــم ،وســتجهدون أنفســكم يف غــد
قريــب إليجــاد ســبل متنعــون بهــا تدفّقهــم عليكــم .لكننــي آمركم
ألّ تفعلــوا ذلــك ،وأن تتطلّعــوا إىل تنســيب جميــع أبنــاء امل ـزار،
مهــا كان موقعهــم أو عمرهــم أو جنســهم ،إىل الجمع ّيــة ،إىل
أن يتطابــق عــدد أعضائهــا مــع عــدد املزاريّــن ،وتصــر الجمع ّيــة
هــي امل ـزار وامل ـزار هــو الجمع ّيــة.
واألرزاق ،كيف ستوزّعونها ،أيّها املق ّدس؟ سأله ال ّناطور.
بحســب الطّاعــة والهدايــة ،أيّهــا املهتــدي .اعلــم أ ّن ال رزق
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للعصــاة ولغــر املهتديــن ،وال طعــام أو رشاب أو حيــاة لهــم.
وكيف يعيشون وهم يف حامك ويف قريتك؟
ســتكون أبــواب الجمع ّيــة مفتوحـ ًة لهــم ،فــإن عملــوا معهــا كفلنــا
رزقهــم ،ألنّهــم ســيخدمون بذلــك ال ّدعــوة وإن مل يؤمنــوا بهــا؟
أتأمرنــا بقتــل مــن ال يخدمــون وال يهتــدون يــا مــوالي؟ ســأل
نايــف.
بعــد انقضــاء أجــلٍ ندعوهــم خاللــه لالنتــاء إىل الجمع ّيــة،
أجابتــه الشّ ــفاه.
ٍ
عندئذ:
قال التّابعان
لتكن مشيئتك.
رفــع الهــادي ذراعيــه يف الهــواء ،مثلــا كان يفعــل خــال
الســابقة باملـزار ،حتــى خيّــل لتابعيــه أنّــه ســرجع إىل
اجتامعاتــه ّ
الفراديــس العــا.
التمــع فجــأ ًة ضــوء باهــر أمــام عي َنــي ال ّرجلــن حجــب عنهــا
الصــوت:
ال ّرؤيــة ،فقــال ّ
هــا قــد جــاءت مــن جديــد أوقــات احتجــايب ،وحانــت أوبتــي
إىل حقيقتــي ال ّنوران ّيــة .لــن ي ـراين مــن اآلن فصاع ـ ًدا ســوى مــن
صــدق إميانهــم ،ولــن يبــرين هــؤالء منــذ اللحظــة بأعينهــم بــل
بقلوبهــم ،مــع أنّنــي لــن أفارقهــم ،بــل ســأكون معهــم وبينهــم إىل
أبــد ال ّدهــر .أ ّمــا أنتــا وأعضــاء املجلــس ،فإنّكــم ســرونني حيثــا
ولّيتــم وجوهكــم.
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فتــح نايــف عينيــه ،فــإذا هــو يف املغــارة وقــد غرقــت يف الضّ يــاء.
ســأل وقــد خ ـ ّر عــى ركبتيــه :وكيــف يتّصــل املؤمنــون بــك يــا
مــوالي؟
بقلوبهــم ،يــا عبــد الهــادي .عــى «الجمعيّــة» تصديــق مــا يف
القلــوب إذا ً؟ تص ّدقهــا إن ســمعت صــويت ،قــال الهــادي ،فهــو
عالمــة عــى أنّنــي فيهــا ،وعــى أنّهــا قلــوب صادقــة.
ســتكون يف قلوبنــا عــى الــ ّدوام ،يــا مــوالي .قــال نايــف ،فــر ّد
الهــادي:
وســر ّن صــويت يف آذانكــم يف الليــل وال ّنهــار ،ألنّــه ســيكون منــذ
اللحظــة حقيقتــي .ليــس صــويت هــو مــا ســيبقى م ّنــي يف امل ـزار،
بــل أنّــه هــو أنــا الباقــي فيهــا فأطيعــوه واســتمعوا إليــه ،وتأ ّملــوا
يف معنــى أن يكــون لكــم مــن ال ّدعــوة نداؤهــا ومــن الهــادي
صوتــه .قــال نايــف :ســنطيع صوتــك الــذي ســيكون هادينــا.
قــال الهــادي :إيّاكــم أن تعلّمــوا املــزار االســتهانة باألصــوات.
اعلمــوا أنّــه ال يبقــى مــن ال ّدعــوات الكــرى ســوى أصــوات
الهــداة ،وأ ّن مــن ال يســمع صــوت هاديــه يف نفســه ال يكــون
مؤم ًنــا وإن أمــى عمــره عابــ ًدا متج ّهــ ًدا.
وهل ستكون يف مكانٍ مح ّد ٍد خالل فرتة احتجابك؟
تــأ ّدب يــا عبــد الهــادي ،فأنــت اآلن يف حــرة هاديــك املحتجــب.
أال تــرى أنّنــي معــك وفيــك ولســت يف املــكان الــذي أنــت فيــه؟
كل زمــان ،وأنّنــي ســاكن األكــوان
كل مــكان ويف ّ
اعلــم أنّنــي يف ّ
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وال ّنفــوس الــذي ال يرتبــط مبوقــع أو مبخلــوق .أبعـ َد هــذا تســألني
أيــن أكــون؟
أريــد أن أعــرف أخـ ًرا إن كان هنــاك مــن يســتطيع الخــروج عــى
طاعتــك ،يــا مــوالي.
ال أســتطيع أنــا نفــي إخراجكــم عــن طاعتــي ،مــا إن أجعــل
هدايتــي تدخــل إىل قلوبكــم.
والشّ يطان ،أيقدر أن يعيدنا إىل املزار القدمية؟
ليــس فيكــم مــن شــيطان ســوى طبيعتكــم البرشيّــة ،ولــن يقهركم
يشء مــا دمتــم تقهــرون طبيعتكــم وفطرتكم.
ملاذا تركتنا لفطرتنا ومل تهدنا إليك منذ والدتنا ،يا موالي؟
ألنّنــي أردت وصــول طبيعتكــم إىل منتهــى الشــوط ،وبلــوغ
فطرتكــم أوجهــا ،فيكــون انضاممكــم إىل ال ّدعــوة ســبيل خالصكــم
الوحيــد ،بعدمــا عشــتموه قبــل ال ّدعــوة .أتعرفــان ملــاذا قلــت
لكــا أ ّن كلثــوم هــي الشّ ــيطان؟ ألنّهــا فطــرة وطبيعــة ،فاحذروها
واحذروهــا ،وو ّجهــوا عمــل الجمع ّيــة نحــو القضــاء عليهــا وعــى
تجلّياتهــا ،تكفلــون بقــاء الشّ ــيطان خــارج نفوســكم.
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قــال نايــف :بينــا أنــا يف الفراش،
أفكّــر يف أحســن الطّــرق لتنفيــذ مــا أمــر بــه الهــادي ،جــاءين
الســام:
ّ
هامســا يف عتمــة الليــل :قــال عليــه ّ
الصــوت املبــارك ً
الصالــح،
ســأقص لــك وقائــع الحلــم الــذي ستشــاهده عفــاف ّ
ّ
أنهــا خــارج
هــذه الضالّــة الفاســقة ،التــي أوهمتهــا كلثــوم
ّ
والصاحــي إن كان يحســن يب
قبضتــي .ســألت وأنــا بــن النائــم ّ
الصالــح.
نصــه خــال محاســبة ابنــة ّ
تســجيل الحلــم ،الســتخدام ّ
فأجــاب :إ ّن الحلــم مسـ ّجل منــذ أول ال ّدهــر يف لــوح القــدر وأنّــه
ـص املكتــوب ذاتــه .ســألته إن كانــت
يرويــه يل اعتــا ًدا عــى النـ ّ
ٍ
ي:
أحالمــي مســ ّجل ًة يف الكتــاب املحفــوظ ،فقــال
بلطــف جــ ٍّ
ورئيســا
لــو كانــت لــك أحــام ،ملــا اخرتتــك مســاع ًدا لل ّدعــوة
ً
لجمعيّــة رعايــة األحــام .وال ّناطــور يــا مــوالي ،مــا هــي أحالمــه؟
قــال س ـ ّيد األكــوان :ليســت للناطــور أيّــة مزايــا أو صفــات ،بــل
ـدي .ولــوال
إ ّن اســمه مل يكــن مس ـ ّج ًل إىل البارحــة يف اللــوح األبـ ّ
ـجلت األرض والّســاء مــن
أن أمــرت بفتــح ملـ ٍّـف لــه ،لخلَــت سـ ّ
ذكــره متا ًمــا .ســألته إن كان قــد رشع يقــرأ أحــام املزاريّــن .قــال
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إنّــه كان يعرفهــا قبــل أن ينــزل إىل املـزار ،وإنّــه اعتمــد عليهــا يف
اختيــار مــكان نــر ال ّدعــوة .قلــت وقــد اســتب ّد يب الفــرح لســاع
رأيــه يف قريتــي :بوركــت امل ـزار ،ذكّــرين عندئـ ٍـذ بكلثــوم وغريهــا
م ّمــن حاولــوا إرباكــه فقلــت مســتدركًا :اللعنــة عــى املـزار وعــى
كلثــوم وعفــاف ،التــي تربكنــا بأحالمهــا بعــد أن أراحنــا الهــادي
مــن ذاكرتهــا.
هــل غلبنــي ال ّنعــاس فنمــت يك أســ ّجل يف ذاكــريت مــا رواه
غائــب عــن نفــي ،أم أ ّن هلوســة
الهــادي يل بالحــرف وأنــا
ٌ
ي وكأنّنــي كنــت أقــرؤه بــدوري
التّعــب أنطقتنــي مبــا ّ
قصــه ع ـ ّ
مــن الكتــاب املحفــوظ؟ لســت أدري .فقــد أفقــت يف اليــوم التّــايل
الصالــح لعنهــا اللــه،
مثقـ ًـا بهمــوم الحلــم الــذي شــاهدته عفــاف ّ
أي يشء آخــر .تــرى
والــذي هــو أقــرب إىل الكابــوس منــه إىل ّ
ــص الحــر ّيف لحلــم
ملــاذا أراد ســ ّيدي ومــوالي يل أن أحفــظ ال ّن ّ
الصالــح ،مــع أنّــه منــع الجمعيّــة مــن محاســبتها؟ أتـراه أراد
ابنــة ّ
إظهــار قدراتــه يل ،أنــا املؤمــن بهــا أكــر مــن أي مؤمــن آخــر مــن
أتباعــه؟ أم تـراه يشـ ّـك بــواليئ وإخــايص ،ويختــر صــدق إميــاين؟
مل أعــرف أجوبــة لهــذه األســئلة املحـ ّـرة ،فقلــت مطمئ ًنــا نفــي:
مــن أنــا حتــى أفهــم غامــض حكمتــه ،ومــاذا أفعــل لــرد املقــدور،
إن رفــع رداءه ع ّنــي وســحب حاميتــه يل؟
قــال صــوت الهــادي يف عتمــة الليــل :افتــح عينيــك يــا عبــد الهادي
عــى مــا ســيدور مــن حولــك .تأ ّمــل بإمعــان مجريــات الحيــاة
العاديّــة ملــزار الــ ّد ّب ،لــرى مــا فيهــا مــن غرائــب وأعاجيــب،
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وتكتشــف تحــت ســطحها الــذي يبــدو ســاك ًنا اضط ـراب نفــوس
الصامتــن ،وتعــرف املــدى الــذي بلغتــه الدعــوة فيهــم.
أهاليهــا ّ
ـي يــا مــوالي فلــم أر شــيئًا .قــال:
أجبــت مغمغـ ًـا :فتحــت عينـ ّ
الصالــح وهــي ترجــع مــن ال ّنبــع؟ قلــت :أراهــا
أال تــرى عفــاف ّ
ـائل :أال تســمع صــوت كلثــوم يخاطبهــا،
بوضــوح .فــأردف متسـ ً
الصــوت يــا عبــد الهــادي؟
قلــت :هــو يف أذين .ســألني :مــاذا يقــول ّ
قلــت :يطلــب إىل عفــاف الذهــاب إىل كلثــوم .وأيــن توجــد كلثــوم
اآلن؟ قلــت :يف بيتــك املبــارك ،أيّهــا الهــادي .ســأل :أعرفــت اآلن
معنــى الحلــم؟ قلــت :مــن أيــن يل ذلــك ،وأنــا مل أشــاهد منــه
شــيئًا بعــد؟ قــال بنفــاذ ص ـ ٍر وقــد ضايقتــه غفلتــي :أال يعنــي
وجــود كلثــوم يف بيتــي شــيئًا لــك ،أيّهــا العبــد الغافــل؟ أجبتــه:
ٍ
عندئــذ إىل الحلــم
إنّ ــا هــي هدايتــك التــي أنطقتنــي .عــاد
وســألني :أتســمع اآلن مــا تقولــه كلثــوم لعفــاف؟ قلــت :تأمرهــا
أن تتذكّــر مــا ســرويه لهــا وأن تحفظــه إىل أبــد ال ّدهــر ،ألنّهــا
ســتكون شــاهد ًة عــى مــا حــدث للقريــة خــال فــرة غيابهــا
الصالــح ســتمتثل ألمــر
عــن ذاتهــا .ســألني مــوالي إن كانــت ابنــة ّ
كل ،لــن تطيعهــا ،ألنّهــا يف الجم ّعيــة ،فقــال :بــل
كلثــوم ،فقلــتّ :
ســتطيعها مــع أنّهــا لــن ترجــع إىل ذاكرتهــا ،ولــن تتذكّــر مــن
وقائــع امل ـزار مــا ســتخربها كلثــوم بــه .قلــت :تريــد كلثــوم أن
تجعلهــا كتــاب أيّــام امل ـزار .قــال :وشــاهدتها .قلــت :هــذا ليــس
ٍ
عندئــذ أن أصمــت يك أســتمع
حلــا بــل هــو جرميــة .أمــرين
ً
الصالــح .أيّتهــا
إىل وقائعهــا .قالــت كلثــوم :اســتمعي يــا عفــاف ّ
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الفتــاة التــي تجهلــن مــن تكونــن كــا تجهلــن مــن يخاطبــك،
والتــي تح ّولــت حياتــك إىل وعــا ٍء ســيبقى فارغًــا إىل األبــد ،مــا
الصالــح
مل تســتعيدي ذاكرتــك مــن حمــدان .اســتمعي يــا ابنــة ّ
واحفظــي مــا ســأقوله لــك ،ث ـ ّم افعــي مــا ســأطلبه منــك ،يك ال
تغلقــي بيديــك دروب عودتــك وعــودة املـزار إىل ذاتكــا .افتحــي
عينيــك جي ـ ًدا لتشــاهدي مــا ســأتيح لــك رؤيتــه مــن مصائــب
تحــل باملــزار خــال غيابكــم الراهــن عنهــا .انظــري إىل هــذا
ّ
البيــت ،أتعرفينــه؟ يقــول صمتــك إنّــك ال تعرفينــه .حســن ،إنّــه
بيتكــم ،بيــت أبيــك وأ ّمــك الــذي أمضيــت فيــه عمــرك كلّــه ،فهــل
تريــن مــا يحــدث فيــه؟ أتخجلــن مــن ال ّنظــر إىل مــا يحــدث؟
إ ّن املــرأة التــي يف الف ـراش هــي أختــك ،أ ّمــا الرجــل فهــو نايــف
املفزلــك .أنــت ال تعرفــن مــن يكــون نايــف املفزلــك ،ولــن يســبق
لــك أن شــاهدته ،أليــس كذلــك؟ ح ّدقــي بــه ج ّي ـ ًدا يك ال يفلــت
مــن عــن خيالــك ،عندمــا ســتأيت ســاعة الحســاب يف امل ـزار .إنّــه
نايــف املفزلــك ،فهــل حفظــت اســمه؟ تأ ّمــي هــذا البيــت أيضً ــا.
تقــول نظراتــك إنّــك ال تعرفينــه .مــن أيــن لــك أن تعرفيــه وأنــت
بــا ذاكــرة؟ إنّــه بيــت عائشــة ال ّزاهــر .ســأقول لــك مــن هــي
عائشــة ال ّزاهــر هــذه .إنّهــا امــرأة كغريهــا مــن نســاء هــذه
القريــة ،وهــي أ ّم هذيــن الطّفلــن الجميلــن اللذيــن يلعبــان
بصخــب قــرب ابراهيــم ال ّناطــور .املســتلقي يف الفــراش معهــا.
ٍ
هــل تعــرف عائشــة ال ّرجــل الــذي بقربهــا ،وهــل تعلــم أنّــه ليــس
زوجهــا حامــد ،زينــة شــباب املـزار؟ كال ،إنّهــا ال تعرفــه وال تعــرف
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إن كان رجـ ًـا آخــر غــر حامــد .صــاح األســتاذ فجــأةً :هــذا الحلــم
ليــس صحي ًحــا يــا مــوالي ،فأنــا زوج ابنــة ابراهيــم ال ّناطــور ،ومل
أفعــل شــيئًا مـ ّـا تقولــه كلثــوم.
اخرس يا عبد الهادي فام تراه هو وقائع املزار اآلتية.
تـراءى لنايــف أنّــه ســمع صــوت ال ّناطــور .ارتعــب وســأل الهادي:
ي يــا مــوالي ســاع صــوت ال ّناطــور كلّــا خطــر
هــل ســيكتب عـ ّ
كل ،فال ّناطــور ليــس جــز ًءا مــن
لــه أن يح ّدثنــي؟ قــال الهــاديّ :
حلــم عفــاف بــل هــو كابوســك .صمــت الهــادي ،فاســتأنف نايــف
مشــاهدة الحلــم ،وســمع صــوت كلثــوم يســأل الفتــاة :إذا أضعت
أنــت ذاكرتــك ،وأضــاع أهلــك أرضهــم ،وأضاعــت أختــك رشفهــا،
فــاذا يتب ّقــى لكــم؟ أجــاب نايــف :يبقــى لهــم ولنــا الهــادي أيّتهــا
األفعــى اللعينــة .مل تكــرث كلثــوم لتد ّخــل نايــف ،بــل واصلــت
الصالــح؟ إنّهــا أرض أبيــك،
أســئلتها :أتريــن هــذه األرض يــا ابنــة ّ
حــل بهــا؟ أصبحــت قطعــ ًة مــن أرض املجلــس ،انظــري
فــاذا ّ
إىل مــا حـ ّـل بــك أنــت أيضً ــا .كنــت تعملــن يف أرضكــم ،ورصت
ال ترفعــن رأســك عنهــا بعــد أن ض ّمهــا املجلــس إىل أراضيــه.
كانــت الفتــاة تنظــر إىل كلثــوم بــا اكـراث ،كأنّهــا تنظــر يف فـراغ.
ســأل نايــف الهــادي :ملــاذا ســمحت بذهابهــا إىل امــرأ ٍة تس ـ ّمم
عقلهــا ،فقــال إنّــه مل يســمح لهــا أو ميانــع يف ذهابهــا؛ بــل تابــع
الطّريقــة التــي أمــرت كلثــوم بهــا ابنــة الشّ ــيخ بالقــدوم إليهــا،
وراقــب كيــف انقــادت الفتــاة لهــا دون مقاومــة ،مــع أنّهــا مل
تتعــ ّرف إليهــا حــن دخلــت إىل بيتهــا .قــال نايــف إ ّن ســهولة
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القيــاد هــي واحــدة مــن صفــات املزاريّــن ،الذيــن فطرتهــم
الطبيعــة عــى تصديــق مــا يقــال لهــم دون تدقيــقٍ أو متحيــص.
فع ّقــب الهــادي :يجــب تعويــد امل ـزار عــى رفــض مــا يقــال لهــا
مــن اآلن فصاعــ ًدا ،بعــد أن حســمت أمرهــا وقبلــت ال ّدعــوة.
قالــت كلثــوم مواصلـ ًة حديثهــا :ال تنــي مــا رأيتــه ،وال تتف ّرجــي
عــى قريتــك ونفســك وهــا تغرقــان .انطلقــي يف طرقــات ودروب
وأزقّــة املـزار وأيقظيهــا قبــل فــوات األوان .مل تفهــم الفتــاة شــيئًا
مــن تحذيـرات وأقــوال كلثــوم ،بــل واصلــت ال ّنظــر إىل مح ّدثتهــا
كأنّهــا ال تقــول لهــا شــيئًا .قالــت كلثــوم عندئــذ بيـ ٍ
ـأس :مل يعــد
مثّــة جــدوى مــن امل ـزار .ث ـ ّم صمتــت وبقيــت عــى صمتهــا إىل
أن تالشــت صورتهــا مــن عي َنــي نايــف ،الــذي فهــم فجــأ ًة معنــى
املنــام فهمــس :مل يظهــر ســبحانه عجائبــه يف كلثــوم ،بــل أظهرهــا
الصالــح ،صديقتهــا التــي تح ّداهــا بهــا ،بــل وجعلهــا
يف عفــاف ّ
تق ـ ّر يائس ـ ًة بهزميتهــا أمامهــا.
ٍ
بصــوت
انتهــى الحلــم .فتــح نايــف عينيــه يف العتمــة وســأل
أرعــب زوجتــه ،التــي ه ّبــت مــن نومهــا تســأله مــن يكــون:
ألهــذا ســمحت لهــا بالذهــاب إىل كلثــوم يــا مــوالي؟ أجــاب
الهــادي بضحكـ ٍة هـ ّزت ســقف البيــت ،وجعلــت املــرأة الخائفــة
تتذكّــر الحوقلــة والبســملة.
قــال نايــف :رأيــت فيــا يــرى ال ّنائــم أيّــوب األخــرس يخــرج مــن
بيتــه ،يف أثــر زهــرة ،الضّ بعــة التــي كانــت تتق ّدمــه إىل الحــرش
الشقــي .كان ال ّرجــل يضــع حطّتــه عــى رأســه ويلبــس حــذاءه
ّ
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التــف بعباءتــه القدميــة ،التــي جــاء بهــا مــن
يف قدميــه ،وقــد ّ
كل صيــف.
الباديــة البعيــدة ،حيــث كان يذهــب للحصــاد ّ
ســمعت صــوت أيّــوب األخــرس وهــو يتعــاىل طال ًبــا إىل زهــرة
يتوســل إليهــا أن تأخــذه معهــا إىل مغارتهــا.
انتظــاره ،بــل إنّــه كان ّ
قلــت يف نفــي :تــرى هــل يعــرف الهــادي بعــودة صــوت أيّــوب
إليــه؟ قــال صــوت مــوالي :أنــت تــرى وتســمع مــا أســمح لــك
برؤيتــه وســاعه دون ســواه .إنّنــي أســمح لــك بســاع صــوت
أيّــوب ،رغــم أنّــه مــا زال أخــرس .صــاح أيّــوب :انتظرينــي يــا
زهــرة ألذهــب معــك إىل مغارتــك .تســاءلت والضبعــة تهــرول
أمــام أيّــوب :أتـراه كان عــى عالقـ ٍة مــا معهــا ،دون علــم الهــادي
واملجلــس وامل ـزار؟ أليســت زهــرة صديقــة بيــت أيّــوب ال ّناعــس
الذيــن ربّــوا ابنتهــا كلثــوم ،فلــم ال تنتظــره؟ قــال صــوت الهــادي:
ســتنتظره يف الحــرش ،فــا تســتعجل ال ّنتائــج .كانــت زهــرة قــد
بلغــت رأس تلّــة الحــرش ووقفــت هنــاك تنتظــر أيّــوب الناعــس.
بلــغ مكانهــا وقــد أضنــاه التّعــب ،فوقــف يلهــث ويعاتبهــا ألنّها مل
تـرا ِع شــيخوخته ،بــل واصلــت ج ْريهــا غــر آبهـ ٍة بتعبــه .انقضّ ــت
ـت
زهــرة فجــأ ًة عــى ال ّناعــس فاتحـ ًة فكّيهــا عــى ات ّســاعهامَ .خ َفـ ْ
خوفًــا شــدي ًدا عليــه .حاولــت تحذيــره منهــا ،لكــ ّن صــويت مل
يخــرج مــن حلقــي .قــال الهــادي :لــن تتق ّيــد زهــرة بعــد الليلــة
بعهودهــا حيــال املــزار ،بــل ســتعامل ســكّانها كــا عاملــت يف
رب ابنتهــا .لذلــك
الســابق قريــة املخروبــة .قلــت :لكــن ال ّناعــس ّ
ّ
يســتحق املــوت ،أجــاب صــوت الهــادي .كانــت الضّ بعــة قــد
ّ
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ابتعــدت عــن ال ّناعــس ،وأخــذت تــدور حولــه ،بينــا كان هــو
ـى وحجــار ًة يرميهــا بهــا ليبعدهــا عنــه .كانــت ال ّدوائــر
يلتقــط حـ ً
التــي تتح ـ ّرك بهــا الضّ بعــة تضيــق حــول ال ّناعــس ،الــذي كانــت
ق ّوتــه تتــاىش برسع ـ ٍة وحجارتــه التــي يدفــع بهــا الخطــر عنــه
تقــل .أدركتــه الضّ بعــة أخــ ًرا وهــو ال يقــوى عــى رفــع يــده.
ّ
انقضّ ــت عليــه ،فأشــاح نايــف عــن املشــهد .بعــد برهــ ٍة قــال
كل يشء .نظــرت إىل حيــث
الهــادي :تش ـ ّجع وانظــر فقــد انتهــى ّ
أمــرين الهــادي .رأيــت ال ّدوائــر املرتســمة عــى األرض ال ّرطبــة،
وتخ ّيلــت كيــف ضاقــت مــن حــول أيّــوب ،الــذي اختفــى يف
جــوف الضّ بعــة ومل يبــق منــه ســوى قدميــه داخــل حذائــه الــذي
عجــزت عــن التهامــه .ســألت س ـ ّيدي :هــل تســمح يل يــا مــوالي
الصــوت :منــذ
بإحضــار حــذاء أيّــوب وإقامــة جنــازة لــه؟ أجابنــي ّ
متــى كانــت امل ـزار تقيــم جنــاز ًة لحــذاء ،يــا عبــد الهــادي؟
فأحــس أ ّن الهــادي
أمعــن نايــف ال ّنظــر يف هذيــن الحلمــن،
ّ
يختــره دون مـ ّرر .خــاف عندئـ ٍـذ مــن عاقبــة مثولــه الدائــم بــن
ـكل الحضــور ،الــذي ال يــأكل أو يــرب أو ينــام أو
يـ َدي مــواله الـ ّ
يســريح .وتـ ّ
ـدل زياراتــه الليل ّيــة عــى أنّــه سيقاســمه وقتــه وبيتــه
ونومــه وراحتــه .تذكّــر أ ّن الهــادي يقــرأ األفــكار قبــل وقوعهــا،
يتقصــد إســاعه :إنّ ــا أنــا خادمــه وعبــده وأســر إرادتــه،
فقــال ّ
فلــم ال أكــون طــوع بنانــه ورهــن إشــارته؟ أراحتــه الفكــرة التــي
أيقــن أ ّن الهــادي ســكبها يف قلبــه فشــكره بصــوت مســموع قائـ ًـا:
إذا كان يعـ ّدين ألعبــاء امله ّمــة الجســيمة التي كلّفنــي بها ويرشكني
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يف معرفــة غوامــض مســتعصية عــى األفهــام البرشيّــة العاديّــة،
فلــاذا يقينــي عنــاء املعانــاة التــي خربهــا وهــو ينحــدر مــن نــور
األلطــاف إىل عــامل األمل؟ وكيــف أســمو مــن خاللــه إليــه ،إن أنــا
حافظــت عــى الفطــرة التــي للفانــن مــن أبنــاء املـزار؟ كان العتم
يتج ّمــع أمــام عينيــه ،وشــخري زوجتــه يوقــظ يف نفســه التّــوق إىل
ال ّنــوم ،وأفــكاره تغــوص بــه يف عتمــة الكــون الكــرى حيــث ال
ـس بتعــب الجســد يســلمه إىل تعــب
معــن لــه ســوى الهــادي .أحـ ّ
الـ ّروح ،فاعتقــد أ ّن حياتــه يف املـزار قــد اســتنفذت غرضهــا بإمتــام
رســالة الهــادي .نهــض عندئـ ٍـذ مــن فراشــه وغــادره كمــن تدفــع
بــه يــد إىل خارجــه ،ثـ ّم مــا لبــث أن خــرج مــن بيتــه أيضً ــا .كانــت
صــورة الهــادي ترتســم فــوق التّــال واألشــجار والبيــوت وعــى
قــي .حــن شــاهد قد َمــي
الســاء .قصــد الحــرش ّ
صفحــة ّ
الش ّ
ال ّناعــس يف حذائــه ،خــ ّر عــى وجهــه أمــام العجائــب الب ّينــات
بعــد أن ركــض كاملجنــون يف عتمــة الحــرش املفزعــة.
قبــل مطلــع الشّ ــمس ،التقطــت ال ّنســوة املحتطبــات ناي ًفــا مــن
مشــارف الجــرف األوســط ،حيــث أســقطته ألطــاف الهــادي
الحانيــة مغشــ ًّيا عليــه وهــو عــى بعــد خطوتــن فقــط مــن
الهاويــة املميتــة .رأتــه النســوة فاعتقــد َن أنّــه ميــت .كان وجهــه
أصفــ َر كالشّ ــمع ،وكذلــك جلــد يديــه وســاقيه .وكان متجلب ًبــا
بعبــاءة أيّــوب ال ّناعــس ،وهــو حــايف القدمــن عــاري الــرأس.
تج ّمعــت املزاريّــات الخائفــات .عندمــا تعــاىل رصاخه ـ ّن أخ ـ ًرا،
أفــاق .نظــر حولــه ،فــإذا بالــوادي العميــق يفتــح ذراعيــه لــه.
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التفــت إىل االتّجــاه الــذي جــاء منــه ،وإىل موقــع ســقوطه مغشـ ًّيا
عليــه ،فــأدرك للتـ ّو أن يــد الهــادي تداركتــه حــن تخـ ّـى هــو ذاتــه
عــن نفســه؛ ســاعة تركــه عقلــه يخبــط يف الليــل عــى هــواه،
وينطلــق نحــو الهاويــة القاتلــة .ســجد حيــث هــو وقــال وهــو
الســاء :ال
يفتــح ذراعيــه عــى اتّســاعهام ،ويرفــع رأســه إىل ّ
ترتكنــي يــا مــوالي ،ال ترتكنــي أيّهــا الهــادي ،أنــا عبــدك الــذي مت ّنــى
القــديس يف ليلــه
ليــل البارحــة أن تعفيــه مــن بركــة حضــورك
ّ
ـت لــه بعــد هنيهـ ٍة أ ّن تخلّيــك عنــه لحظـ ًة واحــد ًة
ونهــاره ،فأبَ ْنـ َ
ســيعني هالكــه .فشــك ًرا لــك يــا ربّــاه.
انطلــق عائـ ًدا إىل بيتــه وقــد احتلّــت رأســه فكــرة االندمــاج التــا ّم
ـح إىل حقيقتــه
ـس أنّــه ميتلــئ بهــذا الشّ ــوق امللـ ّ
يف هاديــه .كان يحـ ّ
ـض العــود ،تــكاد
املتجســدة يف سـ ّيده ومــواله ،وأنّــه غــدا كيانًــا غـ ّ
ّ
ريــح مــواله تقتلعــه مــن جــذوره البرشيّــة لتطـ ّوح بــه إىل حيــث
يريــد لــه أن يكــون ،يف إهابــه وصحبتــه ،أنعشــته ريــاح االندمــاج
مبنقــذه ،أيقــن أن عريــه مل يكــن بــدوره أمـ ًرا عارضً ــا ،وأ ّن جســده
ليــس ســوى خرقــة جديــرة بــاالزدراء ،عجــزت عــن حمــل روحــه
املســتجيبة إلرادة مدبّــر األكــوان ،فاســتحقّت املصــر الــذي
كان ينتظرهــا أســفل الجــرف .انكشــفت لعينيــه أرسار ومعــاين
اللحظــات القليلــة ،التــي م ـ ّرت بــن رغبتــه يف مبارحــة الهــادي
وبــن ســقوطه مغش ـ ًّيا عليــه أمــام الجــرف ،فــرع يحمــد ربّــه
هاديــه بصــوت خطــا ّيب صــارخ .خــال أنّــه ال يخــرج مــن حلقــه،
كل ذ ّر ٍة يف جســده العــاري.
بــل مــن ّ
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وصــل إىل بيتــه ،فــإذا بزوجتــه تغــ ّط يف نــوم هانــئ وشــخريها
الســقف املنخفــض .قــال بصــوت هامــس:
ميــأ البيــت الصغــر ذا ّ
حـ ّررين الهــادي وصلبنــي يف آنٍ م ًعــا .أخــذ منــي عفافًــا وأعطــاين
ي،
هــذه .فهــل تــراه فعــل يب مــا فعلــه يك ال أنــى قدرتــه عــ ّ
وأتذكّــر أ ّن نعيــم ال ـ ّروح يقابلــه شــقاء الجســد ،وأ ّن ال ّدنيــا دار
عــذاب ،وأنّنــي ســأبقى مشــدو ًدا بقيــودي األرضيّــة الثّقيلــة،
التــي متثّلهــا وضحــة ال ّناطــور ،مهــا ارتقــت يب خيــاالت اإلميــان
املج ّنحــة؟ أعادتــه ابنــة ال ّناطــور ،كــا كان يســ ّميها ،مــن عــامل
الطّهــر الــذي رفعتــه إليــه هاويــة الجــرف ،فأ ّحــس أنّهــا هــي
الجــرف القاتــل الــذي أســقطته فيــه يــد القــدر ،وأ ّن أح ـ ًدا لــن
ينقــذه منــه ،بعــد أن تخـ ّـى الهــادي عنــه ودفعــه إليــه دف ًعــا.
رسه ،ضاربًــا عــرض الحائــط بالخــوف الــذي الزمــه
قــال عندئـ ٍـذ يف ّ
منــذ ضاعــت ذاكــرة امل ـزار :إ ّن س ـ ّيده يلعــب معــه لعبــة أشّ ــد
دهــا ًء مــن لعبتــه مــع القريــة .و ّد عندئـ ٍـذ لــو أنّــه مل يصطفيــه،
إذن لــكان أفقــده ذاكرتــه وأراحــه .صمــت لحظــ ًة يتوقّــع ر ّد
الهــادي ،بــل إنّــه انكمــش عــى نفســه كمــن ســيتلقّى صفع ـ ًة
قويّــ ًة عــى عنقــه ،ثــ ّم أردف متذ ّمــ ًرا :يكــون قــد أنقــذين يك
السيــع ألنّــه يــراين
ي املــوت ّ
يعذّبنــي مــا حييــت .ووفّــر عــ ّ
جديــ ًرا بهــذا املــوت البطــيء ،الــذي يعلــم هــو وحــده متــى
ينتهــي .خطــر لــه أن يتص ـ ّور مــاذا كان ميكــن البنــة ال ّناطــور أن
تفعــل لــو أ ّن الهــادي تــرك لهــا ذاكرتهــا .مــا الخطــر الــذي ميكــن
لهــذه الشّ ــقيّة أن متثلّــه عــى ال ّدعــوة؟ ومل يريحهــا الهــادي مــن
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ذاكرتهــا ويعفيهــا مــن االلتزامــات التــي يفرضهــا عليهــا حيالــه
الحـ ّد األدىن مــن الوعــي ،الــذي ميلكــه عــاد ًة أمثالهــا .أتـراه ينتقــم
منهــا لوقوفهــا إىل جانــب أ ّمهــا يــوم عاقبهــا ال ّناطــور ،كــا انتقــم
ليلــة البارحــة مــن والــد زوجتــه أيّــوب ال ّناعــس؟ أم تـراه يعذبّــه
هــو ،رجلــه ولســانه يف امل ـزار ،ويبلــو صــره ويع ّرضــه الختبــارات
ربــا كان ال
دامئــة ،بســبب املكانــة التــي لــه يف الدعــوة ،والتــي ّ
يجــوز لصاحبهــا أن يبقــى مبنــأى عــن ال ّرقابــة ال ّدامئــة لصاحــب
األمــر؟ أيعذّبــه مــواله أم يك ّرمــه؟ أيشـ ّـك فيــه أم ميحضــه ثقتــه؟
تقاذفــت هــذه األســئلة إىل ذهنــه فأغوتــه ضالالتهــا بالذّهــاب
إىل حافّــة الجــرف مــن جديــد .مــاذا كان بوســع ابنــة ال ّناطــور
أن تفعــل بذاكرتهــا ،لــو أنّــه أبقاهــا لهــا ،وهــل كانــت لهــا ذاكــرة
رسه ،مــن الغيــاب عــن ذاتهــا،
ح ًّقــا؟ ملــاذا ال يعفيهــا ،قـ ّدس اللــه ّ
كل يشء؟ ملــاذا ال يشــفع لهــا أنّهــا
وهــي الغائبــة بطبيعتهــا عــن ّ
زوجتــه؟ أليــس هــو مــن ز ّوجــه منهــا بكلم ـ ٍة رماهــا فجــأ ًة مــن
ٍ
قائــا :أمــا كان مــن األرحــم يل،
عندئــذ ً
فمــه املبــارك؟ تســاءل
لــو أنّنــي فقــدت أنــا أيضً ــا ذاكــريت مــع القريــة ،فأراحنــي مــوالي
مــن عــذاب الـ ّروح وشــقاء الجســد؟ أم تـراه أنــزل رحمتــه باملـزار
وحجبهــا ع ّنــي ليجــ ّرب ّيف اختباراتــه ال ّروحيّــة واإلميانيّــة؟ هــل
أكــون يف حالتــي هــذه ،قــد أرغمــت عــى االحتفــاظ بذاكــريت
ألعــاين مــا أنــا فيــه مــن عــذاب ،بينــا ترتــع امل ـزار يف طأمنينــة
ال ّنســيان؟ أغضبــه مــا وسوســت لــه بــه أفــكاره .الح لــه أ ّن ال ّدعوة
مل تكــن بحاجــة إىل إن ـزال هــذا القــدر مــن الظّلــم بأتباعهــا ،يك

194

ال متحــو وجودهــم مــن عاملهــا ،وأ ّن كلمــة واحــدة مــن الهــادي
كانــت ســتكفي لغســل نفوســهم مــن أدرانهــا .ازداد شــكّه يف
حكمــة مــواله فــرخ واألمل يطحنــه طح ًنــا :الله ـ ّم خــذ نفــي،
خــذ روحــي وذاكــريت .أرحنــي مـ ّـا أنــا فيــه ليكــون إلرادتــك فيــا
تريــده لهــا مــن نفــاذ .كان نايــف متكـ ّو ًرا عــى نفســه فــوق أرض
بيتــه البــاردة ،يخــال أ ّن أنفاســه توشــك أن تفــارق صــدره ،وأ ّن
ثقــا داخــل
عقلــه قــد تحــ ّول إىل كتلــة حجريّــة صلبــة تــزداد ً
جمجمتــه ،عندمــا تناهــى إليــه صــوت ال ّناطــور مع ّن ًفــا :أإميــا ٌن
وزندقـ ٌة يف آنٍ م ًعــا أيّهــا ال ّد ّجــال؟ ر ّد نايــف صار ًخــا :إليــك ع ّنــي
وعــن املـزار .أمل تجــد ال ّدعــوة داعيـ ًة أفضــل منــك يرشــد ال ّنــاس
إىل الطّريــق القويــم؟
مل يكــن األســتاذ قــد أكمــل كالمــه ،حــن اندفــع ال ّناطــور إىل
داخــل البيــت يســأله ملتا ًعــا :مــاذا جــرى .هــل عاودتــك نوباتــك
القدميــة؟ قــال نايــف وقــد رآه يقــف فوقــه كالعمــود :ابعــد ع ّني،
أيّهــا الكابــوس ،ابعــد ع ّنــي ،ابعــد ع ّنــي .كان ال ّناطــور قــد رشع
فعــا عنــه ،عندمــا أضــاف األســتاذ حانقًــا :وعــدين أن
يبتعــد ً
تفارقنــي إىل غــر رجعــة .فــاذا جــاء بــك ،ومــاذا أعمــل للخــاص
منــك؟
اتّجــه ال ّناطــور إىل زاويــة البيــت ،اقتعــد األرض ث ـ ّم أخــرج علبــة
التّبــغ ،فلـ ّـف ســيجارة أشــعلها وهــو يراقــب نايــف .كان ال ّرجــل
مــا زال مرمت ًيــا عــى األرض وهــو نصــف عــارٍ .انتبــه األب أ ّن ابنتــه
مل تســتيقظ مــن نومهــا بعــد .ناداهــا طال ًبــا إليهــا ال ّنهــوض للعناية
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بزوجهــاّ ،إل أنّهــا مل تــرد ّ.تذكّــر أنّهــا لــن تســتجيب لندائــه وإن
ســمعته ،فهــي ال تعــرف اســمها وال تعــرف مــن يكــون ومــاذا
تعنــي كلمــة زوجهــا ،وأ ّن كلمــة العنايــة ليســت يف حالتهــا
ســوى أحــرف جوفــاء بــا مدلــوالت ،فقــال :إذا كانــت هــذه
نفســا مــن
هــي البدايــة ،فــا عــى أن تكــون ال ّنهايــة؟ ســحب ً
ســيجارته وات ّجــه إىل حيــث ترقــد املــرأة ،مســتغربًا التبـ ّدل الــذي
أصابهــا وجعلهــا تنــام إىل مــا بعــد رشوق الشّ ــمس ،هــي التــي
أي فــرد يف منزلــه .ناداهــا .انتظــر قليـ ًـا ثـ ّم
كانــت تســتيقظ قبــل ّ
لكزهــا بقدمــه كعادتــه يف إيقــاظ نســاء بيتــه .مـ ّد يــده أخـ ًرا إىل
الغطــاء وهــو يســأل حان ًقــا :إىل متــى ســتنقربين ،يــا بنــة الكلــب؟
رفــع الغطــاء عــن الجســد ال ّنائــم ثـ ّم أطلــق شــهق ًة مباغتـ ًة وارتـ ّد
إىل الخلــف مذعــو ًرا .مل تكــن ابنتــه هــي التــي تنــام يف الف ـراش،
بــل عائشــة ال ّزاهــر .التفــت إىل نايــف يســأله عــن ابنتــه ،أجــاب
الرجــل املرمــي عــى األرض وعينــاه تلتمعــان بنــار ح ّمــى داخل ّيــة
تعصــف بــه :تركتهــا مســاء األمــس يف الفـراش .ســأله األب :وهــذه
مــن تكــون ،وكيــف جــاءت إليــك؟ نظــر نايــف إىل املــرأة وقــال
بهــدوء :هــذه عائشــة ال ّزاهــر .كيــف جــاءت عائشــة ال ّزاهــر إىل
هــا :أنــت مــن أىت
بيتــي وفــرايش؟ نظــر إىل ال ّناطــور وقــال متّ ً
بعائشــة إىل هنــا ،أيّهــا اللعنــة التــي حلّــت بعائشــة وباملـزار ويب.
ســأل ال ّناطــور وقــد نفــذ صــره وتصاعــد غضبــه :مــاذا فعلــت
بابنتــي؟ أيــن هــي وضحــة؟ تكلّــم .مــاذا تنتظــر يك تجيبنــي؟ قــال
نايــف :ال أعــرف ،كانــت يف الفـراش ليــل البارحــة ،حــن ســاقتني
يــد الهــادي إىل حافــة الجــرف.
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أفــاق نايــف مــن ال ّنوبــة التــي اعرتتــه منــذ األمــس ،ليجــد
نفســه بــن يــدي ذعــر مل يســبق لــه أن خــر مــا مياثلــه .كان
قــد تحــ ّول مــن تأ ّمــل عالقتــه بال ّدعــوة والوجــود إىل التّســاؤل
عــن رس االختبــارات التــي يع ّرضــه س ـ ّيده الهــادي لهــا ،ويفتّــش
يفسهــا .أخــذ ين ّقــب يف ماضيــه وحــارضه،
يف حياتــه عــن ســبب ّ
يف أفــكاره ومشــاعره ،يف روابطــه وعالقاتــه مــع القريــة والهــادي،
ويف طفولتــه املبكــرة ويفاعتــه وشــبابه ،فلــم يعــر عــى يشء
يـ ّـرر هــذا الغضــب الــذي نــزل بــه .مت ّنــى مــن جديــد لــو أنّــه
فقــد ذاكرتــه مــع امل ـزار .وقــال يف نفســه :إنّــه يتع ـ ّرض لعقــاب
كان يجــب أن يتــوزّع عــى األهــايل كلّهــم ،وإنّــه يفتــدي القريــة
ويتعـذّب عنهــا ،بينــا هــي غافلــة عنــه ال تشــعر حتــى بوجــوده.
ٍ
رسه :أأكــون مســي ًحا جديــ ًدا كتــب عليــه
تســاءل
عندئــذ يف ّ
الهــادي أن يصلــب وحيـ ًدا ،دون أتبــاع أو مؤمنــن ،تنكــره قريتــه،
ويكــون عقابــه األقــى أن يعيــش وميــوت بصحبــة ال ّناطــور،
الســؤال يطــ ّن يف أذنيــه ،فات ًحــا
يهــوذا ال ّدعــوة الجديــدة؟ كان ّ
أمــام عقلــه مــا ظ ّنــه آفاقًــا جديــد ًة تعينــه عــى فهــم حالتــه.
عندمــا تناهــى إىل ســمعه صــوت ال ّناطــور يطلــب إليــه ال ّنهــوض
ـائل :أيــن نفتّــش عنهــا؟ لقد
للبحــث عــن ابنتــه املختفيــة ،ر ّد متسـ ً
ـض ال ّناطــور عليــه
اختفــت دون ســبب وســرجع دون دعــوة .انقـ ّ
بعصــاه صار ًخــا :مــا أدراين أنّهــا اختفــت ح ًقــا ،وكيــف أصـ ّدق أنّك
مل تقتلهــا خــال الليــل وتدفنهــا يف مــكان مــا ،وكيــف أعــرف أنّــك
مل تلــق بهــا يف الجــرف األوســط ،عندمــا ســاقتك ال ّنوبــة إليــه يف
الليــل؟
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تشــاجر ال ّرجــان ،ث ـ ّم تعــاركا ،وكاال الشّ ــتائم لبعضهــا ،وتبــادال
كل منهــا أظفــاره
ـرب باأليــدي وال ّرفــس باألرجــل ،وأنشــب ٌّ
الـ ّ
بالعــي
يف وجــه اآلخــر وعضّ ــه وقذفــه بالحجــارة ،ورضبــه
ّ
محــاول
ً
والفــؤوس ،وأســال دمــه ،ووضــع يديــه حــول عنقــه
خنقــه ،ورمــاه بأقــذع األوصــاف ،وطــارده يف غابــات مـزار الـ ّد ّب
وجبالهــا ،وألقــاه يف ال ّنهــر ،وط ـ ّوح بــه عــن صخــور املنحــدرات
املرتفعــة إىل الوديــان الغائــرة ،ودحــرج عليــه الكتــل الحجريّــة
العمالقــة التــي مل تفلــح يــد إنســان مــن قبــل يف تحريكهــا ،ومـ ّزق
ثيابــه ولحمــه .كانــت املـزار تتفـ ّرج عــى املشــهد باهتــام صامت
الصبــاح
ي ،بعــد أن امتـ ّد مــن ّ
يف البدايــة ،ثـ ّم بعــدم اكـراث جـ ّ
الباكــر إىل مــا بعــد مغيــب الشّ ــمس ،وبــدا كع ـر ٍ
اك بــا نهايــة.
حــن اســتب ّد اإلنهــاك باملتقاتلــن ،ارمتيــا يف الغابــة غــر بعيــد عــن
بعضهــا وقــد اســتنزف التّعــب روحيهــا وجســديهام.
اســتيقظا بعــد فــرة مل يعرفــا كــم طالــت وات ّجهــا نحــو املغــارة
الكبــرة يف الحــرش الغــر ّيب .كانــا يس ـران تفصــل بينهــا مســافة
قليلــة ،وقــد مت ـ ّزق جســداهام وتع ّف ـرا بالـ ّـراب واصطبغــا بلــون
الـ ّدم ال ّنــازف مــن جراحهــا .كانــا يبــدوان كشــبحني نهضــا لت ّوهام
مــن املقــرة القريبــة ،واتّجهــا لعقــد لقــاء مــع ملــك املــوت .وقــد
أقســم ال ّناطــور بعــد أشــهر مــن تلــك الليلــة أنّــه ســمع بأذنيــه
رصاخ الجــان وهــم يفـ ّرون مذعوريــن ملرآهــا ،وأكّــد أ ّن منطقــة
ال ّنهــر خلــت منهــم ،وأنّهــم هربــوا بأنفســهم إىل املــزار ،التــي
وجدوهــا ذاهلــ ًة عــن نفســها ،فتح ّينــوا الفرصــة وفعلــوا بهــا
األفاعيــل ،والعيــاذ باللــه ،دون أن تــدري مــا حصــل لهــا.
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ملــاذا اتّجــه ال ّرجــان م ًعــا إىل املغــارة دون غريهــا مــن األماكــن؟
هــذا مــا مل يعرفــا لــه جوابًــا .لقــد ســمعا صوتًــا يأمرهــا بالذّهاب
إىل املغــارة ،فنهضــا م ًعــا يف اللحظــة عينهــا واتّجهــا إىل حيــث
الصــوت ،ودخــا إىل املغــارة يف وقــت واحــد ،وســارا
قادهــا ّ
املنصــة ووقفــا وقــد نكســا رأســيهام يف وقــت واحــد،
إىل مــكان ّ
مــع أنّهــا مل يشــاهدا أحــ ًدا أو شــيئًا يف املــكان املقــ ّدس .كــم
مكــث ال ّرجــان عــى هــذه الحالــة؟ قــال ال ّناطــور فيــا بعــد أنّــه
بقــي واق ًفــا عــى قــدم واحــدة اتّصــل ليلهــا بنهارهــا ،ال يــأكل
خاللهــا وال ينــام أو يتنفّــس ،بينــا عصــاه تنقــره نقــ ًرا متواتــ ًرا
يصــل إىل جســده واه ًنــا فــا يوجعــه أو يؤذيــه .وقــال نايــف إنّــه
الــرا ّيب عــن روحــه
مل يشــعر يف حياتــه كلّهــا بانفصــال جســده ّ
ـس بــه خــال فــرة انتصابــه يف
املن ّزهــة بــركات الهــادي كــا أحـ ّ
حــرة صاحــب الحــرة .مل يو ّجــه أحــد خــال هــذه املـ ّدة كلمـ ًة
ي كان يتعــاىل ،مق ّر ًعــا
واحــد ًة إىل ال ّرجلــن ،لكـ ّن حديثهــا ال ّداخـ ّ
تــارةً ،ومن ّب ًهــا أو منــذ ًرا تــار ًة اخــرى ،كان القصــد مــن العقــاب
وضعهــا يف مواجهـ ٍة مــع نفســيهام ،رغــم أ ّن ابراهيــم ال ّناطــور مل
يكــن يف مواجهــة نفســه متا ًمــا ،بــل كان يف مواجهــة عصــاه ،التــي
الضبــات ذاتهــا ،التــي
عذّبــه تعــداد رضباتهــا أكــر مــا آملتــه ّ
نزلــت عليــه بــر ًدا وســا ًما.
أمــى ال ّرجــان فــرة عقابهــا وحيديــن ،يعيــش جســدهام عــى
أي منهــا
معاقبــة نفســيهام؛ فلــم يتبــادال الــكالم ،ومل يلتفــت ٌّ
الصفــح والغف ـران ،مــع أ ّن اإلحســاس
إىل اآلخــر أو يطلــب إليــه ّ
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بامل ـرارة كان قــد فارقهــا تــاركًا مكانــه لف ـراغ مل ينجحــا يف ملئــه
الســبب يف ذلــك إىل أ ّن أح ـ ًدا منهــا
بأيّــة مشــاعر .فهــل رجــع ّ
مل ينتبــه إىل وجــود اآلخــر بقربــه ،أم أ ّن الهــادي كان يفرغهــا
مــن ذاتيهــا وينظّــف دخيلتيهــا مـ ّـا علــق بهــا مــن عواطــف
ر بال ّدعــوة وبالجمع ّيــة وباملــزار املهتديــة؟ كان
وأفــكار تــ ّ
ال ّرجــان ينكّســان رأســيهام وقــد تحــ ّوال إىل عموديــن أجوفــن
الســقوط.
وخاويــن ،يقفــان الفتقارهــا إىل ق ـ ّو ٍة تعينهــا عــى ّ
م ـ ّرت األيــام وهــا عــى حالهــا ،ال يدريــان مــا يجــري لهــا أو
يعلــان مبــا يــدور حولهــا .هــل كان نايــف يف ّكــر بهــذا الــذي
الســابقة لعراكــه مــع ال ّناطــور
جــرى لــه ،مثلــا ف ّكــر يف األيــام ّ
كل إنّــه مل يفعــل ذلــك؛ ليــس
مبــا حصــل يف املـزار وبعالقتــه بــه؟ ّ
ألنّــه كان عازفًــا عــن التّفكــر يف وضعــه ،فهــذا كان ميلــك عليــه
الســنوات القليلــة املاضيــة ،بــل ألنّــه مل يجــد يف
عقلــه طيلــة ّ
أي نــوع كان ،للمـ ّرة األوىل منــذ قيّــض لــه
رأســه أيّــة أفــكار مــن ّ
ـي الهــادي وتابعــه املطيــع .وقــد أقلقــه بعــد
أن يتح ـ ّول إىل صفـ ّ
صحوتــه الثّانيــة ،كــا رشع يســمي أوبتــه مــن الغيبــة العقل ّيــة
التــي عاناهــا يف املغــارة ،أنّــه مل يقلــق وهــو يف املغــارة لألمــر ،بــل
اعتــره نعمـ ًة مــن الهــادي مـ ّن بهــا عليــه ،بعــد أن أوردتــه أفكاره
مــوارد التّهلكــة ،وســاقته إىل حافّــة الجــرف األوســط القاتلــة،
حيــث تداركتــه اليــد املباركــة ،وســحبته مــن أشــداق املــوت ،حــن
أزمــع أن يط ّبقهــا عليــه ويغ ّيبــه يف جوفــه األســود الغامــض .فهــل
تــراه مل يعــرف القلــق عــى عقلــه ،رأس مــال ال ّدعــوة الثّمــن،
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أل ّن الهــادي أراد لهــذا العقــل أن يســريح بعــد االضطـراب الــذي
عصــف بــه عقــب مــا شــهدته امل ـزار مــن غرائــب ،أم أ ّن عراكــه
مــع ال ّناطــور وحريتــه أمــام األحــداث املزاريّــة فرضــا عليــه راحـ ًة
إِجباريّـ ًة ،بعــد أن كادت أفــكاره تعيــده إىل وضــع كالوضــع الــذي
كان فيــه قبــل ال ّدعــوة؟ مهــا يكــن مــن أمــر ،فــإ ّن األســتاذ
ـس باالمتنــان لتلــك القــوة التــي انتشــلته مـ ّـا كان قــد انزلــق
أحـ ّ
إليــه ،وشــعر بــرور غامــر بالخاطــر الــذي قــال لــه بعــد أوبتــه
ي كان متهيـ ًدا رضوريًّــا للمرحلــة
العقليّــة الثّانيــة إ ّن غيابــه العقـ ّ
ي التّــام الــذي كتبــه الهــادي عــى امل ـزار،
التّاليــة للغيــاب العق ـ ّ
إعــدا ًدا لهــا للحيــاة الجديــدة .كان األســتاذ يــرى كيــف تقاطعــت
وتشــابكت خطــوط األحــداث التــي م ـ ّرت بامل ـزار وبــه ،ويتف ّهــم
ـي الــذي مل يوفّــر أحـ ًدا ،مبــا يف
هــذا الشّ ــكل مــن العقــاب الجامعـ ّ
ذلــك هــو نفســهّ .إل أنّــه كان يــرى يف الوقــت نفســه ،الفــروق
الخاصــة ،ومنهــا
والتّفاصيــل بــن الحالــة املزاريّــة العا ّمــة وحالتــه
ّ
أ ّن امل ـزار ســتغيب غيابًــا أبديًّــا عــن وعيهــا ،بينــا أخــذ غيابــه
هــو شــكل غفلــة عقليّــة كانــت يجــب أن تســبق قيامــه باملهــا ّم
الكــرى يف «جمع ّيــة رعايــة األحــام» .كــا أ ّن امل ـزار مــا عــادت
تعــرف مــن هــي أو مــن ســتكون ،أل ّن الهــادي ســيظهر يف بديلهــا
بال ـذّات معجــزة ال ّدعــوة ،يف حــن عــرف هــو طيلــة فــرة غيابــه
مــن هــو ومــاذا ســيكون بعــد أوبتــه العقليّــة الثّانيــة ،أل ّن صوتًــا
هــو بالتأكيــد صــوت الهــادي كان يطمئنــه عــى مســتقبله أ ّو ًل
ـر هــذا عــدم إحساســه بالقلــق؟ األرجــح أنّــه
بــأ ّول .هــل يفـ ّ

201

ي أقلقــه ويقــن إميــا ّين أراحــه
يفـ ّ
ـر مــا اع ـراه مــن غيــاب عق ـ ّ
ـأي
يف آنٍ م ًعــا ،بينــا ال يــدري أحــد مــا إذا كانــت املـزار تشــعر بـ ّ
يقــن إميــا ّين يف غيبوبتهــا العقل ّيــة التا ّمــة.
كانــت مقارنــة أوضاعــه بأوضــاع امل ـزار تبـ ّـن لــه أنّــه مل يُســتنث
ـكل
مــن العقــاب الــذي حـ ّـل بالقريــة ،وأ ّن عقابــه قــد أخــذ شـ ً
يخــص
تخفيفيًّــا بالقيــاس إىل عالقتــه باملــزار ،وتحقرييًّــا فيــا
ّ
عالقتــه بال ّناطــور ،الــذي فرضــت عليــه صحبتــه وأكــره عــى
الـ ّزواج مــن ابنتــه ،ووضــع عــى مســتوى واحــد معــه يف املجلــس
والجمع ّيــة ،واعتــر عقلــه مكافئًــا لطاقاتــه العقل ّيــة ،فســمح لــه
أي
الهــادي بالحفــاظ عليــه ،مــع أنّــه مل يكــن يف حاج ـ ٍة إليــه يف ّ
وقــت ،وأتيــح لــه أن يشــاركه مصــ ًرا جســديًّا وروح ًّيــا واحــ ًدا
خــال فــرة غيابهــا يف مغــارة الهــادي املباركــة .حــن كان نايــف
كل
ـلم :يف ّ
يصــل إىل هــذا الح ـ ّد مــن التفكــر ،كان يقــول مستسـ ً
رســالة خالــدة يشء كثــر مــن الظّلــم .ولعلّــه مــن الخــر أن ينــزل
ظلمهــا بأتباعهــا املتف ّهمــن ،عــى أن يقــع باملهتديــن العاديّــن
مــن أنصارهــا .عنــد هــذا الحـ ّد ،كان يــرب ك ًّفــا بكـ ّـف ،ويصمت
ـر تعامــل الهــادي مــع إِبراهيــم ال ّناطــور كنـ ٍّد
مقهــو ًرا .هــل يفـ ّ
الصلــة بينهــا داخــل املغــارة وعجــز ال ّناطــور عــن
لــه انقطــاع ّ
التغلّــب عليــه خــال عراكهــا مــع أنّــه أقــوى منــه بكثــر؟ وهــل
يــرح وصولــه معــه يف اللحظــة نفســها إىل املوقــع املقــ ّدس
وخروجــه معــه يف اللحظــة ذاتهــا منــه؟
كان األســتاذ يلقــي بهــذه األســئلة عــى نفســه ،فــرى يف ال ّناطــور
202

لعن ـ ًة نزلــت بــه ،ويظ ـ ّن أ ّن الهــادي وضــع اآلخــر إىل جانبــه يف
املجلــس والجمع ّيــة ،وز ّوجــه مــن ابنتــه ليحلّــه محلّــه إن هــو
غضــب عليــه أو ســحب ثقتــه منــه .عندئـ ٍـذ كان يــرى يف ال ّدعــوة
بديـ ًـا ملعتقــدات امل ـزار األصليــة ويف الهــادي بديـ ًـا إللههــا ،ويف
ـي ،ويف ال ّناطــور
املجلــس والجمعيّــة بديـ ًـا لعــامل املزاريّــن الحقيقـ ّ
ألي ســواه
بديـ ًـا لــه ،ويف كل واحـ ٍـد مــن القريــة بديـ ًـا محتمـ ًـا ٍّ
أو إلبعــاده عــن مكانــه مــن الهــادي والحلــول محلّــه فيــه ،زار ًعــا
بينهــم بــذور شــقاقات وعــداوات مل يعرفــوا لهــا مثيـ ًـا يف حياتهــم
الســاعات مــن الشــطط الجامــح ،كان
الســابقة .يف مثــل هــذه ّ
ّ
األســتاذ يتســاءل مــا إذا كان الهــادي يحكــم املــزار بق ّوتــه أم
بضعفهــا ،بدهائــه أم بغفلتهــا ،بذاتــه أم بأبنائهــا .وكان ال يجــد
صعوب ـ ًة يف اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ،التــي كان مــا يلبــث أن
قائــا :انظــر إىل الحــرب ال ّناشــبة دون
يكبتهــا يف أغــوار نفســه ً
م ـ ّر ٍر بينــك وبــن ال ّناطــور تعــرف اإلجابــة عــى أســئلتك .أكان
ـؤيس ،فيطــرح
األســتاذ يوغــل بعــد ذلــك يف كشــف واقــع املـزار املـ ّ
عــى نفســه أســئل ًة إضاف ّي ـ ًة حــول أحــوال قريتــه التــي دفعــت
راضي ـ ًة مث ًنــا فاد ًحــا ألحالمهــا وأوهامهــا ،وبلغــت موق ًعــا يعنــي
بقاؤهــا فيــه موتهــا غريب ـ ًة عــن ذاتهــا ،وخروجهــا منــه مأســا ًة
ال يعــرف أحــد نتائجهــا؟ ال يــدري أحــد غــر الهــادي مــا يخالــط
األنفــس مــن مشــاعر ويضطــرم فيهــا مــن أحاســيس.
ومــن املؤكّــد أنّــه كان سيمســخ تابعــه إىل قــرد أو كلــب ،لــو طــرح
عليــه ســؤالً واحــ ًدا مــن األســئلة التــي طرحــت نفســها عليــه
قبــل قليــل.
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كل حــال،
مل يطــرح األســتاذ أســئلته ،لك ّنــه أخــذ يفهــم ،عــى ّ
أ ّن امل ـزار مل تكــن مــا ظ ّنهــا إىل األمــس ،مج ـ ّرد قريــة حلّــت بهــا
الربكــة املق ّدســة للهــادي ،بــل هــي ،عــى فقرهــا وشــقاء أبنائهــا،
قطــب ال ّرحــى يف تجربــة الهدايــة ،وأنّــه هــو والهــادي وال ّناطــور
ٍ
عندئــذ كان يقــول :ليــس
واملجلــس ال يســاوون شــيئًا بدونهــا.
ال ّرســول شــيئًا ،إن كان بــا أتبــاع .إ ّن مث ّــة آالفًــا مؤلّفــة مــن
كل قريــة بائســة .لكــن أح ـ ًدا ال
ـقي ويف ّ
ال ّرســل يف ّ
كل مــكان شـ ّ
يأبــه لهــم ،ألنّهــم بــا أتبــاع .يف هــذه اللحظــات ،كانــت تنهــال
الصعبــة عــى ذهنــه مــن جديــد ،وكانــت تبقــى فيــه
األســئلة ّ
مغمغــا :عندمــا يكــون الهــادي منطلــق
إىل أن يبعدهــا عنــه
ً
الدعــوة وركيزتهــا ،تغيــب مـزار الـ ّد ّب عــن ذاتهــا ويحــرب نايــف
وال ّناطــور وتصنــع الجمعيّــة أحــام يقظــة للقريــة التــي ال يجــوز
الخاصــة.
أن تكــون لهــا أحالمهــا
ّ
أ ّمــا عندمــا تكــون امل ـزار نفســها مرتكــز الدعــوة ...توقّــف عــن
التّفكــر وأمســك عــن االسرتســال فيــا كان جنونــه يقــوده إليــه.
ســأل آخــره مســتغربًا :هــل ق ـ ّررت وضــع نهاي ـ ٍة لحياتــك أيّهــا
املجنــون؟ إذا كنــت قــد ق ـ ّررت هــذا ،فأنــت مجنــون مضاعــف،
م ـ ّر ًة ألنّــك تســر وراء قريــة ســترتكك وحي ـ ًدا كــا ســبق لهــا أن
رض بنفســك ،أنت
تركــت عبــا وكلثــوم وحيدتــن ،ومـ ّر ًة ألنّــك ســت ّ
نايــف املفزلــك الــذي رفعــه الهــادي إىل مــكانٍ مل يبلغــه أحــد
مــن آبائــك وأجــدادك ولــن يبلغــه أحــد بعــدك يف امل ـزار .فهــل
تريــد بيــع الحقائــق الجليّــة بأوهــام واهيــة يكشــفها الهــادي
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قبــل حدوثهــا .صحيــح أ ّن ضيــاع وعــي املـزار قــد أضــاع قيمتــك
يف نظــر الهــادي وأفقــدك وعيــك بطريقــة قاهــرة تجعلــك عاجـ ًزا
عــن إعــادة قومــك إىل صوابهــم بغــر إذنــه وتدبــره وحــده.
ولكــن ملــاذا تريــد أن تعيــد للمـزار وعيهــا ،ألــي تفشــل ال ّدعــوة؟
كل يشء وترجــع ذلــك املنبــوذ الــذي كانــت
وتض ّيــع عــى نفســك ّ
تس ـ ّميه املفزلــك؟ اللّعنــة عــى امل ـزار واملزاريّــن ،واللّعنــة عــى
والســام عــى الهــادي،
األســئلة ّ
الصعبــة والحقائــق الجل ّيــةّ ،
وطــوىب لل ّناطــور ،وللمجلــس ،ولجمع ّيــة رعايــة األحــام واألوهــام،
ـب املـزار عــن ذاتهــا إىل أبــد اآلبديــن .إن كان غيابهــا يعنــي
ولتَغـ ِ
حضــور الهــادي وال ّدعــوة وأتباعهــا.
كان األســتاذ قان ًعــا أ ّن وجــود امل ـزار مل يعــد يعنيــه ،وأ ّن ضياعهــا
يزيــد قيمــة الهــادي يف حياتــه وقيمتــه هــو يف ال ّدعــوة .مل يقــل
بعــد ذلــك شــيئًا.
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