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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني.

كثرية هي الكتابات التي ر�سدت الأو�ساع العقدية والجتماعية وال�سيا�سية 
يف مكة واجلزيرة العربية قبيل نزول الوحي على النبي الكرمي حممد ]، 
لكن قليلة هي الأعمال الأدبية التي ركزت على الأو�ساع النف�سية والجتماعية 
تلك  املراأة يف  تكابده  كانت  ملا  والرمزي  الفني  التناول  اإلى  و�سعت  للمراأة، 

املرحلة احلرجة من تاريخ العرب و الإن�سانية.
وقد �سعت الروائية زبيدة هرما�ص، عرب اإدارة فنية للحكي وال�سراع ، 
اإلى اأن تلقي ال�سوء على ثنائية  الإكراهات والتطلعات التي حلمت بها املراأة 
العربية اآنذاك ، وقدمت �سخ�سية »مرمي« منوذجا حيا وموؤثرا ملا كان يعتمل 
بداخل املراأة وما كانت حتلم به وهي تعي�ص اأجواء من الدونية والهوان ، تلك 
الأجواء التي مل تفلح الن�سرانية احلنفية يف اأن تخل�ص الن�ساء من اآثارها 
النبي  ببعثة  احللم  اإل  ليقويها   ، م�سريها  تواجه  »مرمي«  وبقيت  املدمرة، 

الإن�سان الذي يخط بتعاليم القراآن اأولى لبنات التكرمي الإ�سالمي للمراأة.
وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
والأدباء  واملهتمني  القراء  اإلى جمهور  الروائي  العمل  اأن تقدم هذا  الكويت 
والنقاد، اإ�سهاما منها يف ن�سر الأدب البناء الهادف اإلى تنمية الذوق والقيم 

الإن�سانية اجلميلة.
واهلل ن�ساأل اأن ينفع بهذه الرواية، ويجزي موؤلفتها خري اجلزاء. 

اإنه �سميع جميب الدعوات...
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فرا�شات مكة...

دعوها حتلق..   



- ناويل فر�سي ماء من البئر...هيا... لاأريده من �سقاء العبيد.

- هاهو ذا يامولي.

- ماهذه الزرقة على يدك؟

- فر�سك يا مولي، كنت... اأناوله ماء لي�سرب فده�سني بحافره الأي�سر.

- ليته ده�ص بطنك هذا... ليته ده�ص هذه التي بداخله، اغربي عن وجهي 
الآن، اأ�سعر اأنك �ست�سعني اأنثى.

خطت قليال اإلى الوراء، ثم ان�سلت من املكان فناداها قائال:

اأنني  جيدا  تذكري  اأن��ث��ى؟  و�سعت  اأن��ت  اإن  بك  �ساأفعل  م��اذا  -اأتعلمني 
و�سط  املهانة  م��ن  م��زي��دا  اأري���د  ل  هه...اأت�سمعني؟  دم��ه��ا...  �ساأر�سعك 
ع�سريتي، ل اأرى وجهك الآن، ان�سريف.. هم.. هم.. تعايل.. متى �ست�سعني 

هذا ال�سر؟ 

- ل.. ل.. ل اأعلم يا مولي.

�سكت برهة وهو يحرك �سفتيه مينة وي�سرة ثم قال :

- ل اأحب اأن تخرجي خلدمة الفر�ص بعد اليوم، �ساآمر تلك ال�سوهاء بفعل 
اأحتقق من  لهذه اخليمة حتى  الركن اخللفي  ف�ستمكثني يف  اأنت  اأما  ذلك، 

�ساأنك.

ازدادت انحناءة فهيدة وهي تهم بالتو�سيح قائلة :

 - �سيدي.. اأ.. اأ..

 - اأف�سحي، هيا.. اأف�سحي.. ماذا وراءك؟ 

تلعثمت ثانية، وو�سعت يدها امل�سققة على فمها وهي حتاول جمع اأ�سابعها 
اخل�سنة وقالت يف ذعر:
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-لقد باع ابنك ال�سوهاء هذا ال�سباح !

جل�ص فجاأة، ثم اأخذ ي�سرخ باأعلى �سوته، ورمى ب�سوط كان معلقا خلفه 
حتى اهتزت اأركان اخليمة وقال:

يا  ال�سكل؟ كيف؟...  بهذا  الأرعن  يت�سرف هذا  باعها؟ كيف... كيف   -
غري  ومن  ببيعها؟  يقوم  ثم  ثم..  واملتاع،  هي  اأبي  عن  ورثتها  لقد   ! لالآلهة 

اإذين؟ كيف حدث ذلك؟...

ت�سجعت فهيدة قليال وقالت ب�سوت خافت وهي تزداد انحناءة :

- لو راأيتها يا مولي كم كانت تبكي.. تبكي لأنها اأحبت املقام يف دياركم 
ول تريد اأن ترحل...واأحبت مولتي الفارعة اأم الأكابر واأم الأ�سود.

نظر اإليها غا�سبا وقال:

- تبكني؟... تتحدثني اإلى عن دموع العبيد؟... اأنت اأي�سا اأيتها احلقرية!... 
وفر�سي  ب�سيفي  ايل  الآلهة؟  باركته  الذي  يومي  يف  كهذا  خربا  ايل  تزفني 

واغربي عن وجهي حال.

هرولت فهيدة مغادرة املكان وفرائ�سها ترتع�ص، اأما فاتك �سيدها وزعيم 
على  كله  واأفرغه  ب��ارد،  ماء  به  اناء  وحمل  الغ�سب،  به  ا�ستد  فقد  قبيلتها 
عمامته، ثم تقلدها والغ�سب يتالعب باأنامله، غطى وجهه منتقبا باأطرافها 
اتقاء حر ال�سحراء ورمالها اخل�سنة وهو يتجه نحو الفر�ص داعيا الآلهة اأن 

ت�سحبه.

�سعرت فهيدة بخوف �سديد يتملكها، �سيما حني راأت فاتك يجذب الفر�ص 
من ذيلها قبل امتطائها، وو�سعت يدها على بطنها واأخذت تت�سرع اإلى الآلهة 
اأن جتعل حملها ذكرا، فهي تعلم جيدا غ�سب فاتك، وترى يف كل اآن مدى 
ا�سراره على اأن يكون املولود ذكرا، واذا مل يكن كذلك ف�ستزداد ذل وحقارة، 
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انه الكابو�ص الذي تخ�ساه وتتجنبه، ولكنه جثم على �سدرها منذ اأن علقت 
و�سيادة  وجاهة  ميتلئ  الذي  ال�سيد  نطفة  الرق  جدار  على  املتبث  برحمها 
وكربياء و�سط قومه، �سعرت بالدمع ال�ساخن يهطل من مقلتيها كاملطر، كما 
اأن التعب اأخذ منها ماأخذه، ورعاية ال�سيد ونوقه وطحن طحينه وحمل اأبنائه 
قد اأجهدها اأي�سا، واأ�سبحت ل تقدر على جر حبل البئر العميق ل�سقي ال�سادة 
وبهائمهم يف اآن واحد، فهي يف �سهورها الأخرية، وو�سعها الأول والثاين قد 
اأنهكاها، ول زالت تعاين من اآلم فراق ابنتيها اللتني و�سعتهما يف حمليها 
حني واأدهما اأبوهما وهما حيتان !...ت�سرخان حتت الرتاب اجلاف املتكوم 
الثالث مقبلة ل حمالة على  اأنها بحملها  �سعرت فهيدة  العبيد،  حول خيام 
اأنثى  اإذا كان املولود  كابو�ص مرعب، واأن الزوجات الأخريات �سي�سمنت بها 
لبكائها، ويتقربن من فاتك  كما فعلن من قبل، تذكرت كيف كن ي�سحكن 

�سيدهن و�سيد القبيلة الذي ل يقبل العار اأبدا.

املوؤمل حتى  بها تفكريها  الأقداح، ف�سرد  لتحمل  ال�سيد  اإلى خيمة  ان�سلت 
خرت قدماها، و�سقطت على جزء من فرا�سه دون اأن ت�سعر، الفرا�ص الذي 
مل يكن لأحد احلق يف مل�سه ف�سال عن ال�ستلقاء عليه بتلك الطريقة، اإل اإذا 
كانت اإحدى زوجاته املحظوظات، اأخذتها الذكرى بعيدا يف م�سوار املعاناة 
دخلت  التي  املحنكة  الع�سرية  عجوز  اإل  �سرودها  عليها  يقطع  ومل  والأمل، 

م�سرعة وهي ت�ساأل عن ال�سيد فاتك فقالت:

- فهيدة، ويحك يا امراأة! جتل�سني على فرا�ص ال�سيد واأنت مل تلدي بعد 
ذكرا؟ اأما تخافني اأن يراك اأحدهم؟... اأين هي مولتي؟

اأن  قبل  ومت�سحه  الفرا�ص  تعدل  وهي  فجاأة  �سرودها  من  فهيدة  اأفاقت 
تدركها الفارعة �سيدة الزوجات، ثم قامت م�سرعة وقالت:

- ماذا وراءك يا خالة؟
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- ماذا ورائي؟ مكة يا فهيدة وما حولها تكتوى نارا من حر ال�سم�ص ونارا 
اأخرى من حر احلرب واأوزارها !...

اأبناء  اأحد  يراها  اأن  قبل  املكان  مغادرة  حتاول  وهي  بربود  فهيدة  ردت 
ال�سيد اأو زوجاته:

- وما �ساأن الن�ساء باحلرب؟ نحن ل�سنا �سيئا يف هذه الع�سرية اأثناء ال�سلم 
فكيف نتحدث عن احلرب؟ 

- اأتيت لأخرب �سيدك ل اأنت اأيتها الغبية، اأين هو؟ جئته بخرب �سمعته اليوم 
بنف�سي يف اأ�سواقنا، اأين هو؟..

- خرج للبحث عن الرجل الذي ا�سرتى من ابنه ال�سوهاء.

�ساحت العجوز متاأملة : 

- اأوباعها؟...لقد كانت تاأتيني باأخبار ال�سيدة... اأ.. اأ...

اأن  دون  واخلدمة  الع�سرة  من  �سنني  بعد  امل�سكينة  بيعت  نعم..  نعم..   -
ي�سدر منها خد�ص لكرامة ال�سيد وذويه.

ا�ستدركت العجوز قائلة :

- لريب اأن الآلهة اأخربته بذلك، ل ريب اأن الآلهة علمت منها ما مل نعلمه 
نحن...لريب...

اأم�سكت فهيدة بيد العجوز النحيلة واأخذت تقبلها وتنحني لها وقالت يف 
نربة حزينة:

- اأماه...هال اأخربتني الآلهة اأنا اأي�سا مبا يف بطني؟ بحق الآلهة �ساعديني 
واجعليها تنطق بخري، اأخ�سى.. اأخ�سى اأن يكون حملي اأنثى مرة اأخرى، اآه.. 
اأرجوك،  �ساعديني  املرة،  هذه  �سدري  قلبي يف  �سيذوب  ذلك،  اأخ�سى  َلَكْم 

اأرجوك !

14



نظرت اإليها العجوز وهي حتاول ثنيها عن القرتاب منها اأكرث مما فعلت 
وقالت :

اإلى  الداخلية  احلرب  خرب  اأزف  حتى  الآن  اأمهليني  ولكن  -�ساأ�ساعدك، 
�سيدك.

قالت فهيدة وهي ت�سع كلتا يديها على راأ�سها :

هذه  بها...  �ساأين  ما  اأنا؟...اأجيبيني...  �ساأين  ما  احل��رب..  -احل��رب.. 
احلرب ل تنتهي، احلرب احلقيقية هي التي اأحملها اأنا يف عقلي ويف قلبي، 
مرة  اأهان  اأن  قبل  ينزل هذا احلمل  اأو  من�سيا...  ن�سيا  واأك��ون  اأموت  ليتني 

اأخرى.. اآه.. ليتني اأموت.

التفتت العجوز اإلى خارج اخليمة دون اأن تعري اأحا�سي�ص فهيدة اهتماما، 
ال�سيد  فاإذا �سهيل خيل  تعتذر،  اأن  دون  املكان  ثم غادرت  قليال،  وهمهمت 
فاتك ي�سبقها، نزل من على الفر�ص اأمام خيامه وقد عال الغبار املكان، ثم 
تقدم و�سيفه ُمَدلَّى يتحدث عن ملحمة خاطفة حدثت للتو، كان ذبيبه ما زال 

يقطر دما وقال حني راأى العجوز املرتبكة :

- ماذا وراءك اأنت اأي�سا؟ تهمني ب�سراء امراأة من اإمائي؟ 

�سعرت العجوز باخلوف والذعر، وراأت اأن حالة ال�سيد ل توحي باأنه م�ستعد 
وهمت  نف�سها  على  فانكم�ست  اإليه،  زفه  على  تعزم  كالذي  خرب  ل�ستقبال 
بالنحناء كما تفعل عادة، اأما فهيدة فقد ابتلعتها الأر�ص واختفت يف اخليمة 

اخللفية.

ظل �ساكتا وهو يرى خربًا اآخر وراء ارتباكها ثم قال :

- هيا، قويل ما عندك يا وجه ال�سوء.

ت�سجعت وقالت وهي ترجف:
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- �سيدي، �سمعت اأن ابنك باع ال�سوهاء.

- اأجل، ل اأدري كيف جتراأ حقري من ع�سريتي وا�سرتاها، �ستعود اإلى البيت 
اليوم، اأما هو فقد اأخذ جزاءه، هه.. يتجراأ وي�سرتي اأمة �سيده !

-لرتعاك الآلهة يا �سيدي؟ قتلت من ا�سرتاها من ابنك؟

نظر اإليها �سزرا وهو يزيح العرق عن جبينه وقال:

-قلت لك ما وراءك؟

كما  اأجت�س�ص  كنت  حيث  ال�سوق  يف  خربا  �سمعت  فقط  اأ..  اأ..  -�سيدي.. 
اأمرتني عن..عن....

�ساح وهو ينظف �سيفه من بقايا الدم وقال:

- اأ�سرعي باخلرب ف�سيفي مازال يلمع يف يدي.

- اأجل.. يا.. يا مولي كانوا يتحدثون عن احلرب.

قاطعها مزجمرا:

- احلرب؟ احلرب؟ الويل والثبور... ومن هم هوؤلء؟

النا�ص  يهيجون  بثالثتهم...  مولي  يا  رافع  بنو  راف��ع...  بنو  �سيدي...   -
تاأكلنا،  مولي  يا  داخلية  حربا  اآه..  احلرب،  عليك  �سيعلنون  اإنهم  ويقولون 
بع�ص  ا�سرتى  البكر  ابنك  اأن  كما  الآل��ه��ة،  قرابني  احتكرت  اأن��ك  يدعون 
�سبيانهم ليدافعوا ق�سرًا عن مراعيك، اإنهم بب�ساطة يا مولي ي�سعرون اأنَّ 

كرامتهم قد اأهدرت، هذا ما قالوا وما زالوا يرددونه بني النا�ص.

اأريكة يغطيها جلد ظبي ناعم، ورفع راأ�سه �سوب الإله هنيهة  جل�ص على 
ثم قال :

-اللعنة.. اللعنة... هل هذا كل ما لديك الآن؟
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- اأجل يا مولي... هذا كل ما لدي...

- اخرجي من هنا الآن.. اخرجي.

ح�سرت زوجته الفارعة اأم الأكابر حني �سمعت �سراخه وقالت وهي تنظر 
اإلى العجوز �ساخطة :

-اخرجي من هنا يا عجوز ال�سوء، حترمني �سيدك راحته.

نظر فاتك اإلى زوجته والغ�سب يتالعب بتقا�سيم وجهه وقال :

-اأوقدي النار... واجعلي لالآلهة بخورا تطيب بها، ويف م�ساء اليوم �ساأح�سر 
اجتماعا بعلية قومي...نتدار�ص معا هذه املكيدة التي ل ريب دبرت بليل.

ان�سرفت العجوز وهي تتعجب من بطء بط�سه على غري العادة، ومل تلحظ 
اأنه كان متعبا كما ادعت ال�سيدة، لقد ق�سد فرا�سه واأمر زوجاته بابعاد كل 
حركة عن املكان، فهو بحاجة اإلى اأن ينام قليال لكونه مطالب بالقيام على 
�سوؤون قبيلته املزروعة يف اأطراف مكة، والتي تتهددها حرب داخلية خطرية 

ب�سبب معار�سة بني رافع له وتاأليبهم النا�ص عليه.

ا�سرتخى وهو يردد اأبيات �سعر مدحه بها اأحد كبار �سعراء ع�سريته عن 
باأ�سه و�سهامته، كان يحاول اأن يبعث ن�سوتها يف قلبه ليبدد الغ�سب والقلق 
اللذين ي�سيطران عليه، يت�سور ناظمها وهو يقر�سها اأمام القوم، كلها و�سف 
لفاتك بالبطولة والفحولة والقوة والكرم، النخوة وال�سهامة واجلاه هم �سغله 
ال�ساغل الذي ي�ستطيع مداعبة ذهنه، خ�سو�سا يف مثل تلك اللحظات التي 
ت�سيق بها خواطره، ال اأن تلك الأبيات طرقت م�سمعه طرقا اآخر، وذكرته 
مكانه  من  فقفز  �سوؤونها،  ويرتك  ينام  ل  الذي  القبيلة  �سيد  اأنه  من جديد 
فجاأة، ثم جل�ص وهو ميرر يده على �سلعته ويحاول النظر من خالل الثقب 
العلوي للخيمة اإلى بيا�ص ال�سم�ص الالفحة التي جعلت حليته الكبرية تعرق 
وجتعل عنقه ال�سخم كاأنه واد من العرق، كانت عيناه اجلاحظتان حتمران 
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ويتدلى من حولهما جلده الذي يظهر من حتت اللثام الناعم الذي يدثر به 
اأحيانا وقت خلوده اإلى الراحة، لقد كان كل �سيء من حوله �ساكنا هامدا، 
يجرب  التي  فاتك  خلوة  اأثناء  حركة  باأدنى  القيام  ي�ستطيع  من  يوجد  ل  اإذ 
اجلميع على تقدي�سها، حتى اإلهه ال�سغري اإلى جانبه يحدق –كالعادة-فيه 
اأحد  ا�ستقدمهما  لوؤلوؤتني �سغريتني  دون حراك ول كالم، عيناه عبارة عن 
جتار مكة من ال�سام، واأهداهما لفاتك اأثناء م�ساهرة جمعتهما، اأما يداه 
وهو  فاتك  اإليه  نظر  القرف�ساء،  يجل�ص  وهو  �سدره  اإلى  فكانتا جمموعتني 
يفتح عينا ويغم�ص اأخرى، ثم قام من مكانه ب�سرعة فائقة، وحمله وحدق يف 

عينيه امل�سمختني برائحة العطر الفاخر وقال هام�سا:

! حتى  ي�سكن من حويل  �سيء  رفيق ويف، كل  اأنت  املقد�ص...  الإله  -اأيها 
اأنت؟...ل.. ل... لبد اأن تخربين عن هوؤلء الذين يريدون تدمريي وامل�ص 
بهبتي وكربيائي، اأير�سيك اأن تكون مكانتي و�سيعة واأنا �سيد القبيلة الذي 
حت�سب له العرب األف ح�ساب؟ راحتي و�سكوين رهينة راأيك، كما اأن.. كما 

اأن بط�سي رهني راأيك اي�سا.

اقرتب منه اأكرث واأخذ يحذق يف عينيه ومي�سح به وجنتيه وقال هام�سا:

-األ ترى معي اإلى اأي حد اأعظمك واأ�ستم�سك براأيك؟ 

�سكت قليال كاأنه ينتظر اإجابة، ثم و�سع و�سادة الليف حتت قدميه وو�سادة 
الوبر حتت راأ�سه وا�ستلقى على ظهره دون حركة، بينما نام الإله ال�سغري 
على �سدره وهو مي�سك به، وعندما غالبه النوم وا�سرتخت يداه �سقط الإله 

على الأر�ص الرملية وكاد اأن ينك�سر.
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الإله النائم

-�سيدي... ال�سم�ص اأو�سكت على الغروب.

-اآه...يا اأم الأ�سود، مل تركتني نائمًا حتى هذا الوقت املتاأخر؟..

-معذرة يا مولي، كاد �سخريك يحرك ف�سطاط اخليمة ل�سدة تعبك، �سمر 
بالليل...و�سوؤون القبيلة بالنهار، اأ�سفقت عليك.

نظر اإليها غا�سبا وهو ينتزع كربياءه ويلعن الأعداء الذين �سغلوه وقال:

-ل حاجة يل فيك ول يف �سفقتك، ابتعدي عني قليال، لقد �سمعت اأ�سعارا 
اأن�سدها ذوؤيب امام القوم مازلت اأجد حالوتها يف �سدري، ل بد ان اأمتثلها 
�سفقة  جتد  ل  ه��ه..  ينك�سر..  ل  ومن  ينك�سر،  ل  ال��ذي  القوم  قائد  واك��ون 

الآخرين طريقها اإليه.

بكوين  اأفخر  زلت  وما  اأن�سدت  ما  اول  تذوقتها  معذرة...لقد  -�سيدي... 
زوجة ال�سيد امللهم البا�سل الذي ل ي�سق له غبار.

فبادرته  والتقدير  احلب  كل  له  يكن  الذي  اإلهه  يتفقد  وهو  اإليها  التفت 
قائلة:

-�سيدي...لقد حملته حني �سقط من على �سدرك وو�سعته يف مكانه دون 
اأقدامنا، هذا ابنك ال�سغري  اأن ت�سعر، ل يليق به اأن يهان ويرتك يف مقام 

حنظلة اأح�سرته لين�سدك بيتني من ال�سعر قلتهما فيك �سباحا.

�سحك �سحكة �ساخرة وهو يفرك عينيه اجلاحظتني وقال :

-مالك ولل�سعر يا فارعة؟... اأنت... تلدين يل الذكور الذين اأت�سرف بهم 
ويعلو �ساأين بني العرب، هذا ما اأريده منك.
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-انني اأقر�ص �سعرا متينا... ولكنكم... هه... رف�ستم اأن جتعلوا ق�سائدي 
مع معلقاتكم العظيمة... لأنني امراأة... �ساأعلقها هنا اإذا اأذنت يا مولي.

نظر اإليها ب�سخرية كبرية وهي تدفع ابنها اإليه وقالت :

-تقدم يا حنظلة ومت�سح بالإله، واأ�سمع اأباك �سيد العرب.

اأخذ الطفل يردد ما قر�سته اأمه من ال�سعر، بينما رحل ذهن فاتك نحو 
حرب بني رافع له والطريقة املثلى للق�ساء عليهم.

 ظل حنظلة يردد الأبيات، وي�سع يده ال�سغرية على قدم الإله املن�سوب 
اأمام والده الذي يفخر به لنباهته، فهو البن املدلل لأم الكرباء التي اأجنبت 
بوالده  املبا�سر  والعتناء  احلديث  ب�سرف  وحظيت  الذكور،  من  اأربعة  قبله 
والدخول عليه ليقاظه، بينما ان�سغلت هي بتهذيب العمامة امل�سمخة بالعطر 
ناذرة  ب�سلع  جاءت  قافلة  من  للتو  فاتك  اقتناه  الذي  اخلال�ص  الهندي 
جنت  فقد  طبقتهم،  اإلى  الكرباء  اأم  تنتمي  الذين  الأ�سياد  اإل  ي�سرتيها  ل 
اإلى طبقة العبيد املهينة، وا�ستحقت االرتباط بفاتك ومداعبة  من النتماء 
للخدمة اخلا�سة حتى  �ستبقى يف اخليمة  اأحد،  يراه  عمامته ومل�ص عطر ل 

يغادر، اأما هو فاأطل على اخلارج، ثم رفع راأ�سه اإلى ال�سماء وقال:

-اأمطرينا اأيتها الآلهة حكمة و�سرفا وعلوا، لكم اأنا بحاجة اليك... هوؤلء 
الأوغاد، يعار�سون م�سيئتك.

وقف هنيهة، ثم عاد اإلى مكانه، وتناول كاأ�ص خمر، وقب�ص بيديه الكبريتني 
على حبات بلح يتالعب بهن، نرثهن فجاأة و�سفق بيديه �سائحا:

-علي بفر�سي الآن... الآن.

هتفت اأم الأ�سود ب�سوت عال:

-الفر�ص !.. الفر�ص.
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-هاهي ذي يا مولتي اأمامكما خارج اخليمة.

-تقدمي الآن اأيتها اخلادمة.

دخلت جارية �سغرية حافية القدمني وهي مت�سك بقدح كبري كاد ي�سقط 
من بني يديها ال�سغريتني، و�سعته على م�سطبة حجرية منقو�سة، وتوجهت 

نحو الداخل قليال، واأتت باأقداح �سغرية ثم ر�ستها بعناية وهي ترتع�ص.

راح  بينما  الفاكهة،  بع�ص  وتقطع  الكوؤو�ص  ت�سب  وبداأت  ال�سيدة  دفعتها 
الولد يداعب الفر�ص ويجره نحو باب اخليمة.

اأبنائه  كبار  ومعه  الأعيان  بيت  نحو  فاتك  اإل حلظات حتى خرج  مل متر 
وخرية فر�سانه.
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دموع العبيد

بيت الأعيان مكان ف�سيح و�سط ال�سحراء، حتيط به �سخور �سوداء تغطي 
املمرات  بحوا�سي  �سبيه  الأحجار  من  بقطع  مك�سو  خا�ص  ممر  وله  املكان، 
الرومانية القدمية، اإلى ميينه بناء مهمل يعلق فيه العبيد الذين ل يح�سنون 
وعظام  حيوانات  وبقايا  حديدية  �سال�سل  قطع  بداخله  والطاعة،  اخلدمة 
بقايا  اجلوانب  على  تتناثر  والراأفة،  الرحمة  �سفة  املكان  عن  تنزع  ب�سرية 
بع�ص الأواين اخلزفية التي توحي اأن العبيد يعذبون لأجل ك�سرها خطئا اأو 
تذمرا، اأو اأنها م�ستقر طعامهم حني ي�ست�سيفهم الأ�سياد للتعذيب يف املكان، 
احلار�ص وحده من يقرر طريقة التاأديب التي اأوكلت اإليه من مدة، فهو رجل 
ال�سر  خيط  ميتد  الذي  وجهه  جتاعيد  ال�سم�ص  اأ�سعة  جتتاح  املالمح  خ�سن 
باأدق تفا�سيلها، لقد  لري�سم من خاللها لوحة �سيطان ال�سحاري احلارقة 
وم�سح  للتو  طعامه  اأنهى  قد  كان  وفزعا،  ذل  املارقني  العبيد  ليزيد  اختري 
اأ�سابعه الغليظة برباجم رجليه، وقام يدك الأر�ص دكا ل�ستقبال فاتك الذي 

قدم له التحية وقال :

-هل من عبد اأبق اليوم؟ 

رد �سجان العبيد وهو يحوم حول الفر�ص مم�سكا بلجامها :

يا  ال�سيدات  فتنة بني  اأخبار حتدث  املاء ومعها  تنقل قرب  -اأََم��ٌة و�سيعة 
مولي، جيء بها اإلينا من اأيام.

رد فاتك �ساحكا :

-ماذا اخرتت لها؟ هه..

-وجبة على اأقدام الآلهة... ههه... مل يكن ذلك هينا يا مولي.

-نحن ن�سبناك لهذه املهمة.. بينما.. بينما يتولى الأ�سياد يف مكة ذلك 
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باأنف�سهم، لكن اأخربين.. اأ�سعب عليك اأو على غلمانك �سيء يا حامي عزتنا 
حتى ناأتيك مبن ي�ساعدك؟ 

-كال.. كال يا �سيد قومه، بطنها املنتفخة حالت دون �سحلها فوق الرمل 
ال�ساخن ب�سهولة، مل ن�سل اأقدام الآلهة ال وقد خرج الآبق ال�سغري يتدحرج 
�سياطنا..  حتت  وهي  باحت�سانه  همت  حني  م�سحكا  منظرا  كان  اأمامنا، 

هه... 

تلفظه،  فقبيلتنا  يتذمرون  حني  العبيد  هوؤلء  اإلى  ي�ستمع  من  -ههه... 
ل كرامة لهم ول قيمة، الق�سوة وحدها هي م�ستحقهم...ههه... تلك النعل 

الفاخرة، ماذا تفعل هنا؟ 

-�سياأتي ر�سول بني عبد الأ�سهل ل�سرتدادها مع متاع موله يا مولي فاتك 
امللهم.

�سيفه  وتقلد  �سيده  قلن�سوة  لب�ص  الذي  امللعون  العبد  ذلك  تذكرت،  -اآه، 
ياله  ! هه.. هه،  النعل  اليمن، ياجلراأته، مل ين�ص حتى  وخرج متوجها نحو 

من اآبٍق اأنيق !

اأعيانه  بع�ص  فاإذا  ب�سخرية،  ي�سحك  وهو  ال�سجان  مودعا  فاتك  ا�ستدار 
وم�ست�ساريه يخرجون من مقر اجتماعهم وهم ي�ستقبلونه بالتحية والرتحيب، 
دخلوا  ثم  البناء،  راأ�ص  على  املن�سوب  الإله  اإلى  التحية  واأدوا  اليهم  ان�سم 

م�سرعني.

كان عددهم يفوق الثالثني رجال، يتو�سطهم �سيخ طاعن يف ال�سن ذابت 
عظامه، فوق راأ�سه عمامة عليها ري�سة عظيمة، كان يبدو كاأنه قطعة قما�ص 
مكومة من �سدة هرمه، نظر اإليه فاتك وهو يحرك راأ�سه منحنيا تكن�ص ري�سة 

راأ�سه وجه نعله، ثم توجه نحوهم وهو يبادرهم بالتحية وقال:

-عمتم م�ساء اأيها القوم.
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-عمت م�ساء يا �سيدنا.

تقدم قليال وهو مطرق الراأ�ص وقال:

اإليكم خربا جاءين هذا  اأزف  ثم...ثم  فعله  اأوًل عما قررت  -�ساأحدثكم 
اإلى الدور جهة ال�سرق،  اأنني �ساأحتول  اليوم، الأمر الأول وهو اخباري لكم 
ذلك لأننا مقبلون على رياح ال�سيف التي حتمل الرمال احلارة، وبذا فانني 
�ساأترك خيام اقامتي احلالية، الأمر الثاين هو اأننا �سنبيع �سبيان بني رافع 
عن اآخرهم ليخدم كل واحد منهم اأزواجكم احلرائر...عقابا لهم... عقابا 
ال�سجان ومل  تاأملت قليال غرف  راأيي،  لهم على معار�ستهم لقويل وت�سفيه 
تنا�سبهم وت�سفي غليلي، ول �سيء يجزيهم ال املهانة يف بيت كل  اأنها  اأجد 
واحد منكم، املهانة.. نعم املهانة هي م�ستحقهم...الأمر الثالث والأخري وهو 
اإذا ا�ستمروا يف املعار�سة ورفع ال�سوت على من هم  اأنني �ساأقتلهم جميعا 

اأعلى منهم �ساأنا و�سيادة.

كان اأحد اأ�سهار بني رافع حا�سرا فقال يف ذعر:

اأنا  م�سورتك،  وحتت  رعيتك  من  رافع  بنو  القبيلة،  تاج  وم��ولي  -�سيدي 
اأعتذر اإليك مكانهم.

�سرخ فاتك يف وجهه وقال :

-اخر�ص يا هذا، كان عليك اأن متنعهم، لقد اأثاروا غ�سبي وغ�سب القبيلة 
باأ�سرها، اأ�سمعت؟... القبيلة باأ�سرها غا�سبة.

توجه اليهم وقال:

-األي�ص كذلك ياقوم؟ 

هتفوا جميعا متملقني:

-بلى.. بلى يا مولي، كلنا غا�سبون.. كلنا غا�سبون.
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�سمعه  ل�سعف  يجري  ما  متابعة  يحاول جاهدا  وهو  الكبري  ال�سيخ  -نطق 
وب�سره وقال :

-اأنت يا مولي �سيد العفو وال�سفح، و�ست�سخر منا العرب وتقول اأن قبيلتنا 
تاأكل نف�سها، تعرف مكانة والدهم قبل موته بيننا، ولطاملا رفع من هيبتنا، 
وهم من �ساللة الأ�سياد، واأرى اأن ل جنعل ذراريهم عبيدا لنا يخدموننا يف 

بيوتنا.

تنهد فاتك وهو يداعب حليته وعالمات الغ�سب على وجهه وقال:

معار�سيه  اأن  حتما  العرب  �ستقول  العرب..  �ستقول  العرب..  -�ستقول 
تطاولوا عليه ومل يفعل �سيئا، �ستقول اإنني اأهون عليكم جميعا ول تقد�سونني 
مبا يليق ب�ساأين، يخرج منكم من ي�سفه راأيي ويهتك قراري، هذا والالت ما 
�ستقوله العرب، واأخ�سى ما اأخ�ساه اأن تتو�سع املعار�سة وتنه�سنا القبائل من 

حولنا.

رد ال�سيخ بنربة هادئة:

-ما زالت العرب يا مولي تردد الأ�سعار التي قيلت فيك بعد حربنا الأخرية 
التي خرجنا منها منت�سرين .. كلها حلم وكرم ونخوة وجاه، ونحن نحب اأن 

نرى �سيدنا دائما وجيها.

تهللت اأ�سارير فاتك قليال وحك عنقه مبروحة جلدية �سميكة وقال:

-بنو رافع.. بنو رافع.. لت�سحقهم الآلهة، اأخبارهم تاأتيني اأول باأول حتى 
وهم يف خمادعهم، تبا لهم.. يعار�سونني؟ األ يخجلون من ذلك؟ 

تقدم اأحد الوجهاء وقال:

-هم من رعيتك يا مولي، واأنا اأ�سفع عندك فيهم، فاأنت ال�سهم امللهم، 
وحقيقة الأمر اأن الآلهة مل تن�سبك ومل تر�ص عنك اإل لأنك �سيد حقا، هذه 
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املعار�سة لتقدم ول توؤخر، اأنت �سيد بالفعل ل بالقول وحده، ونحن جميعا 
نفديك باأرواحنا.

-�سحك فاتك �سحكة عالية وقال:

-باركتك الآلهة، قبلت �سفاعتك، علي ب�ساقي القوم الآن، وعلي بهم جميعا 
قبل اأن اأقوم من مكاين هذا ليوؤدوا فرو�ص الولء والطاعة من جديد، اأيها 

اخلدم، علي بالقيان واملغنيات ين�سدن اأ�سعاري الآن.

ف�سح له يف املجل�ص واأخذ كل منهم مكانا وثريا وهم يرتنحون.
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الرحيل

كانت العجوز ونا�سة تقرتب من اخليمة يف حذر �سديد وهي تنادي ب�سوت 
خافت :

-فهيدة.. فهيدة.. اأين اأنت يا امراأة؟
كانت فهيدة منهمكة يف ا�سالح وبر اخليام مع زوجات اأخريات، فهن عما 
مكة،  اأطراف  يف  الطينية  الدور  اإلى  ال�سخمة  اخليام  تلك  �سيرتكن  قريب 

والعناية بالوبر يجعل اخليمة تدوم طويال.

اجلو  وح��رارة  وطاأة احلمل  من  تتمايل  وهي  النداء  �سمعت  خرجت حني 
وق�سوة اخلدمة، وقد عال الغبار الكثيف وجهها وعينيها وقالت:

-رويدك يا اأماه.. ل.. ل ي�سمعنا اأحد.
تنهدت العجوز وقالت:

-ل تخايف، فاأنا ونا�سة القديرة.
قبلت فهيدة راأ�سها وكتفيها ويديها وهي تتو�سل:

-اأدركيني يا خالة...فاأنت قديرة حقا، اأنت يف مكان اأمي، اأرجوك.. اأنا.. 
اأنا هنا كما ترين، واأمي.. اأمي يف �سبي بني �سوق ومل يفتدها اأحد، هي تتمزق يف 
ديارهم واأنا اأمتزق يف دياركم، اخلوف املدمر والنار املوح�سة تاأكلني يا اأماه، 

لقد اندثرت روحي كما يندثر البخور على اأقدام الآلهة يف يوم نذر عظيم.

جذبت ونا�سة يدها يف مكر وقالت:

-اهدئي يا فهيدة، �ساأطلب من �سيدي فاتك اأن اأكون القابلة التي تعتني 
بك يوم خما�سك، ولن يقتلك اإذا ا�ستعطفته مولتي، ولكنني... ل.. ل اأ�سمن 
لك عدم قتل املولود اإذا كان اأنثى، اأنت تعلمني اأن الناث تلحق باملالئكة بنات 
القبائل يف ذلك متيم...مولي  واأ�سد  اأكرث منا،  اهلل، م�سر وخزاعة تدفن 

27



فاتك تاج بقائنا نحن الإناث.

-اآه يا خالة، اأكرث.. اأقل..اأ�سد.. اإنه حريق واحد يهجم على قلوبنا نحن 
الأمهات، كان مولي فاتك م�سغول بحرب حني بلغت ابنتي هند �سهرا كامال، 
لياًل  اآه... خرجت   ...! دفنها حية  ثم  ثم..  قلبي  �سورتها يف  ا�ستقرت  لقد 
لبنا على  يقطر  ثديي  فاإذا  مقلتي،  التي حفرت  بل حفرتها  لأعانق قربها، 
يا لق�سوة هذه  التعازي،  اإر�سال  القطرات كانت ترغمني على  الرتاب، تلك 

احلياة !.. يا للق�سوة.

بكت فهيدة بحرارة لدرجة الأنني، وو�سعت يديها على بطنها وهي ترتع�ص 
قائلة:

-اآه.. اآه.. ما زال �سراخ ابنتي الثنتني يرتدد يف اأذين، منذ ذلك اليوم واأنا 
اأ�سمع اأنينهما، اآه.. اآه...كم هو قا�ص هذا ال�سيد، راأيته يكاد يبكي ناقة وق�سها 
جمل فماتت، وما ذرف دمعة واحدة على ابنتي، دمعة واحدة ياخالة!... مل 
يبكهما اأحد �سواي...اآه.. مل يبكهما اأحد �سواي... كم هو قا�سي القلب، كانت 
ابنتي الثانية تر�سل �سراخها اإلى اأذنه من حتت اآخر حفنة تراب حتى حتول 

اإلى اأنني �سكتت بعده اإلى الأبد.

جمعت فهيدة ظفائر �سعرها ال�سميكة اإلى اأعلى، وعقدت ثوبا مغربًا على 
نا�سيتها واأردفت يف حرية:

-انظري يا خالة، تعايل معي.. تعايل وانظري اإلى ذلك الوتد املثبت هناك، 
خلفه بال�سبط ترقد بنيتي احلبيبة، كانت حمرتها تتالألأ كاأنها حبة رمان، 
ليت الآلهة ت�ستطيع اإيقاظها لأعانقها واأخربها اأنني اأنا اأمها التي مل تت�سرف 
باحت�سانها حلظة واحدة، مل اأحت�سنها اأكرث من تلك الأ�سهر الت�سعة...اآه...
ليت الآلهة توقظ ابنتي معا لأعتذر لهما اأن جاءتا ثم رحلتا فور جميئهما، 
ال�سحراء  هذه  بطن  اإلى  املقهور  بطني  من  فورا  خرجتا  اأنهما  ت�سدقا  مل 
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الق�سوة والعنف؟...ماذا  يا خالة بكل هذه  الآلهة  القا�سية، ماذا تفعل تلك 
تركت  مل  املمزق؟...  قلبي  ترى  األ  ...اآه...  اجلاحظة؟  العيون  بتلك  تفعل 
�سيدي يئدهما حيتني الواحدة تلو الأخرى؟ اإنني ل اأحب اآلهة مل متنع الأمل 

القا�سي عن املظلومني حلظة واحدة.

و�سعت ونا�سة يدها ب�سرعة على فم فهيدة وهي تقول :

-ويحك يا فهيدة، �ستنزل بك لعنة الآلهة، اأ�سمعت يا جمنونة؟...�ستنزل 
بك لعنة الآلهة.

ردت فهيدة متذمرة وهي ترفع �سوتها وحتدق يف عيني العجوز:

-لعنة الآلهة.. لعنة الآلهة.. لتهمني هذه الآلهة بعد الذي وجدت فيه نف�سي 
من اللعنة والعذاب، ليتها تكلمت لتقول اأنها تتلذذ بتعذيبي، ليتها تتكلم لتخربين 

ماذا فعلت لتعذبني بهذه الوح�سية.

مازلت  اأنت  اغ�سابها،  لك  يحق  ول  زلفى  اهلل  اإلى  تقربنا  انها  -متهلي، 
بحاجة اإلى معونتها، خما�سك قريب على ما اأرى.

بطني  ما يف  كان  اإذا  �ساأفعل  ماذا  يا خالة،  اأي�سا  اأنا  به  اأ�سعر  ما  -هذا 
اأنثى؟ ماذا �ساأفعل؟

-قلت لك �سرنى ما الذي ميكن عمله، دعيني اأتدبر الأمر، �ساأرحل الآن من 
هنا، فلرمبا جاء ال�سيد ووجدنا نناجي بع�سنا يف هذا الوقت.

وقت  حتى  كالعادة  يعود  ولن  الأع��ي��ان،  بيت  اإل��ى  ذهب  فقد  تخايف،  -ل 
يا  الطينية،  الدور  بيتنا يف  على  لدلتك  ال�سوهاء حا�سرة  كانت  لو  متاأخر، 

للم�سكينة، لاأعرف ما الذي حل بها.

-ل تخايف يا فهيدة، �ساأطلب من �سيدي اأن ياأذن يل يف مرافقتكم.

تهللت اأ�سارير فهيدة و�ساحت:
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ذكرا  مولودا  واأ�سع  عليَّ  �سعد  مقدم  تكوين  اأن  اأمتنى  -�ست�سحبيننا؟ 
اأموري،  بزمام  اأم�سك  الأخريات  الزوجات  مثل  واأ�سبح  كرامتي  اإيلَّ  لتعود 
فيك  وجدت  ولكنني  احل��روب،  اأخبار  اأحيانا حني حتملني  اأتطري مبقدمك 

اأما رحيمة.

ردت العجوز وهي ت�سري باأ�سبعها اإلى بطن فهيدة وقالت :

-قرارك وم�ستقبلك يف بطنك يا فهيدة، اأنا اآ�سفة اإن كان و�سعك اأن ميلك 
بع�سك كلك، هكذا هي الأمور.

-�سدقيني يا خالة اإذا قلت لك اأنني اأ�سبحت اأكره النظر �سوب الأر�ص لأن 
هذا البطن يعرت�سني ويذكرين اأنني رهينة ما بداخله، انه زنزانة العبودية 
التي توؤرقني واأحملها حيث ذهبت، اأ�سبحت اأ�سعر اأن هذا املولود يكرهني، 
مي�سك حريتي بيد ويلوح مبهانتي باليد الأخرى، اأخ�سى اأن يخذلني ويزيدين 
اآه...�سي�سود وجه فاتك  اأنثى...  اإلى  اأنا فيه، فيتحول  مذلة ومهانة على ما 
وي�سبح كظيما من الغيظ ويتوارى من القوم ل�سوء ما ب�سربه، هل تظنني اأن 

هذه الآلهة �سرتحمني هذه املرة؟

�ستقرره  ما  قريب  عما  ت�ستعجلي...و�سرنى  ل  فهيدة،  يا  ت�ستعجلي  -ل 
الآلهة، اأ�سرعي الآن حتى ل يدركنا اأحد، واأعدك اأن اأجهز نف�سي مل�ساحبتكم، 

هيا...�ساأتركك الآن.

اآلهة الأ�سياد مباأ�ساتي متى عكفت عليها،  نلتقي ياخالة، ذكري  اأن  -اإلى 
هذا رجائي... فال �سبيل اأمامي للو�سول اإليها واأنا حبي�سة اإقامة الإماء.

وتربطها  الثقيلة  احلديدية  الأوت��اد  تقلع  وهي  اخليام  اإلى  فهيدة  عادت 
اإلى ظهور النوق وكاأنها تقلع معها كل ب�سمة اأمل بداخلها، كان كل ما يدور 
اأما  الو�سع،  للم�ساعر امل�ساحبة لذلك  براأ�سها هو و�سعها، وكيفية حتملها 

ونا�سة فانطلقت تبحث عن خرب جديد حت�سل به على احلظوة لدى فاتك.
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الــــــذكــــرى

مكان  يف  وو�سعت  ال��ن��ذور  جمعت  فقد  احل��ج،  ملو�سم  ي�ستعد  الكل  ك��ان 
حمرو�ص، وكان نذر قرية فاتك كبريا، �سمت قافلته من القرابني ما انبهر 
له اجلميع، اأما الآلهة فقد تزينت ون�سبت حوايل الكعبة �سرقا وغربا، كما 
اأنَّ �سوق ال�سعر قد انت�سب له فطاحل ال�سعراء وعباقرتهم، كل منهم على 
اأمت ا�ستعداد للتباري ونيل احلظوة لدى الأ�سياد، كل الطرق كانت توؤدي اإلى 
بالب�سائع  املحملة  القوافل  تتقفاه  متقن،  وا�ستعداد  عجيب  نظام  يف  مكة 
ال�سام  والأث��واب من  والتمر  كالزبيب  واملادية  واجل��واري،  كالعبيد  الب�سرية 
حرارة  وتزيد  ال�سماء  تلهب  الآلهة  حول  من  البخور  كانت  واليمن،  والهند 
دخانها حرارة اجلو لفحًا، كل من يرى تلك املواكب املهيبة ي�ستاق لأن يكون 
يف مو�سم احلج من امللبني الأوائل، ال�سلوات لالأ�سنام والطواف والت�سفيق 

حول الكعبة من العادات املقد�سة.

مل يكن بو�سع فاتك اأن يتاأخر عن املو�سم اأكرث مما فعل هذه املرة، اذ �سغله 
خرب معار�سة بني رافع له، ومل ي�سف اعتذارهم غليله، وحدثته نف�سه مرارا 
بقتلهم، ال اأن كون الغدر لي�ص من �سيمة العرب الأ�سالء كان مينعه، لذلك 
قرر اأن يتجاهل عطاياهم هذا العام، ورد هداياهم وجمامر بخورهم وابال 
اآخر  اأمتعتهم يف  اأن يرتك  فاتك  قرر  لقد  لالآلهة،  وجارية ح�سناء قدموها 
الرحل، بينما �سعروا هم باملذلة وظلوا ي�ستكونها هم�سا، كانت �سكواهم ترفع 
من ن�سوة فاتك وكربيائه حني ي�سله �سداها، وكان اأبناوؤه يتحلقون من حوله 
وين�سدون اأ�سعارا قيلت يف قبيلتهم وفخرها بني العرب، لكم كان ذلك احلداء 
يثلج �سدره، ما جعله يختار جمموعة من غلمان العبيد لرتديده اأثناء الرحلة، 
كان ال�ستقرار بالدور قد اأو�سك على النتهاء حني طاف على ن�سائه لختيار 
من �ستنال حظوة مرافقته، مل تكن فهيدة طبعا ال من حبي�سات حملهن، ولن 
ي�ستوي اأمرها ال عندما ت�سع ذكرا يزيد فاتك فخرا و�سوؤددا، كانت تتابع 
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من بعيد اأخبار الرحيل اإلى املو�سم، فيخيل اإليها اأن الآلهة �ستكون من�سغلة 
عن طلبها يف مو�سم احلج، فتخرج اإلى العراء وتت�سرع اإلى اهلل والأ�سنام، 
تفعل هذا اأكرث من مرة يف اليوم، ول تتوقف ال عندما تهداأ م�ساعرها قليال 
وتقرتب من الر�سو على �ساطئ الرحمة والأمان، كانت الإلهة نائلة ملجاأها 
– رمبا  اأنوثتها �ستقربها من فهم معاناتها، واأنها  اأن  املف�سل، تعتقد دائما 
-عا�ست نف�ص ال�سعور مع الآلهة الذكور، كثريا ما لعنت نف�سها اأن خلقت اأنثى، 
وودت لو توفيت قبل ذلك، متنت لو كانت ذكرا ينال احلظوة وميتطي الفر�ص 
ويخو�ص احلروب ويرث الن�ساء واملتاع ويغ�سى جمال�ص القوم وندماءهم بكل 
حرية، احلرية هي ما مت�سكه الآلهة عنها ام�ساكا حمكما، وهي التاج املر�سع 
اأدارته ميينا  الذي ل تزين به ال روؤو�ص الأ�سياد وذويهم، رفعت راأ�سها ثم 

و�سمال وقالت يف نف�سها :

اأن تعي�سي حرة بداخلك؟  اأمن املمكن  يا فهيدة؟  العذاب  -ملاذا كل هذا 
بو�سعك اأن تنقلي م�ساعر العز وال�سوؤدد اإلى نف�سك ووجدانك، بامكانك ذلك 
حتما... ودعي ج�سمك املنهك يف �سجن الماء واأنت حتلقني بروحك بعيدا بعيدا، 
بامكانك �سي حلوم البل الغ�سة لالأ�سياد وا�ستن�ساق دخانها لدرجة ال�سبع الكامل، 
بامكانك مد ال�سيدة باأواين املاء البارد والنبيذ الفاخر واأنت تطفئني ظماأك من 
خالل تلم�ص طينها اخلزيف الناعم وما ميد به يديك اخل�سنتني من الرطوبة 
الندية، عودي اإلى �سقاء العبيد من برك املاء املتحلقة حول الآبار العميقة وار�سفي 
قطرات ت�سد املوت عنك واأن��ت ممتلئة عزا وكرامة، تقلبي يف فرا�سك الرث 
واملئي رئتيك هواء �سافيا واجعلي نف�سك كاأنك على �سرير ال�سيدة التي اأنعمت 

عليها الآلهة  بالذكور  تباعا.

اأم�سكت فهيدة براأ�سها الذي هجمت عليه جيو�ص احلرية والت�ساوؤلت من كل 
مكان و�ساألت نف�سها مرة اأخرى :

-اأميكن هذا حقا اأم اأنني اأ�سبحت اأهذي؟ اأتكون الآلهة من يحدثني؟ اأم اأن 

32



م�سيبة هذا احلمل ناءت بي بعيدا نحو اجلنون؟ يا ويحي! �سيكون املوت م�سريي 
حتما اإذا جننت، ول جمال للحديث عن طبيب اأو كاهن، فاأنا ل�ست �سيئا اأثناء 
�سالمتي فكيف لو اعرتاين مر�ص كاجلنون الذي ترمي به العرب الكذبة والدجالني 
وين�سرف النا�ص عنهم، �سيقتلني فاتك ل حمالة قبل اأن يذاع خربي ب�سبب هذا 
البطن الذي يربطني به، املجانني وحدهم يف هذه القبيلة يتحدثون عن امل�ساعر 
والأحا�سي�ص التي متالأ قلوب اآخرين اأمثايل، ح�سنا..  ح�سنا اأنت وحدك اأيها البطن 
من �سيحملني اإلى ال�سيادة اأو اإلى املزيد من العبودية، هذه هي احلقيقة والواقع 

الذي ل يرتك جمال للحديث عن حرية اأو كرامة.
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ليل ال�ش�ؤم

قطع عليها �سهيل الفر�ص �سرودها حني نزل اأحد اأبناء فاتك ليعلن لأمه 
اأن اأباه قرر اأن مينع بني رافع من الذهاب اإلى احلج هذا العام بعدما منع 
عطاياهم، واخربها اأنهم �سيدفعون ثمن معار�ستهم غاليا وتخ�سر جتارتهم 
وي�سخر منهم،  يت�سفى  املنع، �سمعته فهيدة من اجلانب اخللفي وهو  جراء 

ويختار اأف�سع الألفاظ لري�سي غرور اأمه فتهام�ست مع نف�سها:

-يا لالآلهة...بنو رافع �سيذلون... مل تنفع حتى م�ساهرة فاتك لهم وولدة 
احلرب  لهذه  وحتزن  تتاأمل  �سوف  ياخليبتها...   ! ذكور  ثالثة  ليلى  ابنتهم 

النف�سية على ذويها.

دخلت العجوز ونا�سة املكان فجاأة، وطلبت من فهيدة اأن تناولها كوب ماء 
�سربته على عجل، ثم جل�ست وهي ت�سرب كفا بكف، تخرتق قطرات العرق 
للتو  اأفرغت  ي�سبه �سرة جلدية  الذي  فمها  املتزاحمة حول  وجهها  جتاعيد 
وكلها  فهيدة  منها  اقرتبت  ثم  العري�ص  جبينها  فركت  بداخلها،  كان  مما 

حرية وقالت:

-ما بك يا اأماه؟... وجهك لي�ص الذي يب�سر باخلري، ثم ملاذا مل تق�سدي 
اقامة ال�سيدات واأتيت اإلى هنا؟

ردت العجوز وهي ترتع�ص:

-خري؟...اأي خري؟... خ�سيت اأن تتطري بي �سيدتي اأم الأ�سود واأتيت اإلى 
هنا، اأين هو �سيدك يا امراأة؟ اأين هو؟

-ل اأدري يا خالة، رمبا عند ال�سيدات اأو... يداعب فر�سه ونوقه كالعادة.

اأعد  فلم  اأث��ره،  وتقفي  حال  اخرجي  مرهقة،  جد  اأنا  فهيدة،  يا  -ويحك 
قادرة على القيام من هنا، من فرتة واأنا اأطوف الأزقة والدروب حتى ت�سللت 
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يا لهول      اأجل.. �سمعت ما �سمعت...  اإلى دار بني رافع و�سمعت ما �سمعت، 
ما �سمعت... هيا ل تتاأخري، اأخربيني.. اأين هو �سيدك؟ اأين هو؟ 

قالت فهيدة والهلع يثقل ل�سانها :

مل�ساعدتي...ولكنني  اأحتاجك  اأنا  خالة،  يا  اعذريني  -اعذريني... 
اأ�ستطيع م�ساعدتك، �سيقتلني اإذا ناديت عليه خلرب ل ي�سعده، اأنت  الآن ل 
تعلمني اأنه يت�ساءم مني، ول يحب اأن يراين ال وقت اخلدمة منذ ولدت له 
بنتني ود�سهما يف الرتاب، حتى فر�سه ل يحب اأن اأخدمها وهو قا�سد حربا 

اأو جتارة.

�سرخت العجوز وهي حتاول القيام :

-لتلعنك الآلهة، ل تنفعني يف �سيء، تنحي من اأمامي الآن.

»اأبا  وت�سيح:  الأر�ص  يف  تغر�سها  وهي  وانطلقت  ع�ساها  العجوز  حملت 
الأ�سود يا�سيدي، يا فاتك امللهم، مولي �سيد القبيلة وحاميها.. اأدركني«...

اأطلت عليها ليلى احدى زوجاته وهي حتمل نعل فاتك حماولة فك خيوطه 
اأن  ال  راف��ع،  بني  اخوانها  على  ال�سيد  عني  ونا�سة  بالعجوز  ويلحق  ليلب�سه 
فاتك  زوجها  نعل  فتحة  اغ��الق  حتكم  وهي  عليها  ووقفت  تعجلت  العجوز 
املمدد على اأريكة طينية وقد فر�ست عليها �سجادة منر فاخرة، اأخذت تنظر 
معتذرة، بينما دلفت ليلى اإلى ال�سيف وقلدته مولها ورتبت عمامته وعطرت 
جوانبها، ثم انحنت وهي تنظر اإلى العجوز نظرات خاطفة لتعلم ما وراءها 
دون اأن ت�سعر ال�سيد بذلك، فهي تعلم اأن خالفه مع بني رافع اأهلها قد اأجج 
�سعوره، ومل يكفه ما د�سه لهم من املتاعب وما جعل لهم من العقبات، قام 

وهو ي�سوي ري�سة عمامته وقال:

اأخبارك  لول  خمدعي؟  على  تقتحمني  تكادين  املزعجة،  العجوز  -اأيتها 
ل... اآه.. ماذا وراءك؟ لقد بالغت يف ال�سياح.
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ردت ب�سرعة وهي تتململ وجلة:

-�سيدي فاتك املعظم... حبي لك وتقديري...عجلت اليك لرت�سى عني، 
انهم يدبرون اأمرا لقتلك بعد ثالث ليال... بعد ثالث ليال منذ اليوم !

نظر غا�سبا و�سرخ:

-ويحك يا كومة ال�سوؤم.. ماذا تقولني؟

تلك  كانت  اإذا  �سيغ�سب  �سيدها  اأن  وعلمت  مذعورة  خائفة  ليلى  ان�سلت 
العجوز ال�سمطاء قد اأتته بو�ساية �سيئة عن اأهلها، بينما اأم�سك هو مبقب�ص 

�سيفه وكرر �سارخا:

كربيائي  من  الق��رتاب  مبجرد  يفكرون  الذين  الأوغ��اد  ه��وؤلء  هم  -من 
و�سولتي؟...اأنا؟... يقتلونني؟

ا�ستد خفقان قلب العجوز وقالت:

-نعم �سيدي اأنت، اأخربتني �سالفة اأمة بني رافع اأنهم عزموا على قتلك 
اأق�سمت  �سحيحا،  اخلرب  يكن  مل  ان  بالقتل  هددتها  وقد  ليال،  ثالث  بعد 
وتقدمي  لزيارتك  الليلة  ح�سورهم  ودليلها  �سادقة  اأنها  والعزى  بالالت  يل 
العتذار والطاعة ر�سميا حتى تطمئن اليهم، قالت يل يا مولي :»ترقبي هذه 

العالمة«... اأنا... اأنا..

اأبنائه  مناديا على  كالأ�سد  و�سار يزجمر  ال�سيف من غمده  فاتك  اأخرج 
وهو يردد:

�ساأقتلهم  ي�ستحقون،  ما  هو  اأحدا، هذا  منهم  اأبقي  ولن  �ساأقتلهم جميعا 
الن�سور  وتفقاأ  روؤو�سهم  فوق  البلح  ين�سج  حتى  النخل  ج��ذوع  يف  واأعلقهم 

عيونهم وتفرت�ص �سفاههم التي تنطق �سوءا.. اللعنة.. اللعنة..

اأ�سرعت العجوز راكعة واأم�سكت بردائه وهي ترجتف وتتوقع اأن ت�سق �سربة 
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ال�سيف عظامها وقالت:

-مولي، هم اأ�سهارك، �سيدتي ليلى ولدت لك ثالثة من الذكور، اأنت �سيد 
عقولنا واألبابنا جميعا، اأنت ويل اأمرنا فافعل بنا ما ت�ساء.

�سرخ فجاأة وراأ�سه اإلى ال�سماء:

-ليلى.. ليلى...ليلى يا ليل ال�سوؤم والويل... اأين اأنت اأيتها اللعينة... حافر 
فر�سي �سيدق قلبك الآن.

هرع اأبناوؤه والتفوا من حوله، بينما جاءت ليلى وهي مت�سي منحنية كاأنها 
العجوز نف�سها، ويف قرارة نف�سها اأن �سرا حلق بها ل حمالة، واأن اخوتها على 

عالقة بخرب ال�سرالذي اأتت به العجوز الفتانة فقالت ب�سوت خافت:

-اأمتك بني يديك يا مولي، اأنا...

قاطعها مزجمرا:

ويتاآمرون  بقتلي  يهمون  اخوتك  ال�سوؤم...  الويل؟...ياليل  ليل  يا  -هيه 
ل..  فرا�سي؟  وتطئني  طعامي  تاأكلني  داري؟  ق��اع  يف  واأن���ت؟...  ع��ل��ي؟... 
واأجعلهم  قلوبهم جميعا  اأح��رق  راأ�سك حتى  لأج��زن  لوال��الت.. لوال��الت، 

عربة ملن يقف بوجهي !

�سقطت ليلى على الأر�ص تقبل النعل الذي األب�سته اياه قبل حلظات وهي 
تتو�سل قائلة:

اأبنائك الثالثة عزك ون�سرك يف  اأم  اأنا  -بحق الآلهة يا �سيدي ل تفعل، 
قومك، اأنا واإخوتي عبيد لك واأنت ملهم قبيلتنا ومالك زمامها، اأنت...ها.. 

اأنت..

حني  ناظريها  اأم��ام  يتالألئ  حلظات  قبل  اياه  قلدته  الذي  ال�سيف  -كان 
عنقها  على  به  فانهال  التو�سالت،  تلك  اإل��ى  يلتفت  ومل  الغ�سب،  به  ا�ستد 
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اأوداجه، فرفع  اأبنائه جميعا ب�سربة واحدة، مل ي�سف غليله وانتفخت  اأمام 
قدمه وو�سعها على وجهها واأخذ يحك النعل الذي عقدت خيوطه قبل قليل 
بينما  اأبناوؤه،  وتبعه  املكان فورا  الفائرة، ترك  بالدماء  املدرجتني  بوجنتيها 
وهي  املكان  من  تفر  العجوز  ف��راأت  خمدعها،  من  حذر  بكل  فهيدة  اأطلت 
ت�سمر  اأبنائها،  اأمام  تقتل  وهي  رافع  بني  بنت  �سورة  معها  حاملة  مذعورة 
جميع العبيد والماء يف اأماكنهم، وعم ال�سمت املكان، التفتت فهيدة جهة 
ليلى املدرجة بالدماء فاإذا هي مف�سولة الراأ�ص عن اجل�سد، كان طفلها ذو 
الثالثة اأ�سهر يرمتي على �سدرها حماول الإم�ساك بثديها امليت وقد ا�سطبغ 

بالدماء دون اأن يدرك �سيئا مما يجري من حوله !...

كان املكان اأ�سبه مبجزرة رهيبة مل تذكر فهيدة ال بنحر الذبائح يف �سحن 
البيت عند ح�سور الكاهنة، مل يجروؤ اأحد على القرتاب، اأو جمرد ثني الطفل 

عن م�ص ثدي امراأة �سقط راأ�سها على م�سافة من ج�سدها ! 

بقي الطفل يف بهو البيت يرتنح على تلك احلال وهو ي�سرخ، حتى غالبه 
نوم اأ�سبه باملوت اإلى جوارها.
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حديث الآلهة

 �سقط ظالم ذلك اليوم مبكرا و�ساد الهدوء املكان، وعاد فاتك يف تلك 
الليلة خممورا يحيط به �سادة القوم وهم يهدئون من روعه، فقد ا�ست�ساط 
غ�سبه اأكرث مما يلزم، خ�سو�سا عندما فر املعار�سون وطلبوا احلماية من 
ت�سليمهم �سن  اقت�سى  ولو  فاآووهم ووعدوهم باحلماية حتى  قبيلة معادية، 
احلرب، كان اآخر ما اأعلنوه يف نادي الع�سرية وهم يغادرون حاملني معهم 

ذراريهم وبع�ص متاعهم هذه الكلمات :

»اأنتم رحمنا واأهلنا، لقد قتلت اأختنا لأجل حريتكم، وها نحن نهجر ديارنا 
لأجل اأن تتعلموا قول احلق ول ت�سنعوا رعبكم باأنف�سكم... اأنتم وحدكم من 
يبيع  وهو  حتى  الرا�سية  ونظراتكم  املتكرر،  ب�سكوتكم  فاتك  جربوت  �سنع 
ذراريكم، اأنتم جعلتموه فوق الآلهة العظام...وان ال�سيادة ملك لنا وامنا هو 
رمزها، ولكنكم جعلتم النار والدم خيوطا حديدية تكممنا جميعا وتن�سجونها 
يف نادي الع�سرية على اأقداح اخلمر ومديح ال�سعراء، نحن �سنودعكم فارين 
�سجعانا  اأج��ل...  اأج��ل...  مقهورين...  �سجعانا  اأي�سا  ولكن  مذعورين... 
ا�ستطاعوا تغذية حريتكم وكرامتكم ولو لوقت وجيز، تذكروا اأنكم اأنتم من 
لن  ولكن..  قائد،  قبيلة من غري  اأن ت�سنعوا  ت�ستطيعون  الطواغيت،  ي�سنع 
ت�ستطيعوا �سنع قائد من غري قبيلة، فاتك يحتاجكم اأكرث مما اأنتم بحاجة 

اإليه.. �ستن�سفنا الآلهة يوما.

اأمل يف  كل  واندثر  وازداد رعبها،  الليلة،  تلك  النوم  تذق فهيدة طعم  مل 
ا�ستجابة الآلهة لنداءاتها املتكررة، خ�سو�سا عندما راأت م�سيبة ليلى التي 
كانت تقدم لها القرابني والنذور، ول تفوت فر�سة ال وهرعت عاكفة، وهاهي 
خذلتها يف اأحلك حلظات حياتها املليئة بالعز وال�سوؤدد لكونها بنت الأ�سراف 
واأم الذكور، ظلت تعيد ذلك امل�سهد املرعب اأمام ناظريها، وبالتدريج، �سرح 
اأملت  كاأن حمى مزمنة  والق�سعريرة،  الرعب واخلوف  بها خيالها يف دروب 
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بها، �سرعان ما ت�ستدعي يقظتها ركالت اجلنني وحركاته داخل اأح�سائها، 
فت�سع يدها على بطنها وهي ترتع�ص وتقول مت�سرعة:

علي  ج��ودي   ..! املقد�سة  نائلة  يا   ..! املقد�سة  نائلة  يا  الآل��ه��ة..  “اأيتها 
هل  �ستفعلني؟...  هل  اأرج���وك..  ذك���را..  بطني  يف  ما  اجعلي  برحماتك، 
ت�سمعينني الآن؟... هل يف علمك اأنني �ساألد ذكرا؟...هال اأخربتني؟.. هال 

اأخربتني؟... هال جعلت �سكون هذا الليل ي�سكن نار قلبي ووجع ظنوين؟«.

ل جواب جتده فهيدة يهدئ من روعها وظلت تنتظر، ل�سئ �سوى النتظار، 
فال�سحراء �ساكنة �سكونا تاما، وتلك الآلهة اأ�سد �سكونا منها، مل تنطق لأحد 
يوما بحرف واحد، �سممها يجعلهم هم من يتكلم وهم من يجيب بالنيابة عنها، 
حتر�ص قوانينهم اجلائرة بكل احلزم، تبارك احتقارهم ملن لي�ص من طبقتهم 
الدينية والجتماعية، واآلهة مبثل هذا الإجرام ل ميكن ال اأن تكون �سماء عن 
تاأوهات فهيدة اإلى الأبد، حتذق بعيونها التي �سنعوها باأنف�سهم وجعلوها تنظر 
اليهم دون اأن تغلق، لكم كان الفقراء والعبيد يتمنون فقاأ تلك العيون ال�ساهرة 
على عذاباتهم املتكررة، واملتملية بالقرابني التي تكون اأحيانا واحدا منهم، انهم 
مي�سون اأمامها ليال ونهارا حفاة عراة جوعى، لي�ست لهم كرامة ول حق حتى يف 
جمرد الكالم، انها تتفرج على ماأ�ساتهم حني يقرر الأ�سياد تعليقهم على جذوع 
النخل وتعذيبهم حتى املوت، ملجرد اأن اأيديهم اأفلتت اآنية طينية اأثناء اخلدمة، 
ما  لكرثة  لت�سداأ  التي مل جتد فر�سة  ال�سال�سل احلديدية  وت�سمع �سل�سلة 
لفت الأذرع وال�سيقان والركب والأعناق يف �سمت ليايل ال�سحراء ال�سا�سعة، 
تنتقي  للقربى،  والبي�ص  للعذاب  ال�سود  تختار  بامتياز،  عن�سرية  اآلهة  انها 
�سغار القوم للمهانة وجتل�ص اإلى الكبار والوجهاء، تنادمهم وتعاقرهم النبيذ 
نريانها  بنفخ  العبيد  يتكلف  ال�ساأن حني  �سواء  برائحة  تتلذذ  وهي  واخلمر 
اآلهة وفية للظاملني جتل�ص حيث قرروا  اإنها  امللتهبة،  حتت نريان ال�سحراء 
جلو�سها، ول تتحرك من مكانها اأبدا، قد ت�سمح لهم اأن يحملوا بع�سها اإلى 
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بيوتهم، ولكنها ل تدخل اأي بيت، ما ع�سى فهيدة املهي�سة اجلناح تفعل اأمام 
هذه الآلهة اجلبارة امل�ستكربة؟... ت�ساوؤلت وتاأمالت هجمت على خميلتها 
فاتك ل�ست�سارتها،  �سيدها  �سيذهب  قريب  فعما  بال جواب،  تلح  وا�ستقرت 
اإذا كان �سيقيم احلرب على جمريي  اأعتابها ما  وال�ستق�سام بالأزلم عند 
بني رافع فورا اأو بعد مو�سم احلج، فهي تعلم علم اليقني اأن هذه الآلهة حتب 
احلرب حبا جما، اذ كثريا ما كان ال�سلم قريبا فن�سحت بخو�ص احلروب، 
فهيدة  �سعرت  واخلنا،  وال��دم  املوت  للون  العا�سقة  الأزلم  لواء  من  واأعلت 
باملوؤامرة ال�سنمية يف كل مكان، وكرهت روؤية هذه الآلهة ال�سغرية املثبتة 

اأمامها يف ظالم الليل اخلفيف، فقامت م�سرعة نحوها وقالت:

»يا نائلة ال�سغرية... ل... بل يا نائلة احلقرية، انني.. انني.. اأكرهك.. 
كم  هكذا؟  �سامتة  اأنت  مل  اأجيبي،  العذاب؟  هذا  يف  جعلتني  مل  اأكرهك.. 
اإن  مرة �ساألتك عما يف بطني؟... كم مرة؟... كم مرة؟...والالت والعزى 
مل جتيبيني الآن ف�ساأرمي بك اأر�سا واأك�سرك، هل �سمعت؟... �ساأك�سرك �سر 

الك�سر... �ساأك�سرك..«.
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ال�شرقة

توقفت فهيدة حلظة وكاأنها تنتظر جوابا، ثم اأخذت ت�سمر عن �ساعديها 
املكان،  رهيب  �سمت  �ساد  النتظار،  اأطالت  تنتظر،  واقفة  وهي  املنهكتني 
نائلة ال�سغرية قالدتها، وتفلت على وجهها وهي تد�ص  فنزعت فهيدة عن 
راأ�سها يف الرتاب وترتعد من الغ�سب واخلوف واحلرية، تركتها مرمية يف 
و�سع مهني، ثم ذهبت اإلى مكانها لتنام واخلوف من انتقامها ياأكل ما تبقى 
من الأمان يف قلبها، متلملت قليال، فخطرت لها فكرة �سرقة �سنم �سيدها 
فا�ست  حتى  وال�سوؤدد  والعزة  والقوة  اجل��اه  مينحه  من  – هو  -رمب��ا  لأن��ه 
قبل  �سيء من ذلك  اإلى  بحاجة  ولكم هي  والقوة من حوله،  مظاهر اجلاه 
و�سعها املرتقب، قامت م�سرعة وهي حافية القدمني، ثم ت�سللت اإلى اأبواب 
الدور الق�سرية بابا بابا، حتى اهتدت اإلى مكانه ب�سبب �سوء القمر، فحملته 
بحذر �سديد، كان ثقيال من احلجر ال�سخري املتني، ال اأنها حتاملت عليه 
جتر  جائعة  �سغرية  منلة  كاأنها  حتت�سنه  وهي  املنتفخة  ببطنها  وا�ستعانت 
ما  اأول  اأن  �سعرت  حتى  تلهث  وهي  خمدعها  دخلت  اأن  وما  كبرية،  ح�سرة 
اهلل  اإلى  يقربها  اأن  منه  لتطلب  ب�سرعة  الإله  اأمام  ال�سالة  هو  فعله  عليها 
زلفى ومينحها الذكور من الآن الواحد تلو الآخر، كانت نب�سات قلبها تت�سارع 
وهي تعانقه وبرد �سخره يلفح وجهها املمتلئ حرارة، حرارة اخلوف والأمل 

يف اآن واحد فقالت :

نائلة هذه  �سرقتك...  اأنني  �سيدي  املقد�ص...ل تخرب  الإله  اأيها  »اأرجوك 
اأرجوك ل تفعل بي  اأدنى اهتمام...  خمادعة وحقرية... ول تعري تو�سالتي 
اأم��ام عجز هذه  تنفعني  ولعلك  رح��م��ة...و..  دون  فعلته هي  ما  اأي�سا  اأن��ت 
ت�سمعني،  ريب  اأنت...اأنت ل  ال ذل...  تزدين  التي مل  احلمقاء ال�سماء 
على  و�سعتك  اأن  كذلك؟...اعذرين  األي�ص  ذك��را...  بطني  يف  ما  و�ستجعل 
اإلى  لك  اأول دخول  والماء...هذا  العبيد  اقامة  ويف  الأر�ص  على  الأر���ص.. 
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هنا...اعذرين... فقد كان علي اأن اأحملك واأحمل ما يف بطني كما ترى...
هه... اأ�ساألك بالالت والعزى... مل تركتني اأحمل ما اأطيقه وما ل طاقة يل 
به؟... اأنت لحتب اأن تكون بيننا نحن العبيد والماء... اأعلم ذلك... ولكن... 
اأجبني... اأجبني اأي�سا مل ل تدخل دورنا نحن؟...مل �سمحت ل�سيدي اأن ياأكل 
ما لذ وطاب ول ناأكل نحن؟... مل وهبته التمر اجليد وجعلتنا نطحن النوى 
انظر..  والعط�ص؟...  اأنهكنا اجلوع  وقد  �سفتاه من�سغه م�سغا  لفظت  الذي 
انظر اإلى يدي... اإنني اأطحن طحني اخلبز حتى �سقت الرحى راحتي دون 
اأن  تعلم  اإلى هذا احلد؟ هل  زاهدة  تظنني  منه، هل  واحدة  اآكل قطعة  اأن 
الدور  بنا يف هذه  اأ�سر  ل�سيدي فاتك وحده قد  واملال واجلاه  القوة  منحك 
اخلربة؟... هل لأنك ل حت�ص مبا نحن فيه من ال�سنك لبعدك عن دورنا اأم 
اأنك تتجاهلنا عمدا؟... ان كنت حت�ص وكما نبئت، فاإنك معاند مكابر؟...

واإن كنت ل حت�ص ف�ساأين اأن ل اأطلب منك �سيئا...«.

تنهدت فهيدة وقد انثنى ظهرها، و�سغط حملها على �سلوعها، واقرتبت 
من الإله تنظر يف عينيه وقالت:

»هل هذا العطر الذي علق �سيدي على �سدرك ت�سمه واأنفك مغلق اإلى الأبد؟... 
مل ل اأ�سمه اأنا التي ترمى بقايا ذبائح �سيدي وراء خمدعي وتزكم اأنفي لأنني 
األد الإناث؟... تكلم اأيها الإله ال�سامت ول ترتكني اأتعذب... تكلم... اأم اأنك ل 
ت�ستجيب اإل للذين قررت اأن يكونوا اأ�سيادا ول �ساأن لك ببقايا الب�سر مثلي؟... 
اأعلم اأنني غامرت باح�سارك اإلى هنا... اأت�سمع؟... غامرت واأنا على يقني اأن 
م�سريي املوت األف مرة اإذا انك�سف اأمري... هذا لأنني فقط اأحب اأن اأتو�سل 
اإليك حتى تراين جيدا وت��رى... وترى املكان الذي و�سعتني فيه...انظر اأيها 
الإله املنعم كيف اأفرت�ص الأر�ص واألتحف ال�سماء، اأنت مل تطلب من �سيدي يوما 
اأن تتفقدين اأين اأ�سكن ول اأين ت�سكن الزوجات الأخريات اأمهات الإناث، هل 
لأن هذا ليهمك؟ اأجبني... هيا اأجبني لأن �سمتك بداأ يفتك باأع�سابي يف هذا 
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الوقت املتاأخر من الليل، لقد اأ�سبح تقدي�سك واإهانتك على خط واحد اأمامي... 
اأ�سغ اإيل جيدا فما زالت اأ�سلعي تتاأمل من حملك على ظهري حتى اأح�سرتك اإلى 
هنا...فال تعبث مب�ساعري... اأتو�سل اإليك ل تعبث مب�ساعري اأكرث مما فعلت... 
هيه؟.. هل قررت اأن جتيبني اأم اأنك اأنت اأي�سا عنيد مكابر؟ انظر اإلى نائلة 
فقد د�س�ست راأ�سها يف الرتاب كما مت د�ص بنتي وهما حيتان...اآه... تذكرت.. 
اأيها القاتل املجرم من فعل ذلك، فاتك ل ياأمتر ال باأوامرك  اأنت  تذكرت.. 
اللعينة، �سبطتك الآن، ل�ست اأدري كيف كنت مغفلة ومل اأنتقم منك منذ زمن، 
ف�سيدي ي�ست�سريك يف �سبحه وم�سائه، يف ال�سغرية والكبرية من �سوؤونه، وقتله 
ابنتي من جرائمك الرهيبة، ومما متليه عليه حني يقدم لك حتية ال�سباح 
وي�ساألك الرعاية، وحتية امل�ساء وي�ساألك العناية... األي�ست هذه هي احلقيقة؟ 

خذ هذه على وجهك اأيها احلقري املتاآمر على ال�سعفاء«.

تفلت على وجهه مرات عدة دون اأن يهداأ لها بال، ثم اأخذت تنظر اإليه وهي 
تتوج�ص يف قرارة نف�سها من بط�سه ولعناته، اإل اأنه ظل جامدا ل يحرك �ساكنا، 
فاأخذت متزق كل ما كان عليه من احللي والتمائم والزينة، ثم حتاملت عليه 
وجرته اإلى البئر وعليه زينته امللتفة دون اأن ي�سعر بها اأحد، كان راأ�سه اإلى اأ�سفل 
ورجاله ال�سخمتان اإلى اأعلى، مت�سك بهما مرارا، فينزلقان ب�سبب نعومة ملم�سه 

لكرثة ما مت�سح به فاتك.

 ا�ستطاعت اأن ت�سل به اإلى حافة البئر دون اأن تلفت نظر اأحد، ثم رمت 
به يف القاع، فاأحدث دويًّا وهو يغرق يف املاء العميق، ثم فرت مذعورة اإلى 
قرارها، وتظاهرت بالنوم والفزع يكاد يق�سم اأنفا�سها املتالحقة ونب�سات 
قلبها املت�سارعة، مل يكن للنوم من �سبيل اإلى جفنيها املتعبني، فبداأت الأفكار 
تتزاحم يف خميلتها وتراودها فكرة انتقام الإله منها يف �سباح اليوم التايل، 

ثم �سرعان ما تقنع نف�سها وتقول:
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اأمام اجلميع، وان كان  اإلها حقا، ف�سيف�سحني غدا  اللعني  »اإن كان هذا 
القا�سي،  قلبه  وفقاأت عني فاتك، ودققت عروق  حجرا لغري، فقد ك�سرته 

وانتقمت للمظلومني«.

مل تن�ص اأبدا اأن تزيل اآثار قدميها حول البئر، اأو اأثر اأي حركة تدل على 
ا، اأما نائلة فاأعادتها اإلى مكانها  اأنها واأدت اإله �سيدها ود�سته يف البئر د�سًّ

وهرعت اإلى خمدعها وخلدت اإلى النوم.
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حديث الرحى

تردد  ل�سارقون«،  انكم  العبيد  اأيها   « م��وؤذن  اأذن  التايل  اليوم  �سباح  يف   
اإلى اقامته، واأنه  اأن مرتب�سا فتك بالإله املعظم لفاتك بعدما ان�سل خل�سة 
لريب من العبيد اأوالماء الذين يرتددون عليه، غ�سب حني علم مبا حدث 
يف تك الليلة، فقام وك�سر كل ما حوله واأخذ يزجمر كالأ�سد الذي دمر عرينه 
غدرا، فقد �سعر اأن قوته الدينية وهيبته الروحية هي التي م�ست، مل ي�ست�سغ 
اأن يكون ذلك يف عقر داره، كما اأن نف�سه مل ت�سمح له اأن يخرج اخلرب اإلى 
وجهاء ع�سريته، لأن ذلك �سيك�سر طوقا من الكربياء طاملا عمل على تثبيته، 
ول ميكن اأن ي�سمح بك�سره يف حلظة واحدة وهو ملا ينتقم بعد من بني رافع، 

وقف و�سط الدار و�ساح:

-اللعنة، كيف يجروؤون علي اإلى هذا احلد ويقتحمون داري؟ علي باحلرا�ص 
والالت  راف��ع،  بني  اأن هذه من مكائد  واح��دا؟، لري��ب  واح��دا  اأبنائي  وكل 

والعزى لن اأهداأ حتى اأحاربهم واأحارب من اآواهم.

راأي��ا، كل من كان  يبدي  اأو  اأن يقرتب  اأحد  ي�ستطيع  اأن  يكررها دون  ظل 
متقلدون  وهم  فا�سطفوا  احلرا�ص  اأّما  �ساكنا،  يحرك  ومل  ت�سمر  املكان  يف 
�سيوفهم يف اخلارج يتوعدون كل من �سولت له نف�سه جمرد القرتاب، فخرج 

اليهم واأبناوؤه من حوله ولكز رئي�سهم وقال:

�سيئا، اغربوا عني  الأوغاد  اأيها  �سيوفكم  اأغنت عنا  والعزى ما  -والالت 
حال، عاد مرة اأخرى اإلى خيمته باأ�سرع من الربق ووراءه اأبناوؤه، التفت اإلى 
كبريهم ونهره ب�سدة، واأمره اأن يجمع الأعيان فورا ليذهب اليهم وي�سركهم 
يف همه، فلم يعد ميلك اأع�سابه اأبدا، ولي�ص مبقدوره التكتم اأكرث مما فعل، 
اأ�سرعت زوجاته واأح�سرن العمامة والعطر والنعل وال�سيف، بينما جل�ص اأمام 
املكان الذي كان فيه الإله واأخذ يذرف دمعًا حارقا ويعتذر اعتذار املتذلل، 
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اأنه  اإلى �سفه، �سعر  فقد متلكه خوف �سديد من هذا الإله الذي طاملا كان 
فرط يف جنبه ومل يحر�سه مبا يكفي، وود لو اأتى ب�سرب من الكالب ال�سالة 
كانت فهيدة ومن معها من اخلدم  بينما  الروحية،  قوته  واأحاطها مب�سدر 

يعتنون بالفر�ص الذي �سيمتطيه فاتك بعد حلظات.

اقرتب منه اأحد اأبنائه ال�سغار وهو يرى دموعه تنهمر على خده وقال يف 
حرية:

واأَْنه  اآخ��ر  اإلها  لك  وينحت  قي�ص  اإل��ى  اأوام��رك  اأ�سدر  البكاء؟  -اأب��ي، مل 
امل�سكلة.

غ�سب فاتك واأحنى راأ�سه حتى كاد يالم�ص الأر�ص وقال ب�سوت خافت:

-اأخ�سى اأن يغ�سب علي وينزل بي لعناته.

-ولكنه الن غري موجود يا اأبي، لعل هذا ال�سارق ذهب به ليعبده هو اأي�سا 
اأو يبيعه اإلى عابد اآخر.

�سدد من انحناءة راأ�سه وقال :

-مل يخذلني يوما يا بني، واأرى اأن لعنته �ستنزل بي قريبا، والالت والعزى 
لأذبحن ع�سرات من حمر النعم على اأعتاب اإ�ساف ومناة العظيمني.

اقرتب الطفل من والده وهو يرى عالمات النفراج بادية عليه بعد اإعالن 
نذره وقال:

على  ومناة  ال�سفا  على  با�ساف  ونتم�سح  احلج  اإلى  �سنذهب  هل  -اأب��ي، 
املروة هذا العام؟

بنا  وت�سمع  اآلهتنا  و�سنقد�ص  ونعتذر،  �سنذهب  بني،  يا  نعم..  -نعم.. 
العرب.

على  رديفك  كنت  رمبا  اأنني  اأخربتني  اأمي  اأبي؟  يا  �ساأرافقك حقا  -هل 
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فر�سك الأ�سهب.

فاأنتم  �سيكونون من حويل، �سغارهم وكبارهم،  ال�ستة ع�سر  اأبنائي  -كل 
جزء من هيبتي وفخري اأمام الع�سائر.

والأو�ص  وخزاعة  كنانة  من  الأ�سياد  اأبناء  باأ�سدقائي  �ساألتقي  -هيه.. 
واخلزرج وثقيف.

-�ستح�سر كل القبائل ومنهم اأحالفنا، و�سنجعل هذه ال�سنة احتفاء بالآلهة 
ما جعلناه من قبل.

اأر�سى الإله امل�سروق  اأباه بداأ ين�سرح وجفت دموعه واأنه  اأن  �سعر الطفل 
بكالمه ووعوده وقال:

-هل �ستنظم الوفود وتدق الطبول معلنة عن مقدمنا؟

-نعم �سيحدث ذلك... �سيحدث... و�ست�سمع بنا العرب، و�ستكون اأعالمنا 
مرتفعة يف اأعالى ال�سماء.

انه  اآه..  اآه..  واأ�سفق بكلتا يدي،  اأبي عاريا  يا  اأطوف  اأن  اأحب  -اآه.. لكم 
منظر ممتع.

-ل يابني، قبيلتنا من حلف مكة ولن نطوف عراة، هذا لغرينا.

-متى يحني ال�سفر اذن يا اأبي؟...متى؟...

جمل�ص  �ساأق�سد  قريب  عما  لدي...هيا...  وقت  فال  الآن  عني  -اذه��ب 
الأعيان، هيا... قم عني الآن يا ثعلبة.

لب�ص فاتك اأح�سن لبا�سه، واأتت فهيدة بلجام الفر�ص اإلى اأقرب مكان من 
اإقامة ال�سيد، حاولت اإظهار بكائها على اختفاء الهه، امتطاه دون اأن يعريها 
اأدنى اهتمام، فلي�ص هو الرجل الذي ي�سدق اأن للجواري والإماء �سيئا ا�سمه 
الدموع وال�سعور والإح�سا�ص، م�سى تثري حوافر فر�سه الغبار من ورائه تتلوه 
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على  غا�سبا  تراه  وهي  بداخلها  بن�سوة  فهيدة  �سعرت  بينما  الأبناء،  جياد 
فقدان اإلهه العاجز، �سحكت يف قرارة نف�سها وقالت:

»هه... كان عليه اأن ي�سعد من البئر مبفرده ويخربه اأنني من د�سه د�سا، 
هه... لكم كنت خائفة اأن يخربه ولكنه... ههه.. مل يقدر، وق�سى ليلته يف 

تلك البئر العميقة املظلمة، هههه....

-دلفت نحو الرحى و�سعور بال�سجاعة يجتاحها، لقد نق�ص خوفها كثريا، 
واأ�سبحت تفكر يف قتل فاتك نف�سه قبل اأن يقتل ما بداخل بطنها هذه املرة، 
الفعل  التفكري يف ذلك  اهتزت ملجرد  قلبها  دقات  لأن  فورا  تراجعت  لكنها 
ال�سنيع، ولكن، �سرعان ما عاودتها الفكرة فاأ�سلمت خيالها للخيال، و�سارت 
حياتها  طيلة  عذبها  الذي  الرجل  هذا  من  تريحها  التي  الطريقة  يف  تفكر 
وجعلها طوال الوقت يف خيام املنبوذين من العبيد وال�سعفة واحلثالة، كانت 
الرحى تدور بقوة وت�سابق �ساعدها املنهك وهي تتاأمل ذرات الطحني التي 
التمر  من  امل�سنوعة  احللوى  يحب  فهو  املنتفخة،  فاتك  بطن  اإلى  �ستدخل 
والزبيب والدقيق املحمر على النار، وهي غري مكلفة بالطهي بقدر ما تقوم 
مبا �سق من اأعمال ال�سقي والطحن ورعاية الفر�ص، فكيف ال�سبيل اإلى قتله 

بال�سم اأو ال�سيف؟

تدحرجت الأفكار اخلطرية من عقلها اإلى قلبها الذي اهتز اهتزازا مرة 
اأخرى، فقامت مذعورة وقررت اأن تعدل عن تلك الفكرة املجنونة واإل دفعت 

حياتها ثمنا لها.
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الآهات

كانت العجوز ونا�سة ت�سرب براأ�ص الع�سا قرن الباب وهي تنادي:

-فهيدة.. فهيدة..

قامت اإليها فهيدة م�سرعة وقالت:

-اأرجو اأن يكون وراءك خري هذه املرة، فقد اأ�سبحت يف هذا البيت نعي 
الكيد واحلروب والقتل والفتنة.

�سحكت العجوز �سحكة ماكرة وقالت:

-بنيتي فهيدة، �سمعت اأن فاتك �سيذهب مبكرا اإلى احلج هذا العام.

عليها  ن��ادت  حني  م�سلحة  اأو  اأم��ر  عن  تبحث  العجوز  اأن  فهيدة  فهمت 
ب�»بنيتي« وردت:

-تعلمني يا اأماه اأنني ل اأتدخل يف مثل هذه املوا�سيع، ول ي�سمح يل بذلك، 
ولكن... مل هذا ال�سوؤال؟

-اأظن اأنك �ستلدين وهو يف املو�سم.

-حقا؟

-اأجل هذا ما اأخربتني به الآلهة واأكدته �سعدة اخلزرجية، وهي... خبرية 
كما تعلمني...

قاطعتها فهيدة قائلة :

-اأظن اأن هذا من فرا�سة �سعدة فقط.

�ساحت العجوز قائلة:

-ويحك، وهل �سعدة اأعلم من الآلهة، لقد ذهبت بنف�سي اإلى عرافة كبرية 
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واأخربتها اأنني خادمة مولي فاتك ف�ساألتها عنك...

قاطعتها فهيدة ب�سرعة قائلة :

-�ساألتها عني؟...ماذا قالت بحق الآلهة؟... ثم... ما �سر هذا الهتمام 
منك يف اآخر حلظة؟

�سحكت العجوز �سحكة ماكرة وقالت :

اأول من يزف ملولي  اأكون  اأن  -اأما تعلمني؟... يا لغبائك يا امراأة، اأحب 
خرب ولدتك ذكرا، فهو �سيفرح ويكرمني اكراما. ههه.. ههه.

-ماذا قالت العرافة؟... اأرى اأنك عجوز تكذب علي وحتفر اأملي وهمي.

-قويل ما�سئت، �ساأبقى اإلى جنبك حتى ت�سعي مولودك، واإذا كان ذكرا 
واأن�سد  العرب،  وفود  اأمام  ال�سابع ع�سر  البن  ملولي  لأزف  اإلى مكة  ذهبت 

اأ�سعارا، ويكون الحتفال حتت رعاية الآلهة.

تاأوهت فهيدة وقالت وهي تهم بالبكاء:

-واإذا كان اأنثى يا خالة؟... اأخربيني.. لتحر�سك الآلهة... اأخربيني ماذا 
القا�سي  الرتاب اجلاف  اأن تر�سل ايل �سراخها من حتت  اأحب  �ساأفعل؟ ل 
للمرة الثالثة، ل اأحب اأن اأكون مثل حليمة التي دفن زوجها خم�ص بنات تباعا 

حتت الرتاب، مل اأعد اأحتمل... �سدقيني... ما عدت اأحتمل.

ردت  بينما  خديها،  فوق  عيناها  وتدلت  املرير  بالبكاء  فهيدة  اأجه�ست 
العجوز وهي تقطب حاجبيها وقالت يف برود:

-اإذا كان مولودك اأنثى، ف�سيقتلني مولي فاتك اإذا مل اأد�سها يف الرتاب 
بالنيابة عنه قبل اأن تكمل ال�سرخة الأولى ويعلم اأمرها، �سيكون من بيننا 
اأن يحفر احلفرة  اأو�سى م�سروق  من يعريه بها وهو يف �سفره امليمون، لقد 

مبجرد جمئ خما�سك، اأما علمت بذلك؟
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-اآه... م�سروق؟... م�سروق مرة اأخرى؟... والالت اأيتها العجوز ما راأيت 
ا، لقد نكاأت جرحي من جديد ونه�ست كلماتك كبدي نه�سا، ا�سم  منك اإل �سرًّ

هذا العبد ينزل عليَّ كال�ساعقة.

به  حظيت  مبا  و�ستحظني  ذك��را  مولودك  يكون  اأن  ح��اويل  ينيتي،  -اأي 
ال�سيدات من احلفاوة والتكرمي.

مرة  لأول  راأيت  �سيئا؟...اآه...لقد  الذكور  اأبناوؤها  ليلى  عن  اأغنى  -وهل 
 ...! امل�سهد  ذاك  لهول  !...ي��ا  راأ���ص  ب��دون  اأم  ثدي  ير�سع  �سبيا  حياتي  يف 

ياللهول!

-لو �سمع مولي كالمك لقطع ل�سانك.

ا�ستدركت فهيدة وقالت ب�سوت خافت:

احلياة،  هذه  يف  قدمية  اأن��ت  اأرج��وك،  ارحميني  خالة...  يا  -ارحميني 
اأظن اأن اأمامي الكثري لأ�سل اإلى عمرك، اأنا الآن غ�سن مقطوع من �سجرة 
اإلى  ذكر  من  بطني  يف  ما  اأغ��ري  اأن  بيدي  هل  حمروقة،  فالة  يف  حمروقة 
اأنثى؟... هل تخفني عني و�سفة لذلك ول تعلميها ال لل�سيدات؟... ل ترتددي 
يف م�ساعدتي وطلباتك.... و�ساأنفذها حتى ولو دفعت فيها حلمي ودمي، لقد 

تعبت.. اآه.. لقد تعبت.. تعبت يا خالة.

فاأنت  الأ�سئلة  عن  وتوقفي  دمعك  كفكفي  فهيدة،  يا  الأم��ور  هي  -هكذا 
تكوين  باأن  �سرفتك  وقد  دوما،  الآلهة  ترعاه  فاتك  مولي  تتعبني نف�سك، 

خادمته.. ل تن�سي هذا... الآلهة تقرر من تزيده العز وال�سوؤدد.

-اآه.. الآلهة مرة اأخرى.. اآه.. هل �سمعت يا خالة عن اإله فاتك اأنه �سرق؟ 
اأمل يدافع عن نف�سه؟ وهل علموا من �سرقه من غرفته اخلا�سة؟

-العرافون كلهم اأجمعوا على اأن امراأة �سرقته من الدار.

52



نظرت اإليها فهيدة وكادت اأن ت�سقط على الأر�ص و�سعرت بالإغماء اإل اأنها 
متا�سكت وقالت:

-امراأة؟.. امراأة؟..من تكون؟ هل ذكر اأحدهم ا�سمها؟

-ل..ل..ل اأجمعوا اأي�سا على اأنها اأتت به اأبناء بني رافع انتقاما من مولي 
التي  املراأة اخلائنة  الذي هجرهم، �سيم�سك بهم ويخربونه من تكون هذه 

�سرقته ليال.

ا�سرتجعت فهيدة قوتها ثانية وهداأ قلبها عن اخلفقان وقالت:

-هذه الدور فيها ع�سرون امراأة ياخالة، كلهن زوجات واإماء ملولي فاتك، 
فكيف للكاهنة اأن تعرف حتديدا من هي؟ 

ال�سيدات  من  واأن��ه��ا  العظيم،  فاتك  م��ولي  دار  خ��ارج  من  اإنها  -قالت 
الوجيهات، وقد قرر الأعيان يف جمل�سهم اأن يوؤجلوا ق�سية بني رافع اإلى ما 
بعد مو�سم احلج، و�سيطلبون ذلك من �سيدي فاتك اإذا وافق، الآلهة تنتظر 
حتب  الكاهنة  �سيء..  كل  ي�سبق  لإر�سائها  وال�ستعجال  والنذور،  القرابني 

العجلة، خ�سو�سا يف مثل هذه الأمور.
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ال�شفقة

كانت فهيدة حتاول اأن تعرف عن �سفر احلج الكثري، اقرتبت من العجوز 
ونا�سة وقالت ب�سوت حزين:

-لقد بداأت ال�ستعدادات للمو�سم، وهل �ستذهب الن�ساء يا خالة؟ 

ثوب  جتذب  وهي  وقالت  كبريين  و�سخرية  ا�ستهزاء  يف  العجوز  اأجابت 
فهيدة الرث :

الذكور، و.. هن  اأمهات  اأ�سمعت؟... قلت  الذكور...  اأمهات  -احلرائر... 
اأي�سا رمبا... رمبا ذهب بع�سهن فقط، هذا ما يحدث عادة.

�سكتت فهيدة قليال وقالت:

اأنها مل تفلح يف  اأرى  الكاهنة اخباري مبا يف بطني؟  -اأم��اه، هل بامكان 
معرفة �سارق اله فاتك ولكن.. ولكن هل هي على ات�سال بال�سماء حقيقة؟

-معرفة ما يف البطن اأ�سهل من معرفة �سارقة ت�سللت يف جنح الظالم وهي 
تتقم�ص �سخ�سية مولتي اأم الأ�سود كما ذكر احلرا�ص، حملت الإله دون اأن 

يكون لها اأثر.

ي�سكنها  داخلي  ف��زع  فتتها  ما  �سرعان  بداخلها  �سحكة  فهيدة  كتمت 
وقالت:

اللعنة...  اأن��ث��ى؟...  ووجدته  بطني  يف  ما  على  الكاهنة  اأطلت  لو  -م��اذا 
�سيجعلني مولي هذه املرة اأحت�سن ابنتي احلبيبة حتت الرتاب اإلى الأبد.

وقالت يف  منها  يقرتب  ثمينا  اأن �سيدا  ت�سعر  وهي  العجوز  منها  اقرتبت 
دهاء:

-ل تخايف، اإذا قالت ذكرا �سنخرب مولي، واذا قالت اأنثى �سن�سمت حتى 
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يحني اأوان الو�سع ونرى ما �ستفعله الآلهة، ما راأيك؟ ل.. ل.. ل يا فهيدة،     
ل اأ�ستطيع فعل ذلك اأو جمرد ت�سوره، ل ميكنني اأن اأ�سمت واإل لقيت حتفي 

مكانك.

-�سيخربه احلرا�ص اأنني خرجت من �سجن احلوامل، �سيخربونه ل حمالة 
وي�سرب عنقي.

مو�سم  يف  ت�سافر  ل  مولي  وحبيبة  الأ�سياد  اأم  مولتي  جيدا،  -ا�سمعيني 
حج عادة اإل ونادت على الكاهنة ل�ست�سارتها يف كل �سغرية وكبرية مما هي 
مقبلة عليه، �ساأرافقها حني حت�سر، وعند ان�سرافها �َساأَُمرُّ من هنا لرتاك 

يف وقت خاطف.

ودموعها  العفنة  البخور  بروائح  املليء  العجوز  راأ�ص  تقبل  فهيدة  انحنت 
اأخريا على جن�ص مولودها  تنهمر من �سدة اخلوف والفرح، فهي �ستتعرف 
وترتاح من اأهوال احلرية، ولكن ماذا.. ماذا لو كانت اأنثى؟ ماذا لو كانت 

بنتا ثالثة؟ ماذا لو كانت اآلهة الكاهنة عاجزة كاإله فاتك؟

�سفر  قبل  ب�سفقة هامة  اأنها ظفرت  ت�سعر  وهي  م�سرعة  العجوز  هرعت 
فاتك، �ستعقدها وجتمع املال الالزم ل�سراء عبد قوي البنية يحر�سها ويقوم 
بخدمتها، فقد باعت للتو عبدا اأعطاها اياه �سيدها فاتك، اإل اأنه كان يتلعثم 
يف الكالم وق�سري القامة �سعيف البنية، وهي حتب ا�ستبداله مبن هو اأقوى 

منه واأ�سد �سكيمة نظرا لدورها الأمني يف القبيلة.
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الب�شرى

فاتك  زوج��ات  على  لزامًا  وكان  مكة،  يف  الكعبة  اإلى  ال�سفر  اأوان  اقرتب 
واأمهات الأ�سياد اأن ي�ست�سرن الكاهنة وياأخذن راأيها يف �سوؤون �سفرهن وما 
يقدمن ويوؤخرن قبل الرحلة ال�سنوية، اجتمعن و�سط الدار، واأ�سعلت البخور 
للخدمة،  والماء  العبيد  وتاأهب  والفاكهة  القداح  وو�سعت  املبجلة،  لالآلهة 
تو�سطتهن الكاهنة البدينة التي ح�سرت وهي حتمل الكثري من الأثواب امللونة 
على كتفيها وكاأنها �سخرة ملونة تتدحرج و�سط الدار، تطاأ الأر�ص برجلني 
خ�سنتني و�سختني تعلوهما خالخل كثرية ومت�سابكة تتدلى منهما عناقد ف�سية 
براقة، وجهها كاأنه قطعة من اللهب ي�سع حمرة و�سوادا، وجنتاها حمراوان 
الكريهة  الرائحة  ذات  الأبخرة  تلك  على  الدمان  بفعل  رمبا  ال�سواد،  حتى 
والقرتاب ال�سديد تو�سال من نارها امللتهبة، رفعت راأ�سها نحو ال�سماء ويداها 
الكبريتان تداعبان اأنواعا من ال�سدف البحري املتك�سر، والى جانبها �ساة 
مذبوحة من و�سطها، تلتفت نحوها من حني لآخر، ثم حتمل عودا تغر�سه يف 
دمها وت�سعه بالرتتيب على وجوه ال�سيدات احلرائر وجباههن، الفارعة اأم 
الأ�سود اأول، ثم التي تليها يف ال�سرف واملكانة، ثم التي بعدها... كانت فهيدة 
اإلى تلك احللقة الوجيهة وهي خمتفية  مع الطبقة الدنيا من الن�ساء تنظر 
وراء اخلدور، كلها فرح وخوف، تت�سوق اإلى ما �ستقوله الكاهنة القديرة التي 
تاأخذ كل ال�سيدات براأيها دون تغيري ول تبديل، تتو�سل معها اإلى اآلهة اجلن 
الذين يحدثون املراأة وهي تنادي عليهم باأ�سمائهم و�سفاتهم لكي يخربوها 
عن الغيب وما يخبئه امل�ستقبل، ترفع فهيدة راأ�سها اإلى ال�سماء كلما رفعته 
عظيمة  �سرخة  الكاهنة  �سرخت  وفجاأة  تخف�سه،  حني  وتخف�سه  الكاهنة 
ثم حلت �سعرها الأجعد واأر�سلته على وجهها، واأفرغت عليها ماء ممزوجا 
بدم ال�ساة، واأخذت ترتنح كالذي يتخبطه ال�سيطان من امل�ص حتى تناثرت 
املع�سفر  بالدهان  املعفرة  ال�سيدات  وج��وه  على  املت�سخة  �سعرها  قطرات 
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ونا�سة  العجوز  كانت  بينما  بح�سرتهن،  اخلا�ص  الهندي  امل�سك  وحبات 
َمْن يتحرك جيئة وذهابا وكاأنها يف الع�سرين من عمرها، كلما نطقت  هي 
الكاهنة ب�سيء ال ورددته وكاأنها تلميذة جنيبة، مل ت�ستطع فهيدة اأن ت�سمع 
وتاأتي  الكاهنة متمكنة  اأن  ولكنها فهمت  املكان،  لبعدها عن  يدور  جيدا ما 
مبا ي�سر من الأخبار ل�ستب�سار اأم الكرباء خ�سو�سا مبا تقوله لها، وتب�سمها 
الذي يك�سف عن اأ�سنانها الرباقة من حني لآخر، لقد بداأت ت�سعر ب�سئ من 

الطماأنينة والفرح يغمرانها وهداأت نف�سها قليال.

مل متر اإل حلظات حتى دخل ال�سيد فاتك، وقامت الزوجات للتحية، بينما 
اأمرت  التي احت�سنته واأحنت �سلعته تباركها، ثم  اإلى جانب الكاهنة  جل�ص 
بتعليق عمامته على بطن كل واحدة من ال�سيدات وقتا وجيزا ليلدن الذكور 
كل �سنة، اأما هو فحمل يده الثخينة للتحية، فتلقفتها الكاهنة واأخذت تقبلها 
لو  ومتنت  حانقة،  نظرات  فهيدة  اإليه  نظرت  املبهمة،  تعاويذها  تتلو  وهي 
دفنت �سلعته يف تلك النار امللتهبة كما دفن ابنتيها حيتني، مت�سكت بعمود 
الباب و�سغطت على خ�سبه الردئ بقوة حتى كادت تفتته وهي تتابع امل�سهد، 
وبعد وقت وجيز بداأت الكاهنة حتمل اأمتعتها معلنة اأن ملوك اجلن قد اأدوا 
لتك�سف عن جيد  راأ�سها  وراء  اأرخت خمارها  الك��رام،  وينتظرون  مهمتهم 
ومنغرزا يف  بارزا  تتقلدها  كانت  قالدة  اأثر  وبدا  الالفحة  ال�سم�ص  اأحرقته 
جلدها املحرتق، هرعت فهيدة اإلى قرارها، وتظاهرت بتحريك الرحى التي 
تخرتق  الكاهنة  �سمعت  حتى  معدودة،  دقائق  ال  هي  وما  تفارقها،  تكاد  ل 
يكاد  ال��ذي  قلبها  نب�سات  ت�سابق  خالخلها  و�سل�سلة  اخل��ارج  نحو  املكان 
اآن واحد، الفرح بقدوم الكاهنة  يتوقف عن اخلفقان من الفزع والفرح يف 
واأم�سكت  العجوز م�سرعة  واخلوف من معرفة جن�ص اجلنني، دخلت عليها 

بيدها وقالت ب�سوت خافت:

-فهيدة.. فهيدة.. ل تخايف، تقدمي فقد طلبت منها اأن ت�سرع.
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دخلت الكاهنة وهي تنظر اإلى فهيدة بازدراء كبري، ثم طرحت على بطنها 
ترمي  ثم  ثم جتمعه،  بال�سدف  ترمي  واأخ��ذت  تكلمها،  اأن  دون  اأحمر  ثوبا 
به تارة اأخرى فتعيد جمعه، وفجاأة ارتعدت فرائ�سها، وحلقت عيناها نحو 
ال�سماء كاأنهما جمرتان م�ستعلتان زادتا فهيدة فزعا على ما هي عليه من 

املحنة والكرب ثم �سرخت:

-ذكر.. ذكر.. ذكر..ذكر.. ذكر..

الكاهنة حتى غا�ست  اإغالق فم  اإلى  واأ�سرعت  الفرح  العجوز من  طارت 
يدها بني �سفتيها الثخينتني، وهرعت نحو الباب لتنهي ف�سول الزيارة.

بقيت فهيدة مت�سمرة يف مكانها ل حتملها قدماها لتخطو خطوة واحدة، 
كل ما يطرق م�سامعها هو قول الكاهنة: »ذكر.. ذكر..«.

مل ت�سعر ال وهي ترددها ب�سوت خافت ودون توقف، وفجاأة، عال �سوتها 
وا�ستد �سراخها وهي تكرر: »ذكر.. ذكر..«.

ظلت ترددها حتى فقدت وعيها ومل ت�سعر اإل وفاتك ومعه اأهل الدار من 
دون  جميعا  عيونهم  يف  فحذقت  اأفاقت  با�ستغراب،  اإليها  ينظرون  حولها 
ت�سعر بخوف مثله من قبل، فقررت  تنب�ص ببنت �سفة، متلكها خوف مل  اأن 
ال�سيد  اإخبار  بني  م�سطربة  اأحا�سي�ص  وكلها  والغماء  بالنوم  تتظاهر  اأن 
الأر�ص  على  ممددة  وهي  عنقها  على  �سيفه  من  �سربة  وتوقعها  بالب�سرى، 
بتلك الطريقة املهينة، كان ما بدا من جمالها ي�سعل غرية اأم الأ�سياد فقالت 

يف غرور كبري وهي مت�سك بظفائرها ال�سميكة :

يتجراأون  والإم��اء  العبيد  امل�سطربة؟  احلال  هذه  على  اأ�سبحنا  -مابالنا 
علينا و... و... يزعجون جمال�سنا؟ 

متلكها  وقد  املتهالك  الطيني  باجلدار  والت�سقت  عينيها  فهيدة  فتحت 
اخلوف و�سقط ل�سانها، خ�سو�سا عندما وقف فاتك حافيا اأمامها و�سلعته 
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تتالألأ وتتدلى منها متائم الكاهنة، فاأغمي عليها من جديد وظنت اأنها ميتة 
ل حمالة، مل ينقذها ال و�سول العجوز م�سرعة وهي تردد:

الكاهنة  تركتها  يا مولي.. جنية  الب�سرى  الب�سرى...  -مولي.. مولي.. 
مولي  يا  �سمعتها  اأما  بذكر،  حامل  فهيدة  مولتي  اأن  لتخربك  ورائها  من 

تنادي عليك موؤكدة: »ذكر.. ذكر.. ذكر..«.

تهللت اأ�سارير فاتك وقال:

-اأجل...اأجل... �سمعتها... �سمعتها ولبيت نداءها العظيم، لذلك اأنا هنا.. 
يامرحبا.. يا مرحبا باجلنية املبجلة، يامرحبا ب�سيوف كاهنتنا العظيمة، 

اأح�سروا الآن �ساة واذبحوها هنا لنكرم �سيوفنا.

اأفاقت فهيدة من من غفوتها املفزعة و�سمعت �سيدها يقول:

-اأيها العبيد... اأنا واجلنية ناأمركم باأن حتملوا فهيدة اإلى دور ال�سيدات، 
اأ�سلحوا من �ساأنها... هيا... ناولوها طعاما و�سرابا واعتنوا بها حتى ت�سع 
من يرفع من قدري، اجعلوا اأمامها الها مهيبا ليحمي ابني يف بطنها حتى 
، ل يح�سر �سيوفنا من اجلن اإلى هذا املكان الو�سيع، نحن داأبنا  يخرج اإيلَّ

على اإكرامهم والرفع من قدرهم.

مل ت�سدق فهيدة ما راأت ول ما �سمعت، وتخيلت اأنها يف حلم جميل و�سكنت 
متاما، لقد عاد كل عظم اإلى مكانه وكاأن الدم قد تخرث طيلة فرتة احلمل فجعلته 
كلمات ال�سيد يتدفق الآن يف كل عروقها، رمقت ب�سكل خاطف ال�سيدة وهي حتني 
اإلى فهيدة التي �ستناف�سها يف  راأ�سها حتية للجنية، وتر�سل نظرات الحتقار 

جمالها واإقبال ال�سيد عليها.

كانت العجوز تاأ�سف ل�سياع املكافاأة منها، اإذ خططت اأن تكون هي اأول من 
يخرب ال�سيد باخلرب ال�سار، ومل تكن تريد اأبدا اأن ت�سري الأمور بتلك الطريقة 
ال�سريعة، ودت لو كانت هي من يزف الب�سرى، ولكن الفر�سة اأفلتت من يدها 
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فاأخذت تنظر اإلى فهيدة نظرات حانقة.

وماهي اإل �ساعات قليلة حتى وجدت فهيدة قدميها حتمالنها ب�سعوبة اإلى 
اقامة الأ�سياد بجوار اأمهات الذكور.
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ال�شفر

كان ال�سيد فاتك منهمكا لأيام يف ترتيب اأمور القبيلة واأحوال رعيته قبل 
يثاأر  حتى  اأخبارهم  بكل  وياأتيه  رافع  بني  حركات  يتتبع  من  واأر�سل  �سفره، 
منهم لنف�سه حيث جتراأوا على معار�سته اأمام املالأ، وللهه املقد�ص امل�سروق 
الذي مل يظهر له اأثر واأكدت الكاهنة اأنه عندهم، كما اأمر اخلدم بالهتمام 
بال�سيدات اللواتي قرر اأن ل يرافقنه يف ال�سفر، ومعهن فهيدة التي �ست�سع 
عما قريب، مل ين�ص اأن ي�سرف م�سروق الذي كان مكلفا بحفر احلفرة التي 
اأحد بولدتها ويلحقه عارها، ويف  اأن يعلم  �ستد�ص فيها املولودة الأنثى قبل 
التمر واملتاع  اأمامه قوافل  اأكمل ال�ستعدادات، وتوقفت  ال�سفر كان قد  يوم 
يتفقدها واحدة واحدة، وهو يتوقع اأن تكون اأكرب فخر لقبيلته اأمام القبائل 
والفر�سان اجلياد، يحوم حولها  النعم  الأخرى، �سفوف مرتا�سة من حمر 
العبيد والإماء من كل مكان، كل واحد يقوم مبهمة معينة، تغطي روؤو�سهم 
الأعالم امللونة وامل�سحوبة بدق طبول النذور والعطايا املتنوعة التي ت�سد بها 

الرحال اإلى مكة قبلة العرب منذ عهد بعيد.

البهيج،  القطني  بثوبها  ال�سيدات  مع  فهيدة  فوقفت  ال��وداع،  وقت  حان   
وبدت اأجمل منهن جميعا، اقرتب منها ال�سيد فاتك و�سرب خلخالها بغمد 

ال�سيف مغازل وقال:

ثانية  اجلنية  هذه  اأتتك  اإذا  عاقلة،  ام��راأة  تكوين  اأن  اأخريا  قررت  -لقد 
فاقرئيها مني ال�سالم، واأخربيها اأنني �ساأعود بعد مو�سم احلج، ل تن�سي...
هه... اأكرمي وفادتها واذبحي لها دون اأن تطلب منك ذلك، �ساأنتظر اأخبارا 

�سارة من عندك يا... يا اأم الوليد.

اأحنت فهيدة راأ�سها وهي التي تعودت على انحناءة العبيد طويال، ومل تكن 
ترى اإل نعل فاتك واأقدام ال�سيدات من حوله يودعنه، انطلقت اأ�سعار املدح 
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�سيوفهم  احلرا�ص  وتقلد  الأهازيج،  وزفت  الطبول  ودقت  مرتمنة،  والثناء 
الأعالم من  تطوف حوله  الذي  فر�سه  على  فاتك  يتقدمهم  نبالهم  وحملوا 

كل الألوان.

اجليد  التمر  باأكل  ونعمت  اخلا�ص،  خمدعها  اإلى  م�سرورة  فهيدة  عادت 
واخلبز دون طحنه اأو عجنه، مل تكن تنعم باأكل اللحم امل�سوي اإل حني يقوم 
اأحد العبيد مرة اأو مرتني كل �سنة بحيلة ماكرة فريمي جمرة �ساخنة يف اأذن 
يتطري منه  به جنون، حينها  كالذي  اأ�سواتا وحركات  ليحدث  جمل �سمني، 
فاتك وياأمر بعقره ليطعمه العبيد، ت�ستعد فهيدة مع نزيالت الدور اخللفية 
الباقي يف  ويجفف  ونهارا،  ليال  ال�سي  ويبداأ  الكربى،  الوليمة  للم�ساركة يف 
ال�سم�ص ثم يخزن ملا يلي من الأيام، اإنها الوليمة الوحيدة التي يجرب فاتك 

على دعوة �سيوفها مرغما.

حني  من  فاتك  ن�ساء  �سيدة  خمدع  اإلى  بالدخول  نعمت  قد  فهيدة  كانت 
لآخر، وتناولت فيه نبيذا فاخرا، غرفتها مبهجة تزينها الفر�ص الناعمة يف 
كل مكان، اأما اأريكتها التي جتل�ص عليها فهي اأنيقة ومعطرة، تتمتع بال�ستلقاء 
اأ�سياد القبيلة  عليها للحظات فتغمرها ن�سوة كبرية، �سيما حني ياأتي بع�ص 
الذين تركهم فاتك خلالفته وال�سهر على �سوؤون الع�سرية لتفقد اأحوالها من 
حني لآخر، وال�سالم على اجلنية التي ترعاها، ياأتيها العبيد واجلواري بكل 

ما حتتاجه قبل و�سعها.

اأمامها قبل ال�سفر حني لب�ست   متددت على فرا�ص ال�سيدة وهي تتمثلها 
اأجمل ثيابها وو�سعت نقابًا حريرّيًا على وجهها، ثم دخلت هودجها املزين 
اإلى  ي�سل  ل  التي  الأكابر  وبنت  الأ�سياد  اأم  فهي  ع�سه،  يدخل  طائر  كاأنها 
لف�ساحتها  غريها  من  اأك��رث  فاتك  يحبها  التي  امل��راأة  وهي  اأح��د،  مكانتها 
ال�سفر  قبل  اأنها  فهيدة  تذكرت  �ساأنه،  من  يرفع  الذي  وخيالئها  ودهائها 
اأن ل تتجاوز املكانة التي  غارت من جمالها وودعتها وداعا باهتا واأو�ستها 
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ما  ل�سانها،  على  نطقت  التي  اجلنية  تلك  ولول  فاتك،  ال�سيد  فيها  و�سعها 
األقت لها بال.

اأخذت مناعة �سد  لأن م�ساعرها  الزدراء،  بذلك  لتتاأثر  تكن فهيدة   مل 
كل اأنواع احلقارة والذل لكرثة ما تعر�ست لهما وهي يف دور الماء، لذلك 
فقد تقدمت وقبلت يد اأم الأ�سود واأدارت املبخرة من حولها لعل اجلنية التي 
اأتتها يوم ح�سور الكاهنة تباركها، تذكرت كيف كان ب�سرها يكاد يزيغ حني 
ودعها فاتك وهي يف خمادع ال�سيدات، ثم �سرح بها خيالها منت�سيا، من�سابا 
اإل والعجوز  الوا�سع، ومل ت�سعر  ومتدفقا يف اطمئنان تام نحو عامل اخليال 

مت�سك بكتفها بعنف وهي تقول:

-ما هذا الذي اأنت فيه من النعمة يا فهيدة؟...ماهذا... ههه... تذكري 
حني  عليك  ف�سلي  تن�سي  ل  اأ�سمعت؟...  �سببها...  اأن��ا  نعمتك،  ولية  اأنني 
اإلى  اأبقى  اأن  اأذن يل  بالفتك بك، لقد  اأنقذت املوقف وقد كان �سيدي يهم 

جانبك حتى ت�سعي مولودك �سيدي الوليد.

ماكرة  عجوز  لرثثرة  تكرتث  ل  اأن  وق��ررت  م�سفقة  فهيدة  اإليها  نظرت   
وفتانة اأي�سا، اإل اأنها تقدمت نحوها وجذبتها وقالت:

-اأت�سمعني ما قلت؟ ل تن�سي اأنني ذات ف�سل عليك.

-اأرجوك يا خالة، ل تذكريني مبا م�سى، ودعيني اأملي عيني بهذه النعم 
من حويل، لهفي على اأولئك الماء اللواتي تركتهن يف تلك الدور احلقرية، 

لهفي عليهن...

حذقت العجوز م�ستغربة وقالت:

-ل�ساأن لك بهن، ما راأيت �سيدة تتحدث عن الإماء بهذه الراأفة، الآلهة 
جعلتنا طبقات وطوائف، وهي من قررت اأن حتملك اإلى هنا حني مت�سحت 

باأعتابها تو�سلت اإليها.
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نظرت اإليها فهيدة �ساخرة وقالت :

-تو�سلت اإليها؟ اأوتعتقدين اأنني فعلت ذلك حقا؟ 

�سرخت العجوز غا�سبة وقالت وهي ت�سرب ع�ساها بالأر�ص :

-لو مل تقرر الآلهة انتقالك من تلك الدور املهينة ملا كنت هنا، اأ�سمعت؟ 
ماكنت ول كان حملك ب�سيدي الوليد.

ابت�سمت فهيدة ابت�سامة املنت�سر وتذكرت فورا اإهانتها الكبرية لإله فاتك 
وعجزه عن ال�سعود من البئر، وكتمت �سحكا و�سخرية بداخلها وقالت يف نف�سها: 
»لعل اهانتي له هي التي جعلته مينحني ذكرا واأنطلق نحو احلرية والكرامة من 
الباب الوا�سع، ههه... ههه... لعله يحرتم من ي�ستعمل العنف معه كما يفعل هو 

دائما معي«.

يف مكان منعزل من الغرفة انكم�ست العجوز نائمة، فهي حت�سر كل حني لتفقد 
فهيدة يف انتظار جميء اليوم الذي ت�سع فيه مولودها، اإنه اخلرب ال�سعيد الذي 

�ستجني من ورائه الكثري.

 جن الليل يف احدى الليايل وحمل الي�سري من اآلم املخا�ص اإلى ج�سد فهيدة 
الذي بداأ يتح�سن وي�سح، كانت كل طلقة وجع ت�ستقبلها كاأنها �سربة �سيف تفك 
قيود العبودية وترفعها اإلى احلرية الكربى، كما كانت حمطات الأمل بالن�سبة 
وي�ستد حتى ميزق  ي�ستد  اأن  تتمنى  والنيا�سني على �سدرها،  كالأو�سمة  اإليها 
اأح�ساءها ويخرق بطنها ويخرج ب�سك احلرية الذي انتظرته منذ زمن طويل، 

وبذا فكلما تاأملت اإل وعال �سحكها بدل الأنني.

مرت الأيام �سريعا وتالحقت عالمات الو�سع، كما اأنها بداأت ت�سعر بال�سفقة 
على الإله الذي د�سته يف البئر ومنحها ذكرا، فاأخذت تبالغ يف التم�سح بالآلهة 

ال�سغرية من حولها وتطلب العتذار وال�سفح.
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الهروب

من  مكان  يف  فانزوت  املخا�ص،  اأمل  عليها  ا�ستد  م�سيئة،  قمرية  ليلة  يف 
غرفتها تتاأمل اأملا ممزوجا بالفرحة الكربى، لأنها �ست�سع بعد �ساعات ذكرا 
اإلى  بالبقاء  اإلى الأبد، كانت العجوز هي من ينفرد  راأ�سها  يكون تاجا فوق 
متاأخرة  جد  �ساعة  ويف  النوم،  اإلى  الدار  يف  من  جميع  خلد  بينما  جانبها، 
العجوز  تلقفته  بينما  فهيدة،  اأ�سارير  تهللت  تنطلق،  املولود  �سرخات  كانت 

ونا�سة وهمت بلفه يف الثوب، اإل اأنها اأ�سقطته فجاأة اأر�سا و�سرخت:

-ويحك يا فهيدة !... يا... يا ويحي اأنا اأي�سا !

-ماذا حدث يا خالة؟ ماذا هناك؟

-يا للويل والثبور !... اإنها.. اإنها اأنثى !...اأجل.. اأجل..

اإنها اأنثى !...

�سرخت فهيدة وقالت:

اأنت  هل  ���س��يء...  فيهما  جننت؟...عيناك  تقولينه؟...هل  ال��ذي  -م��ا 
متاأكدة؟... يا للم�سيبة!...... يا للم�سيبة !... والآلهة؟...  والكاهنة؟ ! 

مدت يدها نحوها وقالت :

-ناولينيها لأتاأكد بنف�سي.

ي�سمع  ل  حتى  فمها  يف  قما�سا  واأدخلت  بق�سوة،  العجوز  منها  انتزعتها 
واأمل  ونه�ست  قوتها  ا�ستجمعت  فهيدة  اأن  اإل  بخنقها،  تهم  وهي  �سراخها 
الو�سع ما يزال ميزق اأح�ساءها، فاأ�سقطت العجوز اأر�سا ثم و�سعت قدمها 
ابنتها  اإليها  جذبت  ال��ربق،  ملح  ويف  الظالم،  ليعم  اخلافت  امل�سباح  على 
و�سمتها اإلى �سدرها وهرعت نحو الباب هاربة ودماء خما�سها متالأ املكان 

كاأن جمزرة رهيبة حدثت للتو يف املكان !
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وبعد حلظات من الو�سع وجدت فهيدة نف�سها تخرتق ال�سحراء ال�ساخنة 
وال�سقتها  اخلفيف  ثوبها  يف  ابنتها  اأدخلت  تتوجه،  اأي��ن  ت��دري  ل  وجت��ري 
وهي  احلرا�ص  نحو  العجوز  هرعت  للريح،  �ساقيها  اأ�سلمت  ثم  بجلدها، 
تتلم�ص الطريق يف الظالم ثم اأخربتهم اخلرب، فتفرقوا يف كل مكان يبحثون 
عنها، كانوا يعلمون جيدا اأن فاتك �سيقتلهم اإذا مل يقب�سوا عليها، اأما هي 
فلم تتوقف ال عندما خارت قواها متاما فجل�ست يف �سفح جبل من جبال 
مكة ال�سخرية، كانت البنية تتحرك وحتاول اأن تتح�س�ص اأمها فاحتة فمها 
ال�سغري، حتدث اأ�سوات اأنني من حني لآخر كاأنها ت�سكر اأمها التي اأنقذتها 
من فتحة الرتاب التي كانت �ستبتلعها وهي حية، حملتها فهيدة وقبلتها ثم 
مزقت ثوب راأ�سها ولفته من حولها، وا�ستاأنفت اجلري على غري هدى وهي 
بالأمل  تعباأ كثريا  اأن حرا�ص فاتك �سيبحثون عنها يف كل مكان، مل  متيقنة 
الفظيع الذي كان ميزق اأح�ساءها، وان�سب كل همها على الهروب واخلال�ص 
بالبتعاد عن القبيلة وحميطها قدر امل�ستطاع وقبل طلوع ال�سم�ص حتى خارت 
كانتا  ب�سدرها،  ملت�سقة  وبنيتها  الأر�ص  ف�سقطت على  اأخرى،  قواها مرة 

كاأنهما قطعة واحدة.

مل ت�ستفق فهيدة اإل وهي يف خيمة امراأة كرمية اأوفدتها واأح�سنت اإليها، 
ب�سدرها  امللت�سقة  �سغريتها  ار�ساع  همها  كل  ك��ان  ومت��را،  لبنا  ناولتها 

الدافئ، نظرت اإليها وقالت ب�سوت حزين :

-اأنا خائفة... اأنا خائفة...

-ل تخايف، اأنت يف اأمان..ل تخايف يا بنيتي.

-يا بنيتي؟ !... بنيتي !... ما اأكرمك من امراأة ! هذه الكلمة مل اأ�سمعها 
من قبل.

ردت املراأة ب�سوٍت حاٍن :
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-اأرى يا بنيتي اأنك منهكة جدا، ل زالت عالمات الو�سع ت�سطر الأمل على 
حمياك.

-اأنقذيني يا اأماه، ل يعلمن اأحد اأنني هنا... هذا هو كل ما اأطلبه منك.

لقد  املوح�سة؟  ال�سحراء  رماك يف هذه  الذي  ما  بنيتي؟  يا  -ما خطبك 
وجدك ابني �سهل على مقربة من مكان موح�ص، عاد اإيلَّ ف�سحبته ولفيناك 
حينها  علمت  �سدرك،  من  ينبعث  طفل  اأنني  ف��اإذا  لنحملك،  بقرة  جلد  يف 

اأنك...

-ل.. ل... ل�ست كذلك.. اأرجوك يا اأماه.. اأ�سعر بق�سعريرة ت�سملني.. ل 
ت�ساأليني عن �سيء، الرحمة هي ما اأن�سده... الرحمة.. اأجل، الرحمة.

كانت املراأة الرحيمة التي ا�ستقبلت فهيدة من الن�ساء الكرميات اللواتي 
نذرن اأنف�سهن خلدمة احلجاج الذين يتوجهون اإلى مكة كل عام، فخيمتها 
هي ماأوى الذين تتقطع بهم ال�سبل اأو تختفي معامل الطريق اأمامهم ب�سبب 
ف�سيحة  البنية،  قوية  ولكنها  ال�سن،  يف  كبرية  ام��راأة  الزاحفة،  الرمال 
على  بنف�سها  وتقف  ابراهيم،  دين  بقايا  وتتقفى  احلرمات  تعظم  الل�سان، 
الإكرام وال�سيافة، منذ �سنوات وهي تقف على ذلك الثغر وحتط كل �سنة يف 
مكان من اأطراف مكة، تقطع اأميال جاهدة يف توفري املاء البارد للمتوجهني 
اإلى مو�سم احلج، تزرع الأمان يف غابة من قطاع الطرق واملتقاتلني، اأعلت 
على ف�سطاط خيمتها علم ال�سيافة يظهر من بعيد لكل من ق�سد مكة جهة 
ال�سمال، وجعلت لذلك نوقا واأعنزا حتلبها، حتى الأكواب الطينية التي ت�سقي 

بها �سيوفها جعلتها باأ�سماء القبائل املحيطة مبكة تقدي�سا وتعظيما.

تو�سلت اإليها فهيدة واإلى اأبنائها اأن يجريوها ويحت�سنوها دون اأن تف�سح 
اأن ل يخربوا اأحدا بوجودها يف املكان،  لهم عن �سرها، كل ما �ساألتهم هو 
يت�سفون  الذين  الفر�سان  الرجال  من  اخلم�سة  املراأة  فاأبناء  كان،  وكذلك 

67



بح�سن العهد والوفاء، ومل ياأتوا اإلى ذلك املكان اإل لإغاثة امل�سردين وا�ستقبال 
امل�سافرين والتائهني.

 بقيت فهيدة اأ�سبوعا كامال وهي خمتفية تتلفع بغطاء خ�سن كلما تبادرت 
اإلى �سمعها اأدنى حركة، تغمرها �سعادة كبرية وهي تنعم باإر�ساع �سغريتها 
التي ا�ستوى اأمرها وبدا اأنها ت�سبه اأباها متاما، كانت حتدثها كلما جن الليل 
وتلثم على وجنتيها قبالت الأمومة التي طاملا لثمتها على الرتاب الذي د�ست 
املغامرة  ا�سطاعت  اأنها  ت�سدق  مل  العبيد،  خيام  وراء  ابنتيها  اح��دى  فيه 
بالفرار والقرار يف مكان اآمن تنت�سي فيه ب�سم ابنتها اإلى �سدرها كل حني، 
اإنها ال�سعادة التي طاملا حلمت بها، وهي ال�سعادة نف�سها التي تنك�سر بداخلها 
يف  حلمها  ليقطع  ويقتادونها  اأمامها  �سيقفون  فاتك  جنود  اأن  تخيلت  كلما 

القبيلة األف مرة.

مل متر ال اأيام قليلة حتى خارت قوى فهيدة، ومر�ست مر�سا �سديدا مل 
تعد تقوى بعده على القيام حتى خلدمة نف�سها، ف�سال عن حمل ابنتها التي 
اختارت لها ا�سم هند، وهو ا�سم ابنتها التي د�ست من قبل حية يف الرتاب 
بعد �سهر من ولدتها، اأح�سرت لها املراأة مر�سعا من قبيلة جماورة، واعتنت 
اأح�سائها  اأن بقايا  التي كانت تنهار يوما بعد يوم، تبني فيما بعد  ب�سحتها 
ل  واأ�سبحت  رائحتها  وا�ستدت  تعفنت  حتى  املخا�ص  بعد  برحمها  علقت 
تدخل  تكن  ومل  املكان،  لها خيمة خارج  تن�سب  اأن  امل��راأة  ا�سطرت  تطاق، 
عليها اإل وقد غطت اأنفها وفمها بكمامة حتى ل ت�سم تلك الرائحة الكريهة، 
دخلت عليها ذات �سباح فناولتها كوب لنب مل ت�ستطع الم�ساك به، ويف م�ساء 

ذلك اليوم مدت اإليها يدها وقالت ب�سوت خافت:

-اأو�سيك اأيتها املراأة الطيبة بهند، اعتني بها فاين اأراين ميتة لحمالة، 
هذه الآلهة خذلتني... خذلتني خذلنا لن اأن�ساه... اأطمئن كثريًا اإلى قلبك 
اأن  اأح��ب  ل  ال��غ��ادرة...  الآلهة  هذه  يديك،  بني  ابنتي  رحمة،  يفي�ص  ال��ذي 
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اأ�ستودعها ابنتي، واأمتنى... اأمتنى اأن ل تركع لواحد منها اأبدا، كنت اأخاف 
اأن اأعي�ص اأنا وتدفن هي، وها قد انقلب كل �سيء.. انقلب كل �سيء.

ردت املراأة ب�سوت حزين :

-املوت يا اأم هند راحة لك، فهذا الننت لن تطيقيه اأكرث مما فعلت، اأرى 
ت�سفي  اأن حليك ومالب�سك  كما  وقوة،  ا�سطبغت �سربا  �سريفة  امراأة  اأنك 

عليك وقارا لول هذه الدماء التي جفت على اأطراف ثوبك من كل مكان.

-ل تذكريني يا اأماه... فقد... �سعب على ل�ساين البوح... �سعب عليه اأقل 
من ذلك.

تنهدت حتى ح�سرج �سدرها، كان ل�سانها قد ثقل عن الكالم، ويف �سباح 
جعلوه  الرمال  يف  ق��ربا  امل��راأة  اأبناء  وحفر  روحها،  فا�ست  التايل،  اليوم 

مثواها.
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الراهب

مل تكن املراأة بحاجة اإلى تلك البنية ال�سغرية ول هي مقبلة على رعايتها، 
ولكنها يف نف�ص الوقت حتب تنفيذ و�سية اأمها بالعناية بها، ا�سافة اإلى اأن 
املر�سع تطلب اأجرا لي�ص يف طاقتها، فطلبت من اأحد اأبنائها اأن يتدبر الأمر 

فقال اأكربهم:

-نبيعها باأي ثمن.

قالت الأم منده�سة : 

على ح�سن  ربيتكم  لقد  ال��ربرة،  اأبنائي  يا  لي�ص مما عرفته عنكم  -هذا 
العهد وال�سهامة والوفاء. 

رد اآخر:

-كال..كال.. لن نفعل، وحتى لو بعناها ف�سيكون ثمنها زهيدا، ماذا نفعل 
ب�سبية ترقد املئات مثلها حتت الرتاب؟

قالت الأم ب�سوت حاٍن:

هنا  من  �سرنحل  نحن  تكرب،  حتى  يرعاها  عمن  تبحثوا  اأن  -اأرج��وك��م 
ومقامنا موؤقت، مل ل ترون العابد الن�سراين قرب مكة جهة طريق ال�سام؟ 

رمبا اأح�سن اإليها، ل تن�سوا اأن اأمها اأو�ستنا بها قبل وفاتها.

اإذا �سار غالما، لكم  اإلى ديارنا لننتفع به  -رمبا لو كانت ذكرا حلملناه 
نحن بحاجة اإلى من يرعى اأغنامنا.

رد اآخر :

-اأنا اأي�سا اأرى اأن هذا العابد �سياأخذها منا، فهو يف كهفه لوحده من �سنني 
طويلة، ورمبا اآن�سه �سراخها يف وح�سته.
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�سحكوا جميعا وقالوا:

اأمها  اأن و�سية  -�سنقدم له هدية مل ير مثلها يف حياته هه.. هه، الأهم 
�ستنفذ.

قالت الأم وهي تقبل البنية ال�سغرية :

-�ساحميني يا هند... �ساحميني يا بنيتي، اأنا امراأة كبرية ال�سن ول اأقوى 
على العتناء بك.

-ل عليك يا اأماه، �سنتدبر اأمرها، لقد اأنقذناها من املوت يف ح�سن اأمها 
حتت اجلبل.

-اأرى اأن ت�ستودعها ذلك الراهب املعتكف يف كهفه، راأيته مرة حني جلبت 
املاء من بئر اجلبل فاطماأن قلبي، كان واقفا خارج الكهف يناجي ربه، فراأيت 
عليه عالمات العباد املنقطعني، واأرى اأنه اأح�سن من يتولى هذه ال�سغرية، 

�سيحملها اأحدكم وي�سعها على فوهة الكهف دون اأن يلفت نظر اأحد.

ْت املراأة ال�سبية يف قطعة من ثوب اأمها الهالكة،  ويف م�ساء ذلك اليوم، َلفَّ
وعقدت اأطرافها حتى يت�سنى لبنها اأن يحملها ب�سهولة، ودفعتها اإليه وهي 
تبكي بكاء مريرا وكاأنها تعي ما يجري من حولها، وما هي ال حلظات حتى 
العابد، ثم ذهب يرتقب من بعيد حتى  اأمام كهف  تخل�ص منها وو�سعها 

ل يراه اأحد.

الراهب  فخرج  ت��وق��ف،  دون  ت�سرخ  ال�سبية  اأخ���ذت  وجيز  وق��ت  وبعد 
منده�سا وهو ينظر اإليها وهي ملقاة على الأر�ص، كان الرجل الذي و�سعها 
اأمام الكهف يرتقبه وقد ر�ص وجهه بني �سخرتني عظيمتني لينظر ما �سيكون 
من اأمرها، كل ما يخ�ساه اأن يفرت�سها كلب �سال اأو حية هائمة، فاإذا الراهب 
اأن يرى  اآمال يف  اأخرى  تارة  بعيدا  تارة وميده  واقف ي�سوب ب�سره نحوها 
من و�سعها، �سدت �سورته قلب الرجل ملا عليه من الهيبة والوقار، واأدرك اأن 
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اأمه كانت حمقة يف اختياره لرعاية ال�سبية، فهو رجل طويل القامة، عري�ص 
املنكبني، عليه لبا�ص غري معهود تبدو عليه عالمات الهيبة والوقار...، يحمل 
بيده �سبحة تكاد تالم�ص الأر�ص، حليته متالأ �سدره العري�ص وجتعل جبينه 
من  تفر�ص  باكرا،  ال�سباح  �سم�ص  عليها  اأ�سرقت  فالة  من  كاأنه جزء  يربز 
بعيد يف مالحمه مليا، ومكث يف املكان حتى اطماأن اإلى اأنه �سيتولى اأمرها، 

ثم قفل راجعا نحو خيمة الوفادة.

ظل الراهب واقفا وكله حرية واندها�ص، ثم انحنى مرتددا وحمل الر�سيعة 
وهو ينظر مينة وي�سرة دون اأن يظهر اأثر ملن و�سعها اأمام كهفه وغادر املكان، 
اأن ينزل ويبحث عمن مر من املكان، خطا خطوات يف كل الجتاهات  قرر 
لعبت  وقد  كهفه  باب  اإلى  عاد  ثم  اأث��ر،  على  يعرث  لعله  ال�سبية  يحمل  وهو 
احلرية باأفكاره، وفجاأة، �سوب نظره نحو ال�سماء ومكث طويال وهو يحرك 

�سفتيه مناجيا ربه، �سمها اإلى �سدره ودخل اإلى الكهف.

اأن  وتيقن  امل��راأة،  بعهد  ووفى  اأنهى مهمته  اأنه  و�سعها  الذي  الرجل  �سعر 
ال�سبية يف مكان اآمن، فهو مطمئن لأن هذا العابد ل يوؤذي اأحدا ول يخرج 
من كهفه اإل اإذا ناداه اأحد الرعاة لأمر هام، اأو اإذا اأراد اأن ير�سل �ساته لرتعى 
حيث يرعون، كان العرب من حوله وثنيني اأميني ل يعرفون عن اأهل الكتاب 
اإل القليل، وجميئه من الروم اإلى اجلزيرة العربية لي�ص ال ل�ستقبال النبي 
به عي�سى ومو�سى من قبل، كان راهبا م�ساملا يف كهفه،  ب�سر  الذي  اخلامت 
يعرف كيف يتخل�ص من قطاع الطرق حني يهجمون على املارين من حوله، 
اأنه يحدثهم عن  اإلهه الذي يعبده، كما  اإلى التوحيد من ي�ساأله عن  ويهدي 
معبوده الذي لتدركه الأب�سار وهو يدرك الأب�سار، واأنه هو وحده خالق كل 
�سيء ومليكه، قد ي�سنع طعاما لبع�ص القوافل املارة اإذا اأتاه مدد من بع�ص 
رهبان الروم الذين ينتظرون اأن يحمل لهم ب�سارة النبي اخلامت الذي ل نبي 
فاران مبكة  ويظهره يف جبال  كلها  الر�سالت  اهلل  به  �سيختم  والذي  بعده، 
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ح�سب نبوءات عي�سى، اأحيانا كان يكرمهم ثم يق�سد خلوته من جديد.

لقد كان جرجي�ص راهبا وديعا ل يخرج من كهفه اإل ملاما، كل همه اأن يكون 
يف املوعد مع هذا النبي اخلامت الذي قال عنه عي�سى: » انه اأخي «، يتح�س�ص 
اأخبار القرى من خالل مرور القوافل التي نادرًا ما ي�سعد اإليه بع�ص اأ�سحابها 
للح�سول على املاء والزاد، فيبادلهم اأحيانا �سلعة ب�سلعة، اأو يكرمهم ان طمع 
يف هدايتهم لالله اخلالق، اأو بدا له اأنهم من العرب الأ�سالء الذين ما زالت 
بع�ص عالمات احلنيفية البراهيمية ت�سبغهم، كان ت�سبتهم بعبادة الأ�سنام 
�سيوفهم  ت�سبق  ل  حتى  اأحيانا  ين�سحهم  وهو  كثريا  يتحفظ  ولكنه  يقلقه، 
هدايتهم، لقد حدث مرارًا اأن قام بدفع ال�سخرة على باب كهفه حني يبداأ 
مل  اأحيانا،  الفناء  لدرجة  البع�ص  بع�سهم  يف  العرب  اإثخان  وي�ستد  القتتال 
يكن منظر �سبي الن�ساء والأطفال بتلك الطرق املهينة بعد احلروب يروقه، 
ول تذكره تلك الأحداث الأليمة اإل مبا يحدث يف بالد الرومان نف�سها، فهو 
يلعن دائما العط�ص اإلى الدم الذي مالأ قلوب اأبناء اآدم منذ اأول ظهور لالإن�سان 
يف الأر���ص، ومل يقبل على الرهبانية اإل ليخدم الإله كما يعتقد، حتى �سدد 
تطوع  اإنه  بل  وخا�سته،  اأهله  جوار  اإلى  والعي�ص  ال��زواج  وحرمها  نف�سه  على 
اأول  فيكون  اخل��امت،  النبي  ي��درك  اأن  رج��اء  العربية  اجلزيرة  باأر�ص  للحاق 
واملكانة  ال�سبق  �سرف  ويحوز  بقدومه  والأ�ساقفة  الرهبان  يب�سر جمل�ص  من 
العالية يف دللة قومه على نبي الزمان الذي يختم به الرب الر�سالت، كان 
ثالثة من اخوانه قد ا�ستقروا يف الطرف ال�سمايل وال�سرقي جلزيرة العرب 
للغر�ص نف�سه، يرتقبون وينتظرون وي�ستف�سرون عن نبي الزمان، ويعتزلون يف 

�سوامعهم للعبادة والرتقب والنتظار.

وال�ستغراق،  التاأمل  طويل  رحيما،  وحكمة،  �سرفا  اأكرثهم  جرجي�ص  كان 
ولذلك فقد حمل ال�سبية الر�سيعة ودخل كهفه ثم جل�ص حائرا، بينما هداأت 

هي يف حجره واأغلقت عينيها الربيئتني.
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حريته،  من  زادت  كثرية  افرتا�سات  ويفرت�ص  �سرها،  عن  يت�ساءل  اأخ��ذ 
على  غلب  ما  اأكرث  وكان  جوابا،  منها  لواحدة  يجد  مل  عدة  ت�ساوؤلت  وطرح 
ظنه اأنها جنت من الواأد، واأن هناك من جاءه بها لجئا م�ستجريا فارا بها 
من املوت اإلى احلياة، �سعر فجاأة بدموعه تنهمر �ساخنة على خده وهو يتخيل 
الر�سيعة حية حتت الرتاب،  اأمثال تلك  الذين يد�سون  العرب  لبع�ص  �سورا 
اأم�سك باأ�سابعها الدقيقة يتاأمل بديع �سنع الرب اخلالق كيف �سواها، تفر�ص 
يف عينيها ومالحمها وكيف اأكمل اخلالق بهاءها، فوجد نف�سه يلعن من يد�ص 
هذه ال�سناعة الباهرة دون رحمة حتت ال��رتاب، مل يقف يوما �ساهدا على 
تلك اجلرمية ال�سنيعة، ولكنه علم اأن ثرى تلك ال�سحراء ال�سا�سعة ي�سم اأنني 
الكثري من املوعودات الربيئات، اأطلقت الر�سيعة �سيحة خفيفة جعلته يفيق 
من �سروده وي�سبح الرب الذي اأذن لتلك ال�سيحة اأن تدوي يف ذلك الكهف 
املنغر�ص يف �سفح اجلبال ال�ساهقة، انه كهف مل ي�سكنه اأحد من قبل، اذ مل 
يكن موجودا ال ملا جاء جرجي�ص واأعطى دينارا رومانيا ذهبيا ملجموعة من 
الأعراب ليعينوه على نحت م�سكنه ال�سخري يف تلك ال�سحراء املقفرة، وهو 
نف�سه من اختار وجهته نحو �سروق ال�سم�ص وغروبها، حتى يتاأمل بديع �سنع 
الرب اخلالق كيف يكور الليل على النهار ويذهب بال�سياء ال�سايف لياأتي بالليل 
املظلم، وهاهو الرب قد اأتاه باآية عظيمة اإلى اأمام كهفه، اأخذها فرحا وهداأ 
من روعها وناولها مترة طرية متت�ص حالوتها رويدا رويدا، كان مي�سك بها 
اأن  الأب��وة واحلنان، لكم متنى من قبل  ويداه ترتع�سان، فتملكه فجاأة �سعور 
يكون اأبا لول اأنه �سغط على فطرته واختار الرهبانية، لقد قطع بها ن�سله اإلى 
الأبد، وها هو يجد نف�سه اأبا يف كهف مقفر دون اأن يكون على ا�ستعداد نف�سي 
لذلك، قرر مرتددا اأن يفكر يف طريقة ما للتخل�ص من البنية، فما ع�ساه يفعل 
بر�سيعة ت�سغله عن النقطاع لعبادة الرب ليال ونهارا؟... ظل يقرر ويرتاجع 

عن قراره حتى اأعياه التفكري.

 قرر يف نهاية املطاف اأن ي�سلمها للراعي الذي يتولى �سوؤون �ساته، وراأى اأن 
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هذا هو املخرج الوحيد الذي �سيجعل �سمريه مرتاحا لأنه يراه كل يوم... حك 
راأ�سه قليال وهو يفكر جديا يف طريقة يقنعه بها ليتولى رعايتها... مكث مليا 
وهو يحت�سن قراره بكل ما اأوتي من قوة، اإلى اأن هجم عليه التوج�ص والريبة، 
فهو ل يثق كثريا بعمرو ويخ�سى اأن يكذب عليه ويئدها ويدعي موتها، نظر اإليها 
وقد اأغم�ست عينيها ال�سغريتني املنبثتني على وجه و�سئ ي�سع براءة، فداهمته 
دموع فيا�سة وغمره احلنان الأبوي، وهجم عليه البكاء حتى عال نحيبه يف 
التي ل تدمع  القا�سية  �سكون ذلك الكهف ال�سامت داخل تلك ال�سحراء 
لواأد اأنثى تئن يف بطنها حية حتى تفارق احلياة، لقد وجد نف�سه يهتز اهتزازا 
والرعب حني  بالفزع  �سعور  قلبه  فافرت�ص  فيها،  هو  التي  احلالة  اأيقظه من 
ا�ستح�سر احتمال علم رهبان الروم باحت�سانه بنية �سغرية يف كهفه، وهم 
الذين ينتظرون ب�سارته على اأحر من اجلمر ويبجلونه تبجيال، ماذا �سيقول 
لهم؟... بل ماذا �سيقول لأولئك العرب الذين يقدرونه اأحيانا لكونه تفرغ راهبا 
معتزل ل يوؤذي اأحدا ومرتبطا بال�سماء اأكرث من الأر�ص، اأيكون قد ولدت له 
�سفاحا اأم اأنه �سرقها؟... ماذا يقول عنه اليهود يف يرثب الذين ينتظرون قدوم 
النبي اأي�سا ويتعللون اأنه �سيكون منهم ول ميكن اأن يكون من هوؤلء ال�سالل من 
الن�سارى والعرب الوثنيني؟... لقد عريوا مرمي العذراء �سابقا اأنها بغي، كيف 
ميكن اأن يخربهم باأنه مل تولد له بنت وهو الذي ي�ساركهم هموم اأهل الكتاب 
النتظارية يف جزيرة العرب ويعرفونه جيدا ويعرفون همومه، متنى لو علم من 

و�سعها اأمام كهفه حتى يعيدها اإليه ويرتاح.

اأن  وقرر  يجن،  كاد  حتى  جرجي�ص  ذهن  يف  واخلواطر  الأفكار  تزاحمت   
ي�سلمها لأول قافلة متر من املكان، فقد عزم على اأن يهزم فطرة الأبوة التي 
بداأت تنتع�ص يف قلبه مبجرد حمله لتلك البنية التي نامت يف ح�سنه نوما كما 
اإلى  هزم فطرة ال��زواج من قبل، لقد قرر اأن يق�سي قلبه ويتحول هو الآخر 
�سخرة من تلك ال�سخور التي حتيط بكهفه، ول ي�سلمها للراعي الذي �سيحدثه 

عنها كل يوم.
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قام فو�سعها يف مكان نومه، وذهب يتاأمل من الثقب اأفق ال�سحراء الذي 
حتجبه تلك اجلبال ال�سوداء من كل مكان، يناجي ربه حائرا، اأمي�سكها على 
هون اأم يد�سها يف الن�سيان؟... اأية فتنة هذه التي حدثت له وجعلته حائرًا اإلى 
احلد الذي عجز عن اأن يجد حال؟... ظل يت�سور اأملا ويناجي ربه م�ستغيثا 
اأن ي�ساعده يف العثور على خمرج، وفجاأة، اأطلقت ال�سبية �سراخا قطع عليه 
وار�ساعها  التهدئة من روعها  بداأ يحاول  �ساته يحلبها،  اإلى  مناجاته فعمد 
بقطعة قما�ص قطنية ناعمة يبللها باللنب، ثم يجعلها مت�سها ببطئ �سديد، 
مل ي�سعر ال وعيناه تذرفان من جديد، ف�سمها اإلى �سدره حتى كاد اأن يوجعها 
ب�سليبه املتديل، اأ�سبح ي�سعر اأنها ابنته حقيقة واأن الرب هو الذي اأر�سلها اإليه، 
فبداأ ميرر اأ�سبعه على وجنتها الدافئة ويبكي حتى وجد نف�سه ي�سرخ كالطفل 
ال�سغري وقد اختلط عليه اخلوف والأمل والفرح يف اآن واحد، فهو مل يحمل 
اأطفال منذ ثالثني �سنة عندما كان يعمدهم يف الكني�سة يف اأر�ص الروم، كان 
�سابا يافعا، حماطا بهالة من الن�سارى �سغلهم ال�ساغل ترتيل و�سايا امل�سيح 
وتذكري النا�ص بها، اأما هذه البنية فقد اأيقظت اأحا�سي�سه وك�سرت اأمامه جليد 
�سمت طويل، وقد تغريت حاله وطال به الوقت وحيدا، ولول ثغاء �ساته لظن 
نف�سه قد دخل القرب، وجد قناعة يف نف�سه اأن ل يتخلى عن تلك البنية مهما 
حدث، واأغلق عليه كهفه واأزاح �سخرة عظيمة نحو الباب ل ي�سعها اإل حينما 
يحتدم القتال بني القبائل املجاورة ويخ�سى على نف�سه اغارتهم عليه، ثم فتح 
فوهة الطوارئ يف اأعلى الكهف، وهي فوهة ل يفتحها اإل ملاما، يعلم اأن النبي 
اأمت  لذلك  فا�ستعد  اأتباعه  و�سيعذبون  و�سيخرجونه  قومه  �سيجحده  القادم 
ال�ستعداد، بنى غرفة مربعة �سغرية جدا، وفيها فوهة �سيقة يدخل منها نور 
خافت وهواء عليل يخرتق اأطنان ال�سخور التي تغلق اجلبل، اأزال ثوبه وعلق 
�سليبه وا�ستغرق يف هدهدة البنية وار�ساعها حتى نامت، فافرت�ص لها جلدا 
حم�سوا بليف، ثم ا�ستلقى على فرا�سه ل يدري ما يفعل، ول باأي �سالة يبداأ، 

فهرع اإلى حمرابه وعكف على مناجاة ربه.
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 املحراب منحوت ب�سكل ع�سوائي يف الطرف الآخر من الكهف، به فتحة 
تخرج منها ال�ساة وتعود، بينما يتدلى عنقود الرطب فوق راأ�ص جرجي�ص وميالأ 
املكان، ل يذكره اإل بامل�سابيح الزيتية التي كانت تزين كني�سته، جل�ص ذاكرا 
مبتهال اإلى الرب كعادته، ثم قام اإلى البئر وجر الدلو بخفة مل يعهدها من 
قبل، ف�سب ماء وفريا ويف قرارة نف�سه اأن يعمد الر�سيعة تعميد الن�سارى، 
ويدعو الرب اأن ي�سلم دمها من اأولئك الوثنيني عبدة الأ�سنام الذين يتواجدون 

من حوله.
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اإىل مكة

بنفوذه  يتمتع  وجاهه،  مكانته  باثبات  مكة  من�سغال يف جمل�ص  فاتك  كان 
الجتماعية  ال��ق��رارات  يف  وك��رباءه��م  ال��ع��رب  ���س��ادة  وي�سارك  ووج��اه��ت��ه، 
وال�سيا�سية للعام القابل، وكان بنو ها�سم يت�سدرون املكان لأنهم اأ�سياد مكة 
واأ�سرافها، عرف جدهم ها�سم بخدمته للحجاج اذ كان يه�سم لهم اخلبز 
ويتكلف بوفادتهم واكرامهم، اأزيد من ثالثمائة �سنم يحيطون بالكعبة ت�سعد 
كانت  واكراما،  متجيدا  الأ�سياد  مينحها  التي  الزكية  العطور  جنباتها  من 
عقيالتهم تتنقلن و�سط ح�سود من اخلدم والعبيد، ي�سرتين من �سوق مكة ما 
ا�ستهته اأنف�سهن وي�سهدن بع�ص طقو�ص القوم، ل ي�سمح لفناء الكعبة اأن يكون 
مرتعا ل�سعفة النا�ص و�سغارهم، الأ�سياد فقط ي�ستق�سمون بالأزلم ويتقربون 
اإلى اهلل بتلك الأ�سنام، يتربكون بها ويتم�سحون، كانت الفارعة اأم الأكابر 
ممن حظني ب�سرف تلك الرحلة، ف�سارت تتجول يف اأزقة مكة �سباحا، ثم 
اإلى اقامتها حيث ن�سبت لفاتك وذويه خيام كبرية حماطة مبراب�ص  تعود 
البل اجليدة والفر�سان القوية يحر�سها العبيد، مت�سي خيالء وهي تتاأمل تلك 
الدور املوزعة على حميط ال�سحن املقد�ص، �سعابها توؤدى اإلى الفناء املهيب 
حيث ي�سكن الأ�سياد مبا�سرة اأمام الكعبة، بينما ي�سكن الآخرون يف الأطراف 
النائية، تتخللهم دور البغايا اللواتي ين�سنب رايات اأمام البيوت عالمة على 
تلك املهمة التي مل تكن ت�سهد ال على نوع �ساذ من الواأد املتكرر لتلك الناث، 
يتم د�سهن يف اأتون املهانة واحلقارة مدى احلياة، بينما تعرف بيوت اأخرى 
اإلى جوارهن اأنها بيوت امل�ستب�سعات، حيث يقبل على املراأة عدد من الرجال 
تختار بعد حملها وو�سعها واحدا ليكون اأبا لوليدها، وكثريا ما كان الأ�سياد 
من املرغوب يف ن�سبهم وم�ساهرتهم، �سعرت اأم الأكابر بالفخر وهي تتاأمل 
ما ترى حني تذكرت اأنها تزوجت زواجا عاديا بفاتك �سيد قومه، واأنه طلبها 
وت�سرب  كربا،  وترتنح  مت�سي  كانت  بنف�سه،  اأي�سا  قومها  �سيد  والدها  من 
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برجليها لتتحرك اخلالخل ويلتفت النا�ص ويعلمون ما تخفي من زينتها، فهي 
اأزقة  معجبة ب�ساقيها اجلميلتني، تطاأ بخفها املر�سع بكرات ف�سية �سغرية 
مكة املليئة باحل�سى والرمل، يتقدمها من يعرف بها وبزوجها يف النوادي 
والأ�سواق وين�سد �سعرا يف مدحها والثناء عليها، انها ت�سعر اأن اأروع حلظات 
يومها حني تق�سد اأ�سواق الأثواب واحللي القادمة من الهند وال�سام، اأو حني 
وع�سق  والغزل  الأ�سياد  ال�سعر يف مدح  �سوق عكاظ من  ين�سد يف  ما  ت�سمع 
الناقة والليل والقمر وال�سحراء، انها ت�سعر بدماء العرب ت�سرى يف عروقها 
وكيانها، ول متلك ال اأن تعود اإلى �سيدات الع�سائر الأخريات وهي تتباهى 

مبا حظيت به من الفخر.

مل يكن فاتك اأقل زهوا منها، فهو ينتظر هذا املو�سم طيلة ال�سنة انتظارا، 
وبينما هو جال�ص بفناء الكعبة اذ جاءه خرب هروب فهيدة واختفائها، قام 
دون اأن يظهر غ�سبه حتى ل ي�سمت به جل�ساوؤه، وهرع نحو اإقامته وهو يلعن 

وي�سخط ويتوعد... ثم التْفت مغا�سبًا اإلى �ساحب اخلرب:

-اجل�ص واأخربين، ماذا وقع؟ كيف حدث ذلك؟... هيا... اأف�سح.

قال الرجل وهو يرجتف من اخلوف:

-�سيدي، هذا ما اأخربوين به... و... قالوا...اأ...اأ... باأنهم ب�سدد البحث 
عنها ليل نهار، لقد اأخربوا من طرف امراأة يف الطريق ت�ست�سيف احلجاج 

اأنها ماتت ودفنتها.

عليها  اأعرث  ليتني  قومه؟...  �سوء  يا  هذا اخلرب  ما  ماتت؟...  -ماتت؟.. 
الآن واأدفنها حية... وماذا عن ابني الذي يف بطنها اللعني؟

الرحال،  اإليها  �سددت  التي  الآلهة  لتباركك  ابنك...  يا مولي؟..  -ابنك 
قالوا يا �سيدي اأنه مل يكن ذكرا.. فقد... و�سعت... اأنثى!... اأنثى يا مولي.

�سرخ فاتك �سرخة مدوية و�سرب قدحا فاخرا كان اأمامه حتى تناثر نحو 
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اخلارج وقال:

لأ�سربن عنقك..  اأنثى؟...والالت  الآن...  تقول؟...�ساأجز عنقك  -ماذا 
هه.. حتقق مما تقول، اآلهتي ل تكذبني اأبدا، والكاهنة؟... الكاهنة اأخربتني 
اأنه ذكر! اأت�سمع يا نعي ال�سوء؟.. اأيها الوغد، يا نذير ال�سوؤم، قلت لك لأ�سربن 

عنقك ولأ�سرمن النار يف عينيك...هيا... ائتني مبن اأتى معك الآن.

هرع الرجل واأح�سر معه العجوز ونا�سة وهي ترجف وقالت:

-مولي... اأنا...اأنا... كنت وفية لوالدك قبلك طول عمري...مولي... ما 
يوؤملك يوؤملني...والالت والعزى... حياتي كلها مدينة لك.

-حياتك؟ اأية حياة متلكني اأيتها احلقرية، كلك ب�سعة اأيام فقط... اأو اأقل 
اأنني  األ تعلمني  اأف�سحي..  اإن مل تف�سحي عما حدث بال�سبط..  من ذلك 
القبائل من  ال�سامتني من زعماء  اأولئك  اأمام  املولود  اأنتظر زف خرب  كنت 

حولنا؟

اأنثى  اإنها  والعزى  وال��الت  اأنثى،  وول��دت  بنا  لقد..غدرت  لقد..  -�سيدي 
كاأنك تراها بعينيك...كنت �ساأنوب عنك واأد�سها يف الرتاب حتى ل تلحقك 
هربت... ثم  ال�سراج  واأط��ف��اأت  اأر�سا  واأ�سقطتني  مني  فنزعتها  املهانة، 
والالت  م��ولي...  يا  امليمون  �سفرك  قبل  م�سروق  �سرحت  لقد  مولي... 
والعزى... جعلت ما يف و�سعي... علمت اأنك حني �ستب�سر بها �سيظل وجهك 
م�سودا واأنت كظيم، فاأق�سمت اأن ل اأراك اإل مرتاحا ومبت�سما...اإنني.. اإنني 

يا مولي اأوفى العجائز لك يف الع�سرية كلها.

�سرب وجهها بعنقود عنب كان اأمامه، فانترثت حباته حاملة معها فوؤاد 
تهمهم  وهي  مكانها  يف  ت�سمرت  املظلم،  الفزع  �سرداب  اإلى  املتعب  العجوز 
وتتلو تعاويذها ال�سحرية، اقرتب منها و�سرب برجله على الأر�ص، ثم دفعها 

وهو يغر�ص �سكني الفاكهة يف وجنتها املتدلية وقال:

80



-هذا الوجه الهرم املتهدل نذير �سوؤم، ت�ستحقني اأن اأعجل بك اإلى املوت، 
اأنني  اجلنية  قالت  والكاهنة؟..اأما  اأتكذبني؟..  الآلهة؟..  عن  ماذا  ولكن 
من  ووجاهتي  وزعامتي  قبيلتي  ب�ساأن  يقوم  ذكرا  ذكرا؟...ذكرا...  �ساأرزق 

بعدي ويقوى باإخوته ويهابني كل النا�ص.

الأر�ص  على  مرمية  وع�ساها  ترتع�ص  وهي  رجليه  تقبل  العجوز  انحنت 
وهمهمت:

-مولي �ساحب النعم، هذه املراأة م�سدر نح�ص يف اإقامتك املبجلة، وقد 
�سرفتها الآلهة...اأجل يا مولي... لقد... لقد �سرفتها الآلهة...

قاطعها مزجمرا:

-الآلهة... الآلهة.. كيف اأكذب الآلهة واأ�سدقكم؟... لبد اأن �سيئا ما قد 
حدث من بعدي.

�ساحت العجوز قائلة:

-مولي.. لقد..لقد اأغ�سبت الآلهة فغريوا جن�ص املولود املبارك، وعاقبوها 
مبيالد تلك الأنثى امل�سئومة، هذا ما رددته تلك اجلنية بعد الو�سع مبا�سرة 
ها  �سالمها..  اليك  واأحمل  ا�ست�سافتك  على  اأ�سكرك  اأن  منى  وطلبت  و.. 
اأناذي قد فعلت يا مولي... تبني اأن تلك اجلنية �سيدة قبيلتها هي اأي�سا...
ولها يف عامل اجلن مالها من النفوذ... لقد اأنزلت بها �سخطها لأنها اأهانت 

الآلهة وا�ستهانت بقوتها...اأجل...

اآلهتنا، الآلهة حني تغ�سب  -اآه... فهمت... هكذا اذن... ما فتئنا نحزن 
تغري دائما راأيها، ولكن.. من؟.. من اأغ�سبها؟...مل اأغادر ال بعد اأن قدمت 

كل الولءات وهياأت العطايا، اأخ�سى اأن يكون بني رافع وراء هذه املوؤامرة.

ت�سجع الرجل املرافق للعجوز حني راأى اأن �سيده بداأ يهداأ وقال:
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والنهار، حتى عرثوا على  بالليل  الأوفياء  تعقبها خدمك  لقد  -م��ولي... 
امراأة يف خيمة وفادة ذكرت اأنها اأتتها م�ستجرية بعد اأن اأفاقتها من اإغماء 
اأمل بها، مل تكن تعلم عن ق�ستها �سيئا، وحني اأخربناها باأو�سافها، قالت اإنها 

ماتت من فرتة ق�سرية ودفنت يف تلك الرمال ال�ساخنة.

رد فاتك وقد هداأ مزاجه وجل�ص على م�سطبة من�سوبة حتت اأقدام اإلهه 
»املعظم« قائال :

-اللعنة، لتبتلعها الأر�ص هي وما ولدت، لو مل تفعل الأر�ص ذلك ل�سويتها 
بالنار، تريد اللعينة اأن ت�سمت بي العرب، �سي�سخرون مني... �سيقولون اأ�سبح 
فاتك اأبرتا ومل يعد يلد غري الإناث...واأنا اأب ل�ستة ع�سر فار�سا... �ستة ع�سر 
اأكملهم  والقتال؟  والرمي  الفرو�سية  يف  واأ�سجعهم  القوم  اأف�سل  من  فار�سا 
راأيها،  غريت  اإذ  الآلهة  اأح�سنت  لقد  ه��ه...  ���س��وؤددا...  واأعالهم  اأج�ساما 
وامتنانا  �سكرا  عظيما  قربانا  اليوم  لها  و�ساأقدم  وال���الت...و...  اأح�سنت 
واعرتافا بجميلها اأن دفنت هذا اخلرب، اغربوا اأنتم عن وجهي الآن، واأنت 
الأكابر، وزيف لها خرب ح�سن �سنيع  اأم  الفارعة  العجوز، اذهبي عند  اأيتها 

الآلهة ولطفها بنا، يجب اأن نكون جميعا ممتنني.

قامت العجوز م�سرعة نحو اإقامة ال�سيدة وهي ل ت�سدق اأن الأمور مرت 
عليه  يعكف  الإل��ه  على  هو  اأقبل  بينما  ه��داأ،  قد  فاتك  بط�ص  واأن  ب�سالم، 
بقي  ع�سر  ال�سابع  بالذكر  الإتيان  عن  عجزه  خرب  اأن  م�سرور  وهو  �ساجدا 

حبي�ص قومه.
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جمال�س مكة

كانت ال�سيدة اأم الأكابر ممدودة على فرا�ص الوبر الناعم، حتفها الو�سائد 
لتبدو  الأمامية  اأ�سنانها  بتفليج  من�سغلة  واملزينة  مكان،  كل  من  احلريرية 
اأجمل ن�ساء العرب يف جمال�ص مكة، بينما ان�سغلت اأخرى بو�سم وردة �سوكية 
فهي  القبائل،  �سيدات  اأبهى  من  امل�ساء  يف  تبدو  اأن  حتب  انها  ذقنها،  على 
الأقوياء  العبيد  فيه  و�سريق�ص  املغنيات،  �ستح�سره  جمل�ص  مع  موعد  على 
الرق�سات احلربية الباهرة لإمتاع الأ�سياد، و�سيقدم كل واحد منهم عبدا 
ويتيه،  به  يفتخر  واملبارزة  امل�سارعة  يح�سن  البنية  قوي  مقداما  �سجاعا 
اأن من �سيمتها الكرم  اأن حتمل معها مال وفريًا حتى تعلم العرب  تن�ص  مل 
ومتدح يف كل ناد، بل اإنها �ستطلق اأحد عبيدها حرا اأمام املالأ، و�ستعلن ذلك 
يف املجل�ص ليعلم اأي�سا مدى حلمها، فاحللم والكرم �سيمة العرب، ول ميكن 
الأولى متقدمة  ال�سفوف  العالية، ويف  ال�سمائل  تكون هي من ذوات  اأن  اإل 
الذي  النفاذ  العطر  قناين  برتتيب  من�سغلة  هي  وبينما  احلرائر،  ال�سيدات 
تن�سد  وهي  العجوز  دخلت  اإذ  الأنظار،  به  لتلفت  مكة  اأ�سواق  من  ا�سرتته 
�سعرا يف مدح ال�سيدة والثناء عليها ووجهها يتهلل فرحا و�سرورا فقالت لها 

ال�سيدة:

-ما الذي وراءك؟ وما الذي اأتى بك من حيث تركناك؟ اأما اأو�ساك ال�سيد 
مبقابلة تلك الأمة فهيدة؟

�سحكت العجوز عاليا وانحنت تقبل راأ�ص ال�سيدة وقالت يف مكر:

-فهيدة؟...فهيدة؟.. فهيدة يا �سيدتي حولتها الآلهة اإلى رمل �ساخن!

قطبت اأم الأكابر حاجبيها وقالت:

-انتبهي اأيتها ال�سمطاء، فاأنت حتدثني الفارعة اأم الأ�سياد، اأف�سحي عن 
كالم مفهوم واإل كان يل معك �ساأن، اإنني اأكره روؤية وجهك املنكم�ص، ولو كان 
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خربا طيبا فاأف�سل اأن تزفه اإيلَّ اأ�سغر جواريي واأح�سنهن وجها.

-ل عليك يا مولتي، الآلهة العظيمة انتقمت من فهيدة التعي�سة وغريت 
ال�سحراء  بعيدا يف  بها  رمت  ثم  ث��م..  اأنثى،  اإل��ى  اآخ��ر حلظة  مولودها يف 
لتدفن يف الرمل احلارق... ههه.... انها الآن حترتق... حترتق يا مولتي، 

وذاك جزاء من يع�سي ول يطيع.

دفعت اأم الأ�سياد املزينة قليال وقالت وهي تنظر يف عيني العجوز:

-ماذا تقولني؟ الآلهة غريت مولودها اإلى اأنثى؟ يا لالآلهة !...فهي... كانت 
تهم مبناف�ستي وبرز جمالها للجميع، يا لالآلهة ! تقولني اأنها و�سعت اأنثى؟

�سحكت العجوز عاليا حتى كادت ت�سقط على الأر�ص وقالت:

-اأنثى... اأنثى ثالثة يا مولتي، يا لل�سخرية !

-وماذا ح�سل بعد ذلك؟

م�سروق،  عن  م��ولي...واأن��وب  اأم��ر  كما  ال��رتاب  يف  اأد�سها  اأن  -هممت 
اأن  مولتي  يا  فاأدركت  ال�سحراء،  يف  ليال  وتاهت  و...  ف��رت...  ولكنها... 

الآلهة قررت طردها من مكانك الطاهر.. هههه..

-يا لك من عجوز ماكرة.. خذي هذه القطعة من امل�سك املخلوط بالعنرب 
وارحلي من هنا حال، اأخاف اأن ي�سيبني �سوؤمك.

-ل تتطريي بي يا مولتي، فاإمنا اأتيتك باأ�سعد خرب.

الكاهنة  اإلى  بحاجة  فاأنا  جنبي،  اإلى  اجل�سي  ال�سمطاء،  اأيتها  -�سدقت 
لتقراأ ما اأنا م�ستقبلته يف جمل�ص امل�ساء ومعرفة اللون الذي علي اختياره يف 

اللبا�ص قبل الدخول عليهن، كما اأنني...

�سحكت العجوز �سحكة عالية وهي تفرك اأ�سابعها وقالت :
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-كل ما ت�سائني يا مولتي... مريني واأنا يف خدمتك، �سعدت مبجيئي اإلى 
مكة وروؤيتك بهذا اجلمال.

-ل تقاطعيني ثكلتك اأمك، هل عيناك تريان جيدا حتى تخربيني اإن كنت 
�سماع  اأحببت  ولكنني  حال  كل  على  مهمتك  هذه  لي�ست  جميلة؟  اأبدو  الآن 

راأيك.

اأفاعي ال�سحراء ليال قبل النهار، واأذناي  اآثار  -عيناي يا مولتي تريان 
جمال�ص  كنوز  يل  يفتح  ما  فيها  ع�ساي  ههه...  و...  فحيحها،  تتح�س�سان 

القوم، انظري يا مولتي.

رفعت العجوز ع�ساها، فاإذا هي حم�سوة بتمائم ال�سحر، وبداأت تخرجها 
من  كل  يهابني  حتى  الهيبة  متيمة  »ه��ذه  تقول:  وهي  الأخ��رى  تلو  الواحدة 
كما  اإل  اأب��دو  ل  حتى  ال�سباب...  متيمة  وهذه  ههه...  اأمامه...  من  مررت 
يبدو ال�سباب يا مولتي، وهذه متيمة ترد عني عيون احل�ساد واحلاقدين و.. 

هذه..«

�ساحت ال�سيدة:

عنك  ترد  متيمة   ! ومت�سدقة  ثرثارة  عجوز  من  لك  يا  كفى..  -كفى... 
عني احل�ساد؟!.. يا ويح احل�سد وما يفعل عندك... وعلى ماذا �سيح�سدك 

البلهاء؟

فهمت العجوز اأن اأوان نيل احلظوة عند ال�سيدة قد حان فقالت :

-مولتي، كل ما يتغنى به العرب من اأو�ساف املراأة اجلميلة فيك، فاأنت 
اأقوام  �سيدات  كل  و�سط  اللحم  املكتنزة  القامة  الطويلة  الفارعة،  مولتي 

العرب.

قاطعتها ال�سيدة قائلة:
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اإل  مكة  اإلى  حت�سري  مل  جمال�سنا؟اأنت  يف  معهن  راأيتني  وهل  -ويحك، 
اليوم.

ا�ستدركت العجوز يف لهجة الواثق:

-اأخربت عندما قدمت مكة، وكان اأول �سوؤايل عنك يا مولتي.. اآه.. قيل 
اأنك يف كل جمل�ص لك �سنيع  اأنك الأجمل والأكرم والأحلم و... و..و..  يل 

ومعروف حممود.

-اآه.. اأو حتدثت مكة بهذا يف نواديها؟

ردت العجوز يف دهاء:

ي�سري  اجلميع  يكن  اإن مل  �سيئا  مولتي  اأعلم عن جمال�ص  اأن  -وكيف يل 
اإليك بالبنان ويتحدث عنك ليل نهار؟ 

تهللت ال�سيدة فرحا وقالت:

-وماذا اأي�سا؟ هيه.. ماذا قالوا؟ اأف�سحي !

-قالوا اإن زوجة فاتك طويلة العنق وبعيدة مهوى القرط، وقالوا اإنها فارعة 
احلريري  نقابها  واأن  القمر،  ي�سئ  بدر  وجهها  اإن  اإن...  وقالوا...  الطول، 
يغار من نورها، وقالوا... وقالوا اإن م�سيتها يف مكة وهي ت�سل�سل خالخل 
ف�سية خالبة تعلم ماتخفي من زينتها قبل اأن متر اأمامهم، م�سيتها كم�سية 
اإن عطرها حني متر... يفوح  اأمام �سياد رحيم، وقالوا  الظباء التي ترتنح 
�سعر  من  واحدة  �سعرة  اإن  وقالوا  يقبل،  اأين  من احلرية  اللبيب  يدري  فال 
مولتي الفارعة ت�سلح لتكون جلام خيل مكة باأ�سرها واأن.. واأن.. واأن �سواد 
وعلق  احلارقة  ال�سم�ص  اأ�سعة  لفحته  اأبق  عبد  �سواد  اإل  ي�ساهيه  ل  �سعرها 

حتت اأ�سعة �سم�ص ال�سحراء احلارقة �سهرا.

قاطعتها ال�سيدة وهي تالعب خ�سالت �سعرها الداكن وتردد اأبيات �سعر 
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قيلت يف جمالها و�سمنتها الأخاذة، بينما دخل فاتك وهو ي�سم رائحة العطور 
التي مالأت املكان وقد تهلل وجهه فرحا وقال:

-عمت م�ساء يا فارعة... يا اأم الأ�سود، األديك ما تاأمرين به خدمنا قبل 
ذهابنا اإلى جمل�ص ال�سمر؟

-مرهم اأن يجمعوا ما قيل يف جمايل وحلمي ويف كرمي.

قال م�ستنكرا:

-اأما جمالك فال �ساأن لهم به، اأحتبني اأن يقال: تغزلوا يف زوجته؟

-كال، كال، هذه العجوز اأطرت علي كثريا.

-ويح هذه الكومة من اجللود املندثرة، اإنها ل ترى حمفر ع�ساها.

ت�ستعد  الفارعة  قامت  بينما  املزينتان،  وتبعتها  م�سرعة  العجوز  خرجت 
وهو  مغادرتهما  قبل  بعطرها  لتم�سه  يده  يف  والإل��ه  فاتك  اأقبل  اذ  للذهاب 
تلمع  للتو  املفلجة  اأ�سنانها  بدت  حتى  عاليا  �سحكت  فهيدة،  مبوت  يب�سرها 

اأمام عيني فاتك وقالت:

-وماذا فعل بالوليدة؟

انت�سب فاتك واقفا ب�سرعة وتذكر اأنه مل ي�ساأل عن الوليدة ورمبا تعقبه 
عارها ف�سرخ خارج اخليمة:

-اإيلَّ بالعجوز املخادعة الآن !... اأح�سروها...اأح�سروها اإلى هنا.

الذعر  م��ن  تتحرك  واأط��راف��ه��ا  العجوز  اأت��ت  حتى  حلظات  اإل  ه��ي  وم��ا 
فقالت:

-لبيك يا مولي، لتحفظك الآلهة.

نظر اإليها وقال يف ريبة:
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-قلت اإن تلك اللعينة و�سعت اأنثى، وما اأخربتني اأين هي؟

-لقد حملتها معها يا مولي، وقالت املراأة التي اآوتها اأنها ماتت معها.

�ساح قائال:

-ماتت معها؟... َمْن قتلها؟... اأنا اأولى بخنقها حتى يربد ما يف نف�سي، 
من يجروؤ على فعل ذلك مكاين واأنا �سيد قومه؟... من فعل ذلك؟

ازداد خوف العجوز وهي التي مل تكن ت�سدق قبل قليل اأن املو�سوع انتهى 
ب�سالم واأغلق اإلى الأبد فقالت:

-رئي�ص حر�سك يا مولي عنده اخلرب.

-اإيلَّ به حال.

قالت اأم الأكابر:

-اأهم ما ح�سل اأن الآلهة الرحيمة خل�ستك منهما معا.

اأ�سراري  اأو�سيت م�سروق كامت  واأنا  واأدها مكاين  اأجل، ولكن من  -اأجل، 
دون غريه؟

قالت العجوز واخلوف يك�سر احلروف يف فمها:

-م�سروق يا مولي ان�سرف حني اأر�سلته... اأنت يا مولي من �سرفه.

قالت اأم الأ�سود:

-ها هو رئي�ص حر�سك اأمامك يا زوجي املهيب، ويا اأ�سرف الأ�سراف.

وهي  روعه  من  تهدئ  اأن  حتاول  التي  لزوجته  يهتم  اأن  دون  فاتك  �ساح 
تخ�سع بالقول وتالعب ظفائرها وقال:

-تقدم اأيها امللعون، من قتل الوليدة امل�سئومة ومن؟.. من دفنها؟
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-مولي، اخلرب الذي عند املراأة اأنهما توفيتا معا.

قاطعته العجوز وقالت:

-مولي، ان جربوت الآلهة حلق بهما معا، لقد كانت ت�ستهني بهم وتقول اإن 
هذه الأحجار تكذب علينا وتخدعنا، و.... ونحن من �سنعها وبجلها، واأنها 
اآلهة ت�سخر منا دون اأن تنطق بكلمة واحدة، لطاملا �سمعتها تردد ذلك، ولعل 

ما ح�سل لها هو اأقل ما ت�ستحق من العقاب.

رد فاتك م�ستف�سرا:

-اأو ت�سفه اآلهتنا يف عقر داري؟... ملاذا مل تخربيني اأيتها احلقرية لأنتقم 
لالآلهة العظيمة املبجلة...يا للعار...

العظيمة  الآلهة  ف�ستتكلف  م��ولي،  تخربي  الكاهنة:»ل  يل  قالت  -لقد 
بالنتقام له والدفاع عن نف�سها، فهي حتبك كثريا يا مولي ول حتب اأن تثقل 

عليك باأمور اللئام واحلقراء«.

تدخلت اأم الأ�سياد وقالت:

يحبون  ل  م���اء  والإ العبيد  ه���وؤلء  مل  اأدري  ل�ست  ف��ات��ك،  -م���ولي 
لهتنا ول يعظمونها كما نفعل نحن... ل�ست اأدري مل ينكرون اأف�سالها. اآ

تدخلت العجوز مقاطعة:

وت�سفهها،  منها  ت�سخر  اأخرى  وتارة  اإليها،  وتتو�سل  اأمامها  ت�سلي  -تارة 
لقد دفعت يوما اإله مولتي حتى �سقط على الأر�ص، ثم جل�ست واأخذت تاأمره 
لن  نهايتها  اأن  علمت  يومها  من  �ساخرة،  ت�سحك  وهي  مكانه  اإلى  بالعودة 

تكون مب�سرة.

قالت ال�سيدة يف حنق كبري:

اأمل  الأر�ص؟  اإقامتي ي�سقط على  الذي تركته يحر�ص  اإلهي  -�سلت يدها، 
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ت�سفعيها اأيتها احلقرية؟ ليتني اأ�ستطيع قطع يدها حتى بعد موتها، ليتني 
اأ�ستطيع فعل ذلك.

قالت العجوز:

-هذه اليد وما معها اأ�سبحت رمال �ساخنا يا مولتي، حكمة الآلهة �سبقت 
غ�سبنا.

قال فاتك منتهرا رئي�ص حرا�سه:

-�ستح�سر يل عظامها وجتعلها يف تنور الدار عند عودتي، اأو.. اأو اأح�سرها 
اإلى هنا لأ�سجرها اأمام الآلهة العظيمة لي�سفى غليلها بعدما اأهينت واأ�سقطت 

على الأر�ص.

قالت ال�سيدة:

-هذا ما �ستفعله يا مولي حتى تر�سي الآلهة، �سنجعلها عربة ملن بعدها.

رد فاتك وقد هداأت اأع�سابه:

-�سي�سمع بني رافع كيف يثاأر فاتك ملن جتراأ عليه، حتى.. حتى بعد موته.

هم�ست العجوز وهي حتك راأ�سها:

-�سيعلم اجلميع اأن �سبب غ�سبك عليها هو ولدتها لأنثى، اأرى اأن الأولى 
اأن يكون ذلك بينك وبني الآلهة �سرا.

رد فاتك منبهرا:

-يا حلكمتك اأيتها العجوز !

اقرتبت منها اأم الأ�سياد ثم اأم�سكت بع�ساها وقالت:

-معها ملوك اجلن الأ�ساو�ص يف هذه الع�سا، يخدمونها وميدونها بالراأي 
واملكيدة... ويعينونها على ق�ساء ماآربها اأنَّى َحلَّْت وارحتلت.

90



�سحك فاتك وقال:

-ناولينيها لأرى، اأرى اأنها ع�سا قدمية.

فرحت العجوز مب�ساركتها حوار ال�سيد وزوجته وقالت:

ههه...  مكة...  اأعيان  مع  ال�سمر  لقاء  عن  تتاأخرا  اأن  اأخ�سى  اأين  -لول 
حلكيت لك ق�ستها يا مولي.

ردت الفارعة املعجبة بنف�سها وهي تتدلل:

-ل عليك، اأنا اأحب دائما اللحاق مبجال�سنا متاأخرة حتى ينظر الكل اإيل 
ويتملوا بطلعتي ويتمنوا مقامي.

ثم  الفاخر،  ثوبه  اأط��راف  الأر���ص  على  وتدلت  القرف�ساء،  فاتك  جل�ص 
انهمك بفتح ما بداخل الع�سا من متائم فقالت العجوز �ساحكة:

-اأما �سمعت بق�سة �سليمان الذي كان يحكم اجلن العفاريت؟

ردت الفارعة غري مكرتثة:

اجلن  حكم  ا�ستطاع  ال��ذي  ه��ذا  العجوز  اأيتها  يكون  وم��ن  -�سليمان؟ 
والعفاريت؟

من  يهودي  اأخ��ربين  الكعبة،  بنى  الذي  ابراهيم  جدنا  مثل  اأنه  -يقولون 
يرثب التقيت به مرة اأنه كان ميلك مفاتيح احلكم.

قالت الفارعة اأم الأكابر با�ستغراب : 

اأف�سل من زعيم قبيلة را�سخة وقوية يف  اأيكون من هو  -مفاتيح احلكم؟ 
�سريف قومه، كيف  اأف�سل من زوجي  اأعني.. هل هناك  وال�سيادة؟  احلكم 

يتحكم هذا الرجل يف اجلن وملوكهم؟

قال فاتك:
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فهم  نعبده،  كما  الإل��ه  يعبدون  انهم  فارعة...متهلي...  يا  لأ�سئلتك  -يا 
ولنا ن�سيب مما لهم، هيا  واأجدادنا ونحن على ما وجدناهم عليه،  اآباوؤنا 

لنذهب الآن من هنا، و�ساأحمل معي ما بداخل هذه الع�سا.

نظرت اإليه العجوز دون اأن ت�ستطيع العرتا�ص، بينما حمل عمامته ود�ص 
اأخذت  النتظار،  الذين ظلوا يف  فر�سانه  نحو  توجه  ثم  ثناياها  التمائم يف 
بها  ت�سرب  وهي  وم�ست  ثقلها،  خف  وقد  الفارغة  ع�ساها  ونا�سة  العجوز 

الأر�ص من �سدة ما تكتم من اخليبة والغ�سب.
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الأ�شهر احلرم

بداأ الراهب يتعود على خدمة الوليدة الوافدة عليه، لقد قرر اأن ي�سميها 
اأنه بداأ يقوم بخدمتها ويغدق عليها من العطف  مرمي تيمنا بالعذراء، كما 
والقيام على  الكثري، فجعل مواعيد ل�سالته، ومواعيد لإر�ساعها  واحلنان 
�سوؤونها، وبداأ يتاأقلم مع و�سع الأب الذي حرم منه ل�سنوات طويلة، خ�سو�سا 
حينما بداأت ال�سبية ت�سب وفتحت عينيها، اأما حني حترك يديها وتالعبهما 
فذاك اأوج �سعادته وحبوره، �ساأل نف�سه مرارا ملاذا يحرم الراهب نف�سه من 
الزواج والأبناء، ولكن طقو�ص الرهبنة كانت تطوق ب�سرعة اأ�سئلته وحتا�سره 
اأن  يعتقد  الكني�سة،  م�سار  غري  يف  كثريا  يبحر  اأن  يحب  ل  وه��و  ح�سارا، 
الرهبانية جتعله متفرغا للرب وحده، وقد عمل ل�سنوات جاهدا على تر�سيخ 
هذا العتقاد، وهاهو الآن قد ان�سغل عن نف�سه وعبادته بهذه الوليدة التي 
مزقت �سكون الكهف من حوله ومالأته اأ�سواتا وحركة، حتى ال�ساة احللوب 
التي يدفع للراعي ثمن �سوقها اإلى املرعى �سعرت بالفرق واأ�سبحت تتطلع اإلى 
نها  الطرف الآخر من الكهف كل حني، كثريا ما كانت تقرتب من البنية وكاأ
حياء،  الأ رك��ب  يف  بها  والتحاقها  د  ل��واأ ا من  جناتها  على  تهنئها 
الذي  الرب  من  بقدر  عليه  دخلت  البنية  تلك  اأن  جرجي�ص  ي�سعر  ما  وه��و 
تناوله، �سورتها حت�سر  ي�سعد عند  و�سرابه مباركا  واأ�سبح طعامه  باركها، 
يف كل �سكناته، حتى تراتيله حت�سن �سوته وهو يتلوها، وبدا اأداوؤه �سذيا عذبا 
يفي�ص  مرمي  ل�سم  اختياره  كان  امل�سيح،  �سلوات  ويردد  الرب  يناجي  حني 
م�ساعره، فيتذكر القدي�سة العذراء التي عبدت ربها يف املحراب وكانت اأنثى 
يرف�سها بنو اإ�سرائيل، وي�سدون عن اإرادة الرب الذي اختارها اأن تلد ولدة 
التي  الأنثى  الوليدة  تكون  اأن  والأ�سفياء، متنى  اأما لالأتقياء  وتكون  معجزة 
مكانه  قام من  بني اجلبال،  القا�سي  الكهف  اأثرها يف ذلك  على  يديه  بني 
واأن تكون مباركة يف الدنيا والآخرة،  واحت�سنها و�ساأل الرب لها النجاة 
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وما زال يت�سرع ويتاأوه حتى �سمع جلبة واأ�سواتا مرتفعة، اأعاد الر�سيعة اإلى 
مكانها وفتح كوة الكهف فاإذا رجل ثائر ال�سعر يجري مينة وي�سرة ومعه نفر 

قليل من النا�س وهو ي�سرخ عاليا:

-يا ويحكم !.. يا قوم.. ويحكم... اإنها الأ�سهر احلرم.. ويحكم ل تقاتلوا 
فيها !

اأطل الراهب على البنية يف خمدعه يتفقدها، ثم عاد واأخرج راأ�سه لريقب 
ما يحدث، فاإذا غبار كثيف اأ�سفل اجلبل يتطاير �ساعدا كاأنه الدخان، واإبل 
تقدم  بينما  النقع،  �سدة  ت�سهل من  ب�سرعة كبرية وهي  قافلة  كثرية وخيل 
العبيد والفر�سان يكرون وهم يهاجمون كل من �سادفهم، نزل الراهب قليال 

نحو الراعي وقال:

-ماذا هناك يا عمرو؟ 

ق�سمه  يكرر  وهو  نذير احلرب  �ساعة  قبل  الراهب، مر  �سيدي  يا  -فاتك 
اأمام الآلهة.

-ماذا تعني يا عمرو؟ اأي ق�سم هذا الذي تتحدث عنه؟...اأي ق�سم هذا 
الذي يحدث هذا الرعب؟...

بني  اأجارت  التي  القبيلة  يقتلع  له جفن حتى  يغم�ص  اأن ل  فاتك  -اأق�سم 
رافع، وقد اأغار عليهم غيلة قبل وقت وجيز.

ذعر الراهب ورفع يديه نحو ال�سماء وقال ب�سوت خافت :

-اأيها الرب العظيم، اقهر فاتك الظامل... ما فتئ ي�سعل احلروب الواحدة 
تلو الأخرى، لقد اأفنى من عبادك الكثري.

ال�سخرة  ودح��رج  يقرتبون،  املغريين  �سمع  حني  م�سرعا  جرجي�ص  �سعد 
الكبرية، واأغلق عليه باب الكهف حتى ل يهجم عليه اأحدهم، كان ال�سراخ 
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والدعاء بالويل والثبور ميالآن املكان، وما زال النا�سح ي�سرخ باأعلى �سوته 
وعليكم  تقتتلوا  ل   ! احلرم  الأ�سهر  اإنها  ويحكم  يا   ! العرب  ويح  »يا  معلنا: 

باحلكمة والهدوء.. لتفعلوا...«.

جيئة  املكان  يخرتق  �سوته،  بح  وقد  ي�سيح  بعيد  من  ي��راه  الراهب  كان 
وذهابا، بينما انطلقت الفلول املدججة بال�سيوف والأذرع كالربق اخلاطف، 
املغريين  وتوعد  اخليل  يختلط ب�سهيل  ال�سبيان  وبكاء  الن�ساء  واذا �سراخ 
من  قليلة  �سويعات  بعد  ع��ادوا  فاتك،  جنود  عاد  لقد  املعذبني،  وتو�سالت 
الذي مازال جرحه  الأ�سرى، فيهم املجروح  القتتال ومعهم عدد كبري من 
مت�سي  وم��ن  رحمة،  دون  اجلنود  يدحرجها  احلامل  وامل���راأة  دم��ا،  ينزف 
مت�سبتة بر�سيعها وهي جتر قدميها احلافيتني يف الرمل ال�ساخن، كان الذين 
فاتك  اأما  الدامي،  املوكب  يتقدمون  الرماح  على  رافع  بني  روؤو���ص  يحملون 
فكان يتو�سطهم مزهوا وحماطا بحرا�سه الأ�ساو�ص، خلفه الغنائم من روؤو�ص 
الأغنام والبل، بل كان من جنوده من يحمل القدور وفيها طبيخها ال�ساخن 
الذي مت غ�سبه للتو، واآخرون مي�سكون بالأواين التي اأفلتت من الك�سر ويجر 

ف�ساطيط اخليام ووبرها جرا.

اعرت�سه النا�سح وهو ر�سول قبيلة اأخرى وقال:

�سنعت  ما  �سر  احلرم؟...�سينزل  الأ�سهر  اأنها  اأن�سيت  فاتك،  -�سيدي 
بالعرب قاطبة...

ترجل فاتك من على فر�سه واقرتب منه وقال:

-�ستحرم عليك زوجتك ثكلتك اأمك، اإن اآلهتي هي التي اأذنت يل واأ�سارت 
، كف عن �سراخك واإل قطعت عنقك. عليَّ

�سعد الفر�ص ثم �سار به نحوه و�سربه بذباب �سيفه على فمه �سربة ك�سرت 
اأ�سنانه، ف�سرخ �سرخة مدوية ردت عليها اجلبال وعال �سداها، ثم عجله 
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ب�سربة ثانية على راأ�سه حتى انف�سل عن ج�سده واأكمل م�سرية الن�سر وقد 
واأد معار�سة القبيلة املجاورة للقتال يف الأ�سهر احلرم يف مهدها.
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الأمل

كان جرجي�ص يتابع ما يجري من خالل ثقب بني ال�سخور، وهاله ماراأى 
من الدماء، وتوجع اأملا كيف يفعل اأبناء اآدم ذلك ببع�سهم، كان يعتذر اإلى 
الرب مما فعله فاتك اعتذارا، �سيما حني علق روؤو�ص بني رافع ب�سكل مهني 
على الرماح، ظل يتاأمل متاأ�سفا حلال تلك الن�سوة والأطفال كيف �سيق�سون 
ظالل  حتت  بع�سهم  مع  �سيتوا�سلون  وكيف  الظامل،  ذلك  دي��ار  يف  ليلتهم 
�سيوفه الفتاكة وما ع�ساه فاعل بهم، كانت اأقدامهم ملطخة بالغبار امل�سرب 

بالدماء كاأنه خ�ساب و�سعته مزينة عمياء على قدم عرو�ص �سالء !

مل  جرجي�ص  قلب  ولكن  �سيء،  كل  و�سكن  املكان  ه��داأ  ق�سرية  مدة  بعد 
النب�ص وممتلئا حنقا على  يهداأ ومل ي�سكن للحظة واحدة، لقد كان �سديد 
الذي يجري من حوله، واآ�سفه اأن يبتعد العرب عن دين ابراهيم اإلى ذلك 
اإلى  القبائل  اأن ينزل من كهفه لدعوة  الذي كان �ساهدا عليه، فقرر  احلد 
لقدوم  وتهييئهم  ال�سالم،  يحب  الذي  امل�سيح  تعاليم  وتلقينهم  الن�سرانية، 
وي�سيع  فاران  بينهم يف جبال  اأن يظهر  الرب  له  اختار  الذي  النبي اخلامت 
حياته  يدفع  يجعله  قد  ذلك  اأن  جيدًا  يعلم  اإنه  والعدل،  ال�سالم  يديه  على 
ثمنا، ولكنه مل يعد ي�ستطيع ال�سكوت اأمام ما يحدث من حوله، كما اأنه مل 
الراعي  اإلى  باحلديث  يبداأ  اأن  فقرر  فعل،  مما  اأكرث  التحمل  مبقدوره  يعد 
الطيب اأول، هذا الرجل ال�ساذج الذي مل يكن يتحرك مع قطيعه ال واإلهه 
امل�سنوع من احللوى يف يده، لكم كان جرجي�ص ي�سحك منه حني ل يعود يف 
امل�ساء اإلى خيمته اإل وقد التهم بع�سه اأو كله اإذا كان جائعا، ي�سعه اأحيانا 
على �سخرة ليطوف به ويتو�سل اإليه، ثم ما يلبث اأن يق�سم اأنفه فيتحول اإلى 
اله اأجذع! ثم يق�سم رجله في�سبح اأعرجا، وهكذا حتى م�ساء يومه !! كانت 
تلك ال�سياه اأعقل منه وهي تتناول ع�سب ال�سحراء القا�سي دون اأن تطوف به 
اأو تتربك، اأحيانا حت�سر له زوجته اإلها من متر اأو خبز، واأحيانا اأخرى من 
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حلواء، �ساأله جرجي�ص ذات مرة مل اأ�سرع يف ق�سم اإلهه �ساخرا ومل ينتظر 
حتى اآخر اليوم فقال:

كان  �سريعا،  واأكلته  اإلهك  بفناء  عجلت  مل  الطيب،  الراعي  اأيها  -عمرو 
الأجدر بك اأن متهله حتى يجيبك اآخر اليوم ملا �ساألته يف اأوله.

�سحك الراعي وقال:

-اللعنة، اأكنت ترقبني؟... ههه... لقد كنت جائعا !

-ههه... اترك له فر�سة حتى يلبي لك طلباتك ويح�سم يف ا�ست�ساراتك 
اأيها الرجل الطيب.

اإلى بطني وهناك �سوف يحر�سني ! فهو يف معيتي على كل  -لقد اأدخلته 
حال... هه...ههه.

�سحك جرجي�ص حتى كاد ي�سقط على قفاه وحمد الرب الذي يعبده واأثنى 
عليه وقال:

-اأتظن اأن هذا الإله الذي ت�سنعه بنف�سك وتظل عليه عاكفا، و...ههه... 
اأحيانا تاأكله ي�ستطيع اأن ينفعك؟

-مه اأيها الراهب، اإنني اأعبد الإله يف ال�سماء مثلك.

-ل اأظن، وما هذا الإله ال�سغري اإَذْن؟ اإنه ل يتحرك ول ي�سمع ول يتكلم.

-انني اأتقرب به اإلى اهلل زلفى.

-وهل طلب منك الرب اأن تتقرب اإليه باإله اآخر ت�سنعه بنف�سك؟

اآباءنا  عليه  وجدنا  ما  هذا  الأ�سئلة،  علي  تكرث  ل  عزيزي،  يا  -جرجي�ص 
ونحن على اآثارهم ما�سون.

اإلى كهفه،  اإ�سفاق ثم �سعد  اإليه نظرة  ما زال جرجي�ص يذكر كيف نظر 
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عمرو،  �سنيع  من  ي�سحك  نف�سه  وجد  حني  ا�ستيقظت  قد  ال�سبية  كانت 
املقتلة  اأ�سوات  اإلى نوم عميق حجبها عن �سماع  اأنها خلدت  الرب  ثنا على 
التي اأحدثها والدها فاتك يف �سفح اجلبال، مل تكن بعد على علم مبا يفعله 
ي�سمها  نطفته  اأن  يعلم  ل  اأي�سا  فاتك  اأن  كما  منها،  اأمتار  بعد  على  اأبوها 
ذلك اجلبل القا�سي الذي اأ�سبح اأرحم بها من اأب ظامل عنيد كان �سيفتك 
بها يوما ويد�سها حية حتت الرتاب، كانت تلك ال�سحراء حتمل الكثري من 
الألغاز والرموز والأ�سرار، ثراها مليء ببقايا احلروب واجلماجم، كما اأنه 
والكرم  واحللم  بالوعد  والوفاء  والبطولة  والنخوة  ال�سهامة  بحكايات  مليء 
جرجي�ص  ا�ستطاع  تناق�سات  اإنها  به،  التغني  عن  اأ�سعارهم  تعجز  مل  مما 
فك األغازها واالقرتاب منها رويدا رويدا الأجل فهمها دون االنخراط فيها، 
ف�سراخ الن�ساء وولولة ال�سبيان التي �سمع قبل وقت وجيز ما زالت تدوي يف 
اأذنه، لكم كان �سوقه م�سدودًا اإلى هذا النبي الذي يفك اإ�سرهم والأغالل 

التي عليهم وميحو الرب به هذه املاآ�سي والآلم.
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البالغ

عمد اإلى ركن يف كهفه وبداأ ميح�ص ما بداخله من ت�ساوؤلت فقال يف نف�سه 
الرب؟...  اأم��ام  قرار عقدته  �ساأتراجع عن  م��رتدد؟... هل  اأنا هكذا  »مل   :
لأنزلن اإلى هوؤلء املتقاتلني واأحدثهم بتف�سيل عن الب�سارة، الرب �سيباركني 
ان فعلت، ولكن كيف؟..كيف !.. ومتى؟ ثم.. ثم هل مبقدوري يا ترى فعل 
اأيكون جميبا  واأعاود احلديث معه؟...  ثانية  الراعي  اإلى  اأعود  ذلك... هل 

هذه املرة؟...

ا�ستجمع اأنفا�سه وقرر اأن ينزل اإليه ويتعلم منه الكثري من املفردات العربية 
لغتهم �سامية وهو  اأن  يعلم  ا�ستعمالها، فجرجي�ص  العرب  التي يحب  القحة 
يتقنها كما يتقن العربية والآرامية، وهم اأمة اأمية ل تقراأ ول تكتب ول ميكن 

خماطبتها اإل �سفاهة، وكلما ازداد ف�ساحة ال وازدادوا له تقديرا.

اأر�سع جرجي�ص ال�سبية مبكرا، وو�سعها حيث تنام، ثم  التايل  اليوم  يف 
يخف  مل  احلديث،  اأط��راف  معه  يتبادل  جانبه  اإل��ى  وجل�ص  الراعي  ق�سد 
الذي مل يكن  موؤان�سا وهو  الذي ق�سده  الراعي عمرو تعجبه من جرجي�ص 
وقته  معه  يزجي  اأن  اأح��ب  فلطاملا  القليل،  اإل  وقته  من  عليه  ينفق 
العبادة  اإلى  منقطعا  منزويا  كان  اأنه  اإل  احلديث  اأط��راف  معا  ويتجاذبا 
والتاأمل والنتظار طول الوقت، راأ�سه يكون متوجها اإلى ال�سماء اأكرث منه اإلى 
الأر�ص، كيف ينزل الآن؟ بل كيف يجل�ص اإلى ال�سخرة قرب الراعي وكتفه 
بادره  حتى  طويال  الراعي  ت�ساوؤلت  تطل  مل  �ساته؟  يراقب  وهو  كتفه  اإلى 

جرجي�ص قائال:

-عزيزي عمرو، كم �سنة واأنت ترعى هذه ال�سياه؟

-ثالث ع�سر �سنة يا جرجي�ص.

-وهل �سئمت هذا العمل؟
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-كال.. كال.. هذه احليوانات توؤن�ص وحدتي، لي�ص يف قبيلتي اإل حديث عن 
احلرب والثاأر نهارا وال�سمر واخلمر ليال، األفت الرعي ومل اأعد اآن�ص بالنا�ص 

كثريا.

-وهل لك اأبناء؟

رد الراعي يف حرية:

-اأبناء؟ اأجل، ولكن مل ت�ساأل؟ 

األي�ص  رائع،  �سعور  الأبوة  �سعور  اإذن...ه��ه...  اأٌب  اأنت  -ل�سئ...ل�سئ... 
كذلك؟ 

-اأنا اأرعى هذه ال�سياه لأ�سحابها على قراريط، وهو عمل �ساق مقابل اأجر 
زهيد، ولكنها تكفيني وعيايل اخلم�سة لل�سروريات فقط.

-لديك خم�سة اأبناء اإذن.

-اأجل، كانوا �ستة.

-واأين اختفى ال�ساد�ص يا عمرو؟

-كان ال�ساد�ص �سبية، واأنا فقري كما ذكرت لك، فقتلتها خ�سية الإمالق.

وفعلت  نف�سك  طاوعتك  للهول!...كيف  يا  الإم���الق؟...  خ�سية  -قتلتها 
ذلك؟، كيف؟...

-ل�ست نادما، انظر، اإنني اأتعب كما ترى وزوجتى هي الأخرى جوعى، هذه 
ال�سنة كانت عجفاء والقحط مل يرتك لنا زرعا ول �سرعا.

اأطرق الراهب راأ�سه قليال وقال:

اأنت  طعامك  على  به  حت�سل  ما  لآخ��ر  حني  من  اأعطيتك  لو  راأي��ك  -م��ا 
وعيالك؟ 
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-�ساأكون لك عبدا، �ساأخدمك ولن اأكتفي برعي �ساتك فقط.

رد جرجي�ص يف برود:

-لي�ست لدي يف هذه الدنيا طلبات كثرية حتى تخدمني، لقد تركت ح�سارة 
باهرة يف بالد الروم، ينق�سها هدوء هذه ال�سحراء وما �ستحبل به من احلق 

عما قريب، جئت اأنتظر نبي الزمان الذي لدي ب�سراه.

-كيف هي بالد الروم؟ 

-اأحدثك عن نبي �سياأتي باأر�سكم يحمل ب�سارة مو�سى وعي�سى وت�ساألني 
عن اأر�ص الروم؟ !...ح�سنا... �ساأجيبك يف اأوانه.

-هل عندكم حروب مثلنا؟... هل ربكم مثل ربنا؟... هل لديكم اأغرا�ص 
وجنان للرعي وال�سرتاحة؟

-احلروب يف كل مكان ياعمرو، هنا... وعند الروم... وفار�ص، لقد و�سل 
الب�سرية ذروته، وهذه عالمة قدوم نبي الزمان، �سينهي الرب على  عذاب 
يديه هذه املاآ�سي، و�ستتحول الأر�ص اإلى جنان من الرحمة والعدل وامل�ساواة، 

هذا ما ب�سرنا به.

الذي  حاكمكم  هو  هل  عي�سى؟  هو  من  لغتك،  جرجي�ص  يا  اأفهم  -ل�ست 
ميدك باملال؟

اقرتب منه جرجي�ص وقال ب�سوت خافت:

-انظر يا عمرو اإلى هذا الكون من حولك، اإلى تلك ال�سماء ال�سافية، 
ي�سئ  الذي  القمر  والى  دائما يف موعدها،  تاأتي  التي  ال�سم�ص  تلك  اإلى  بل 
طريقك ليال دون اأن ت�سعل نوره، وهذه احليوانات من حولنا، �سكلها، �سوتها.. 
هذه اجلبال الرا�سية ال�ساهقة، بل.. بل انظر اإلى نف�سك، اأين كنت؟ وكيف 

اأتيت؟ اأتراك �سويت نف�سك يا عمرو؟ اأتراك فعلت ذلك؟
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نظر اإليه الراعي منده�سا وقال:

جن  اأ�سابك  قد  يكون  اأن  اأخ�سى  م��رة،  لأول  الأ�سياء  هذه  ترى  -كاأنك 
وادي عبقر، انه جن مرعب واأرى اأن تعود اإلى كهفك و�ساأكفيك م�سقة رعي 

�ساتك.

غ�سب الراهب وحمل �سليبه يف يده وقال:

انظر  يا عمرو، ل �سيء يحجبك عن احلقيقة،  -جن.. جن.. عفاريت.. 
اأمامك بتاأمل، ل تكن مع العميان.

انحنى وهو يكتم غ�سبه وحمل قب�سة رمل يف يده وقال:

اأتعلم كم عددها يف كفي؟... -هل باإمكانك يا عمرو اأن تعد ذراتها؟... 
اأتعلم؟...

-ل.. ل.. ل اأ�ستطيع ذلك طبعا.
-اذن، اأ�سغ ايل جيدا، فالرب الذي خلقها يعلم عددها، بل عدد ذرات كل 

هذه الكثبان الرملية من حولنا، اأرجوك، اعقل يا عمرو.
اأم�سك بيده اخل�سنة وهو يجذبها ويوؤكد:

-الرب يعلم عددها ياعمرو، الرب يعلم عددها ويعلم متى تولد اأنت ومتى 
متوت ويرجعك اإليه كما اأتى بك اأول مرة، يعلم عدد �سعف النخيل واأوراق 

ال�سجر، اإنه يعلم كل �سيء، .. نعم... كل �سيء.

الرمل  يعلم عدد ذرات  الذي  الرب  اأخربك بهذا؟... ثم.. ثم هذا  -من 
من هو؟...

الرب  اأر�سله  الذي  عي�سى  اأخربنا  الفهم،  من  �سديقي  يا  اقرتبت  -لقد 
اإلينا.

قاطعه الراعي وهو فاغر فاه:
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-كيف ير�سله اإليكم وهو يعلم كل �سيء عنكم كما ذكرت؟

-اأجل... اأجل... اأر�سله ليقيم احلجة علينا، انه اله ل يحتاج الينا ولكننا 
باأ�سنانك يف  واأنت تق�سم الهك وتطحنه  اإليه، لقد راأيتك مرارا  حمتاجون 

حلظة واحدة، اأتظنه ي�ستحق اأن يعبد؟

حمل الراعي ع�ساه وجعل خطا على الأر�ص وقال:

نف�سي  على  اأخ�سى  وبينك،  بيني  فراق  هذا  �سديقي،  يا  -جرجي�ص 
من كالمك ول اأحب اأن ت�سفه اآلهتنا.

ولكن...  يدك  يف  رزق��ا  اأعطيك  اأن  وعدتك  ا�سمع،  عمرو،  يا  -اأرج��وك 
اأعطني عقلك، ناولني يدك، اأ�سعر اأنها يد مل مت�سك من قبل �سيفا اأو رحما، 
ول تعرف اإل ع�سا الرعي، اإح�سا�سي اأنها يد مباركة، و�سي�ستاأن�ص الكثريون 

بربدها يف حرارة الوثنية التي ترتبع هنا وهناك.

-خذ، هذه يدي ممدودة نحوك، واأنا... اأنا موافق.

ازداد طمع جرجي�ص يف اقبال الراعي على كالمه وقال:

اإنها   باأيديهم،  �سنعوها  اأحجارا  يعبدون  وهم  باطل،  على  قومك  -ان 
ل متلك لهم نفعا ول �سرا، اذهب وفكر مليا فيما قلته لك.

-�ساأفعل، ولكن... هل �ستناولني رزقا الآن؟

تتعجل..  ل  ف��ق��ط..  ده���را،  اأب��ن��اءك  ب��ه  تطعم  م��ال  �ساأعطيك  -اأج���ل، 
لتتعجل.

قام الراعي من مكانه م�سرورًا يتفقد رعيه الذي اقرتب من حمى قبيلة 
اأخرى، فجرى ليلحق به قبل اأن تقوم حرب بني القبيلتني يكون هو �سببها، 
ثم هوى بع�ساه على روؤو�ص ال�سياه ي�سربها، بينما دلف جرجي�ص اإلى الكهف 

م�سرورا لإ�سغاء الراعي.
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الر�ؤيا

تفقد جرجي�ص ال�سبية التي ما زالت تغط يف نومها، واأزاح حجرة عظيمة 
ثالثة  منها  حمل  ذهبية،  دنانري  كي�ص  اأخ��رج  ثم  الكهف  اأر���ص  على  مثبتة 
ت�سم  التي  كتبه  اأخ��رج  ثم  مكانه،  اإل��ى  �سيء  كل  واأع��اد  ثوبه  حتت  ود�سها 
و�سايا مو�سى الع�سر وب�سارة عي�سى، اأخذ يقراأها ويعيد القراءة حتى اأغم�ص 
عينيه وا�ست�سلم لنوم عميق مل يفق منه ال عندما عادت ال�ساة حني اأر�سلها 
نائما يف تلك  راآها عندما كان  واأخذ يدون روؤيا  انتبه فحمل قلمه  الراعي، 
اللحظة زادت من �سروره وت�سبثه بالب�سارة، لقد راأى كاأنه يف اأر�ص جرداء 
واع�سو�سبت،  الأر���ص  تلك  اخ�سرت  ثم  غزير،  مطر  هطل  وفجاأة  مقفرة، 
فلما نظر اإلى تلك املياه ال�سافية، راآها تن�ساب من اأزقة مكة نحو ال�سمال 
اأن روؤياه هي نور هذا  اأيقن حينها  اآن واحد،  واجلنوب وال�سرق والغرب يف 
النبي القادم الذي ي�سع يف اأرجاء الأر�ص، فقام من مكانه واأعاد ال�ساة اإلى 
تاأتي  حني  جذعًا  يظل  اأن  الرب  اإلى  يت�سرع  وخرج  للكهف  اخللفية  اجلهة 
املوؤمنني  الذي �سي�سمل  العناء  اأتباعها، وينال �سيئا من  الب�سارة فيكون من 
بها، لقد ذهب من قبل اإلى اأور�سليم وحمل ال�سليب وم�سى يف طريق مليء 
بالأ�سواك لي�سعر بالأمل كما �سعر به عي�سى وهو يواجه من يكذبه وي�سد عنه، 
كان اليهود ي�سخرون من الن�سارى ول ي�سدقون اأن عي�سى ابن امراأة عفيفة، 
والفالحة حول  التجارة  وتعاطوا  العرب،  اإلى جزيرة  اأتوا  قد  اليوم  وهاهم 
على  ي�ستفتحون  اإنهم  مو�سى،  ب�سارة  ينتظرون  منها  وبالقرب  فاران  جبال 
اإنهم يعملون  اأن لهم �ساأنا، بل  الوثنيني ويحقرونهم ول يرون  هوؤلء العرب 
على تتويج بع�سهم على بع�ص وي�سنعون الأحالف، ويباركون خرز التيجان 
والأذرع،  ال�سيوف  لهم  وي�سنعون  الربوية،  باملعامالت  اأموالهم  وي�ستنزفون 
ثم يتفرجون عليهم وهم يقتلون بع�سهم البع�ص، مل يعد جرجي�ص قادرا على 
الر�سيعة  وحمل  كتبه  اأغلق  يجري من حوله،  الذي  كل  والتفكري يف  التاأمل 
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اإليه، رمقته  ته�ص كلما نظرت  واأ�سحت  بنيتها وبرقت عيناها  ا�ستوت  التي 
بحنان ف�سعر اأنها حملته بنظراتها الوديعة اإلى ذروة �سعادته وحبوره، فقد 
غدا ينفق كل ما ميلك من العطف واحلنان واحلب عليها، وما زال متيقنا 
النوم من عينيه ول يرتك  يوؤرقه ويطرد  اإليه، �سيء واحد  اأنها هدية الرب 
اإذا  له جمال للح�سم هو وجودها معه يف كهفه املوح�ص، �سيت�ساءل اجلميع 
علموا عن �سبب مكوثها عنده، وعن اأ�سلها وكيفية جميئها اإليه، �سيتهمونه 
بالزنا وهو الذي �سمع كل العرب عن عبادته وانقطاعه ملر�ساة الرب، انهم 
يحقرون البغاء، وقد رف�سوا من قبل اإ�سراك اأموال البغايا يف ترميم الكعبة 
املقد�سة بالرغم من انحرافاتهم املتعددة، �سي�سربون عنه �سفحا ويعتربونه 
م�ستخفا باإلهه الذي يعبده ليل نهار ويدعي اأنه يراقبه يف كل �سغرية وكبرية، 
من ح�سن حظه اأن �سراخ البنية يختلط بثغاء ال�ساة، واأن باب الكهف بعيد 
اأحيانا بحكم  الراعي عمرو هو من يقرتب  قلياًل عن ممر قوافلهم، وحده 

�سهره على رعي ال�ساة.
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رحلة ال�شيد

ال�سام،  للتو من  التي جاءت  التجارية  تفقد قافلته  كان فاتك منهمكا يف 
فتذكر اأنه وعد الآلهة باأوفر ن�سيب من هداياه، نادى على غلمانه واأمرهم 
اأن  اإل  القرابني،  داره يف مقر  اإلى جوار  الب�ساعة  ا�ستطاعوا من  ما  بحمل 

رئي�ص حر�سه جاء م�سرعا وال�سرور يبدو على حمياه وقال:

الرمال،  طمرتها  اأن  بعد  فهيدة  عظام  على  عرثنا  لقد  فاتك،  -�سيدي 
بعد  املكان  احلجاج  ت��اأوي  التي  امل��راأة  مغادرة  ب�سبب  ب�سعوبة  ذلك  حدث 
انتهاء املو�سم، ولكنني.. اأنا... اأنا من ا�ستطاع حتديد القرب بعد اأن حفرنا 

ما حوله.

ربت على كتفه وقال:

-اأنا فرح بقدوم قافلتي ب�سالم وجناتها من قطاع الطرق، وفرح بقدومك 
عربة  واأجعلها  العاتية  الرياح  يف  واأذرها  عظامها  �ساأحرق  اخلرب،  بهذا 

ملن يعترب، اإيل برميمها يا مرثد.

فتح الرجل كي�سا من اجللد ب�سرعة واأخرج جمجمة وقال:

-فهيدة اأمامك يا مولي.

اأخذ فاتك يتاأمل اجلمجمة ويطل من ثقوب العينني و قال :

-�سع هذا الراأ�ص جانبا، �ساأجعله بخورا لالآلهة واأنتقم لكرامتها.

ادخل الرجل يده يف الكي�ص واأخرج عظما اآخر وقال يف حما�ص :

-وهذا عظم �ساقها يا مولي، لقد اأ�سبح عظما ل حياة فيه وما اأهلكه اإل 
الدهر.

�سحك فاتك حتى ظهرت مترة بداخل فمه كان مي�سغها وقال:

107



تنتقم  الأكابر، �ستعرف كيف  اأم  اإلى مولتك  الكي�ص  -هههه..احمل هذا 
لإلهها الذي اأ�سقط على الأر�ص.

فرح الرجل لأنه طمع يف احل�سول على مكافاأة كبرية من جتارة القافلة، 
اأمام  ياأتي به �سيده وهو يف غاية الن�سوة  اإخفاء الرفات حتى  كان قد تعمد 
املطاف  نهاية  يف  وو�سلت  بعيدة  واأميال  طويلة  رحلة  قطعت  التي  قافلته 

ب�سالم.

ح�سرت  التي  البديعة  ال�سلع  تلك  على  يتفرجون  والفقراء  ال�سعفاء  جاء 
للرجال  والف�سة  الذهب  من  و�سبائك  وزبيب  وعطور  منوعة  اأقم�سة  للتو، 
والن�ساء، بينما جلاأ �سغار التجار اإلى التبادل والتعامل بال�سلف والربا وهم 
اأمام املالأ،  يقتنون حاجياتهم، هذا ميهله �سنة، وهذا �سهرا، وذاك يهديه 
واآخر يطرده... اإنه ال�سيد �ساحب الأموال الذي يحيط به الأبناء الأ�ساو�ص 

والغلمان الكرث واخلدم من كل مكان.

 جاءت الفارعة اأم الأ�سياد جتر اأذيالها وقالت بفخر واعتزاز:

-يا مرحبا، يا مرحبا، اأتيت لأنظر بنف�سي اإلى �سيدي واأبنائي وقد طعنوا 
ح�ساد القبائل برمح يف عيونهم.

عمامته وراء  ظفريته  اأرخ���ى  وق��د  ف��رح��ا  يتهلل  ووج��ه��ه  ف��ات��ك   اأج���اب 
 وقال :

-هل و�سلك رفات تلك اللعينة فهيدة؟
-بلى، �ساأفدي به اآلهتنا واأثاأر لها، ترى هل �ست�سعر مبا �ساأحلقه بها؟

-ثكلتك اأمك يا فارعة، لقد اأهلكها الدهر وغذت رميما ل حياة فيه، ولن 
تقوم اأبدا، ولكننا �سنعز اآلهتنا ونرعب اأعداءنا.

-وددت يا مولي لو �سعرت بي واأنا اأعذبها واأك�سر اليد التي ت�سقط اإلهي 
يف خمدعي.
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-ح�سنا عودي اأنت الآن واأعدي يل جمل�ص �سراب، �ساأ�ستدعي قومي ل�سمر 
الليلة، ولتعقر خم�سة من النوق وتوقد النار وتو�سع فوقها قدور ال�سيافة.

-اأمرك مطاع يا �سيدي، لتحر�سك الآلهة.

ا�ستعر�ست الفارعة القافلة من اأولها اإلى اآخرها، ثم ان�سرفت وهي ت�سعر 
الن�ساء  بينما كانت  ال�سماء،  بالكربياء والفخر، يكاد غرورها يطري بها يف 
تطل على موكبها من �سقوق الأبواب املتهالكة، فيما تتبع ال�سبيان الكوكبة 

املهيبة.

واملرق  ال�سواء  ورائحة  املجل�ص  يتو�سط  اليوم، كان فاتك  ويف م�ساء ذلك 
متالآن املكان، كانت اجلواري ال�سغريات مترر كوؤو�ص اخلمر على الندماء 
والقينات تعزف والعبيد يدقون الطبول، اإنها ليلة �سمر يحبها فاتك ويقدمها 
لالآلهة التي ر�ست بعناية يف مكان عال وقريب من ال�سقف، فرعايتها للمجل�ص 
تتطلب و�سعها يف مكان حمرتم ترى منه كل �سيء، بينما بقيت مكانة كبري 
الآلهة فارغة لأنه حمله معه اإلى حميط الكعبة اأثناء اأداء الطقو�ص يف مو�سم 

احلج.

والوجاهة...  وال�سهامة واحلرب  الغزل  باأ�سعار  يفاخر  الكل مرتنحا  كان 
حتفهم  وي��ت��ن��ذرون،  اخلمر  يعاقرون  بع�ص  ج��وار  اإل��ى  بع�سهم  مت��دد  وق��د 
و�سطهم،  ووق��ف  يرتنح  وه��و  فاتك  تقدم  مكان،  كل  من  الوثرية  الأفر�سة 
عمائمهم  ينزعون  وهم  تباعا  به  ميطرهم  واأخ��ذ  �سائل،  عطر  علبة  وفتح 
التي تدلت، وك�سفت عن روؤو�ص حتمل الكثري من القرارات املعقودة يف تلك 
الأجواء املخمورة، وحني اقرتب ال�سبح و�سرف ال�سمر على النتهاء، طلب 
منهم فاتك اأن ي�سحبوه يف اليوم التايل اإلى رحلة �سيد الظباء لكونها هوايته 
املف�سلة، ول يذهب لل�سيد عادة اإل اإذا جاءته قافلة مهيبة رفعت من ماله 
وجتارته، تكتمل فرحته عندما يعود من رحلة �سيد تعلق فيها الظباء على 

فر�سه، وافقوه وتواعدوا على اللقاء قرب بئر �سهرية خارج القبيلة.
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 يف الغد ح�سر جمع غفري من جل�سائه ومعهم غلمانه الذين يحملون الرماح 
والنبال، فنزلوا فجاج اجلبال ال�سخرية ين�سدون �سيدًا ثمينا، ويتح�س�سون 

الكهوف التي غالبا ما ياأوي اإليها الكثري من حيوانات ال�سحراء وهوامها.

اأن ي�سيد فاتك ظبيا واحدا،  كان اجلو حارا جدا، ومر وقت طويل دون 
اأن غروره وكربياءه يلحان عليه يف احل�سول على �سيد وباأية و�سيلة،  �سعر 
فتطري  فر�سه  بخطام  مي�سك  �سود  اأ عبدًا  فوجد  وي�سرة،  مينة  التفت 
من وجوده اأمامه، اقرتب منه قليال، ثم نزع الرمح من اأحد غلمانه، ولكزه 
به حتى اأدمى بطنه، �سقط الرجل يتوجع من الأمل، بينما م�سى فاتك وقد 

هوى فر�سه بحافره على �ساقه غري مكرتث.

ويتطري  ويتوعدهم  وي�ستمهم،  العبيد  يلعن  وهو  املكان  فاتك  غادر   
من وجودهم اأمامه، اأما الرجل فقد متدد جريحا على �سخرة �ساخنة فا�ست 
بطنه حتى  ي�سيل من  الدم  وظل  امل�سري،  ي�ستطع  ومل  املتدفقة  دم��اوؤه  عليها 
اأ�سعفه اأحد العبيد الذين يتاأخرون وراء املوكب لئال يلحق به اأذى، �ساعده 

حتى اتكاأ على ظهره وقال :

يف  واأن��ت  مولي  فر�ص  بخطام  مت�سك  راأيتك  لقد  �سامل؟  يا  خطبك  -ما 
عافية.

-اأدركني... فاتك... فاتك اأدمى بطني... اأبنائي يف ذمتك يا اأبا �سعد...
اأن  طويال  وانتظرت  الن�سر  م��ولي  منه  ا���س��رتاين  لقد  ت��ارك��ه��م...  اأراين 

يت�سلمني لكنه تاأخر... اآه...

ال�سربة  ه��ذه  ���س��امل...  يا  �سيئا  تخ�ص  ول  الآن...  الو�سايا  من  -دع��ك 
متكنك من امل�سري نحو املوكب، ل متكث هنا وحيدا... هيا... اأم�سك بيدي 

و�ساأ�ساعدك على القيام.

راآك  رمبا  بكم،  و�ساأحلق  الآن...  �سعد...اذهب  اأب��ا  يا  اذه��ب  -ك��ال... 
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اأحدهم واأنت ت�سعفني.

-�ساأتركك... ا�سرتحم مولي فاتك حتى ل يرتكك هنا.. ا�سرتحمه 
يا �سامل... اأ�سمعت؟... ا�سرتحمه...

غادر موكب فاتك املكان وهو يخرتق هجري ال�سحراء ال�ساخن اخرتاقًا، 
ل ي�سمع ال حوار ال�سادة فيما بينهم، واأوامرهم التي ت�سدر اإلى العبيد حني 
لفاتك  واإه���داوؤه  عليه،  احل�سول  يرجو  ثمني  �سيد  خيال  لأحدهم  ي��رتاءى 
الذي يبدو اأن م�سرية ال�سباح اأرهقته، فقد تبللت حليته من العرق وثقلت 
اأحد  �سفح  يف  قيلولته  ويق�سي  ي�سرتيح  اأن  فاختار  التعب،  من  قدماه  عليه 
اجلبال، اأ�سدر اأوامره بالتوقف للراحة، وب�سرعة الربق، فر�ص العبيد املكان، 
و�سبوا فيه املاء البارد حتى ت�سعد رطوبة الأر�ص وتنع�ص فرا�ص ال�سيد الذي 
يتح�س�ص  �سامل  العبد  قام  الندي،  الفجاج  عبق جو  لنوم عميق يف  ا�ست�سلم 
اجلرح ويتقفى اأثر الركب، واأم�سك بطرف ثوبه ثم �سغط به على جرحه وهو 
حايف القدمني، ا�ستطاع ب�سعوبة اأن ي�سل اإلى حيث يقيلون، تقدم ببطئ وهو 
يتاأمل من وقع كل خطوة على الأر�ص ال�سخرية ال�ساكنة، كان بطنه يتمزق 
بعد كل حركة، ولكنه ظل يتحامل على نف�سه حتى وقف اأمام املنزل املف�سل 
اإلى جميع من يف املكان وقد اختار كل واحد منهم  اأخذ ينظر  لدى فاتك، 
�سمع  بع�سهم  �سخري  اأن  حتى  ال�سم�ص،  حرارة  من  به  يحتمي  ظليال  طرفا 
عاليا، اقرتب قليال، ثم ت�سمر يف مكانه، ثم عاود القرتاب ثانية، كاد بع�ص 
احلرا�ص اأن ي�سبط حركته اإل اأنه ظل خمتفيا ي�سع قدما ثم يوؤخر اأخرى، 
اإلى اأن ا�ستطاع القرتاب من �سيف فاتك املمدود اإلى جانبه، فحمله بحذر 
�سديد، كانت قطرات دمه تر�سم على الأر�ص التي اأمطرت باملاء لوحة حائرة 

تعك�ص تردده وفزعه، ل ي�سعه اأن ميحو اأثره ول هو قادر على ذلك.

اأم�سك بال�سيف بحذر �سديد، وا�ستجمع كل قوته فرفعه عاليا ثم هوى به 
بني  دوت  رهيبة  �سيحة  فيه  من  فخرجت  ن�سفني،  وفلقه  فاتك  بطن  على 
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اجلبال ! عال �سداها ومزقت �سكون هجري ال�سحراء �سر ممزق !... بينما 
�سقط �سامل اجلريح على جثته يثبت ال�سربة تلو الأخرى دون توقف، حتى 
ارتوى بطنه و�سدره من دماء من عذبه وغ�سب حريته منذ كان طفاًل �سغريًا 

دون اأدنى رحمة ول �سفقة.
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اخلرب املفجع

 هب كل من كان يف املكان مذعورا، واأ�سرع اأبناوؤه حني راأوا اأباهم �سريعا 
اأمعاوؤه وتدلت على الفرا�ص احلريري الناعم، فعال �سراخهم  وقد خرجت 
وَذِويُّهم، اأزاحوا جثة العبد عن والدهم ال�سريع، و�سربوه ب�سيوفهم �سربة 
واحدة مل تبق منه ال قطعا متناثرة، بينما ح�سر كل العبيد يف �سف واحد، 

وجاء �سغار اأبنائه ي�سربونهم بغمد ال�سيف على وجوههم ويلعنوهم لعنة.

كانت تلك ال�سرخة املدوية التي اأحدثها فاتك قد اأججت �سدى قويا بني 
يجري  ما  ي�ستطلع  الكهف  خارج  وهرع  الر�سيعة  جرجي�ص  فو�سع  اجلبال، 
غري بعيد عنه، بينما اأطلقت ال�سبية �سراخا عاليا وكاأنها تعلم مبوت والدها 
�سكنت،  حتى  يهدهدها  واأخذ  وحملها،  عاد  املوجعة،  الطريقة  بتلك 
بينما مل ي�سكن املوكب املفجوع وهو يخرتق الفجاج، لقد دوى �سراخ الرجال 
لتلوكها ومتجها  العبد  كبد  بقايا  اهتزازا، حملت  املكان  له  واهتز  وعويلهم 
احلزين  املوكب  و�سار  النريان،  فيها  ت�سعل  ثم  ث��اأرا  والقريبات  الزوجات 
الأمل  عن  تعبريا  �سواأته  عن  بع�سهم  ك�سف  وقد  والندماء  الأبناء  يتقدمه 
وال�سخط، كان اخلرب قد �سبق اإلى القبيلة فخرجت الن�ساء تتقدمهن الكاهنة 
ال�سفوف  يف  والإم��اء  العبيد  ت�سمر  اخل��دود،  ولطمن  اجليوب  �سققن  وقد 
اخللفية تبكي عيونهم لبكاء الأ�سياد وهم ي�سعون اأيديهم على قلوبهم، �سعروا 
اأنهم م�سدر هذه ال�سدمة، فتملكهم اخلوف والفزع وان�ساف ذعُرُهم اإلى 

ما هم فيه من ال�سيق، لقد اأ�سبحوا اأكرث مهانة من ذي قبل.

 كانت اأم الأ�سياد متزق �سعرها الكثيف وهي ت�سمع اأ�سعار النياحة والرثاء 
بال طعام  العبيد  كل  واإبقاء  والنريان  ال�سروج  باإطفاء  اأمرت  كما  واحلزن، 
ول �سراب ثالثة اأيام كاملة، بينما حمل الإبن البكر زمام والده ودفنه حتت 

الرتاب وورث متاعه ون�ساءه من بعده.
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الراعي

ا�ستطاع  بينما  املقفر،  الكهف  ذلك  يف  عودها  وي�ستد  تكرب  مرمي  ب��داأت 
على  واأبناءه  زوجته  وحمل  اخلالق  الرب  بعبادة  الراعي  يقنع  اأن  جرجي�ص 
عقيدته، كان يكرر دائما اأنه مل يكن على قناعة تامة بعبادة اإله هو �سنعه 
العليم  وجود  فجاج حتدثه عن  ذات  واأر�سا  اأبراج  ذات  �سماء  واأن  بنف�سه، 
ول يحب  فيه،  يعي�ص  الذي  اأنه جزء من حميطه  ي�سعر  كان  ولكنه  القدير، 
اأن ي�سغل نف�سه باأكرث من رعي تلك املخلوقات ال�سامتة، ول �ساأن له برعي 
اإْذ مل يرتك جرجي�ص  اأفكاره يف مروج احلياة، اإل اأنه قرر اأخريًا اأن يفعل، 
حتى  اجلناح  وخف�ص  بالإكرام  م�ستعينا  و�سلكه،  ال  وقلبه  عقله  اإلى  ممرًا 
اإلى  ويت�سوق  النتظار  ي�ساركه  ف�سار  قوية،  اأخوية  عالقة  بينهما  اأ�سبحت 
اإلى مكة  ال�سعادة، كثريا ما نزل  اإلى في�ص  الذي يحمله  الزمان  نبي  قدوم 
تلك  روؤي��ة  من  نف�سه  فت�سمئز  الأخ��ب��ار،  ي�ستطلع  حولها  من  القرى  وط��اف 
الأ�سنام يف كل مكان، لقد اقتنع متاما بالن�سرانية كدين عادل، خ�سو�سا 
حني اكت�سف اأن ما كان ي�ساأله تلك الأحجار مل يتحقق اإل عندما �ساأل خالق 
الرب  وي�ساأل  ال�سماء  وراأى جرجي�ص وهو يرفع ب�سره نحو  الكون وموجده، 
�ساأل، كان  الرب ملا  له  اأن يريح اخلالئق من �سر فاتك الظامل، فا�ستجاب 
دعاوؤه هو اأول ما اأ�سعره بعجز تلك الأحجار، وقد حت�سن حاله واأ�سبح يرعى 
�سياها واأغناما ميلكها، بينما اأ�سبحت زوجته و�سيفة اإحدى �سريفات قبيلته، 
ودخلت عليه دنانري �سديقه جرجي�ص بالربكة، واأ�سبح يق�سي وقتا طويال يف 
احلديث اإلى ربه ومناجاته، بعدما كان يجزي وقت الرعي يف التغني ببطولت 
يتداوله  والليل وال�سحراء...وما  بالراحلة  التغزل  واأ�سعار  الفتاكة  احلروب 
اأقوام العرب من احلداء وال�سعر ال�سالح والطالح، حيث ت�ستوي الدعوة اإلى 
الأخالق النبيلة بالتحري�ص على احلروب والقتتال، ل فرق بينهما و ل يهتم 
عمرو اإل بال�سكل الفني الذي ينغم حباله ال�سوتية ويطرد عنه رتابة الرعي 
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و�سط غابة من الأثل وال�سدر القليل.

الأ�سئلة  يف  يتعمق  واأ�سبح  كثريا،  احلياة  يف  الراعي  عمرو  اأ�سلوب  تغري 
اإلى احلد  التي يحفزها جرجي�ص يف ذهنه، و�سار رحيما م�ساملا  الفل�سفية 
الذي يتح�س�ص خطواته يف الطريق بدقة حتى ل يقتل منلة حتمل روحا �سواها 
اخلالق، كل ما حوله اأ�سبح منه يف ماأمن، يوؤمن اأن الرب يحيي العظام وهي 
رميم، واأنه قادر على اأن ين�سئها كما بداأها اأول مرة، واأن هناك بعثا وجزاء 
وراء هذه احلياة، واأن هذه احلياة لال�ستعداد ب�سعادة نحو ال�سعادة الأبدية، 
�سعر بفي�ص كبري من الراحة النف�سية بداخله، وب�سعادة ل حد لها ت�سمله، 
وقد  له،  باخل�سوع  اأمرها  الرب  اأن  ي�سعر  وهو  نعاجه  يحدث  كان  انه  حتى 
زاد من قدره اأن علمه جرجي�ص القراءة والكتابة وناوله ن�سخة من الإجنيل 
الع�سر  و�سايا مو�سى  كان يطلع على  وال�سلوات،  والرتاتيل  الو�سايا  وبع�ص 
اليتيم...وب�سارة عي�سى  باكرام  وتاأمر  والزنا...  وال�سرقة  القتل  التي حترم 
واجتناب  والوئام  املحبة  با�ساعة  وياأمر  ربه،  باإذن  املوتى  يحيي  كان  الذي 
والعن�سرية  الفتك  من  القبائل  به  تقوم  ما  له  بالن�سبة  غدا  لقد  املعا�سي، 
م�سادا لرادة الرب الذي خلق النا�ص كلهم من نف�ص واحدة، واأمرهم ب�سئ 

واحد هو عبادته دون غريه من خملوقاته.

ك�سوته  ي�سع  اأن  وق��رر  دينه،  على  الراعي  عمرو  باإقبال  جرجي�ص  �سعد 
ال�سوداء يف �سندوق مالب�سه، ويعلق �سليبه على جدار الكهف، ويلب�ص لبا�ص 
العرب الذين يعي�ص بينهم، وينزل من برجه لتعليمهم دين الن�سارى ونبذ 
اجلبل  �سفح  يف  دارا  الراعي  و�سديقه  هو  يبني  اأن  فراأى  الأ�سنام،  عبادة 
لإيواء امل�سافرين، دار �سيافة بها جناح ي�ستقبل من ي�سلي للرب خالق الكون 
يقعد  اإذ قام جرجي�ص ومل  العرب، وكذلك كان،  الوثنيني من  يثري  اأن  دون 
حتى بنى دارا طينية ب�سيطة واأنيقة، كتب عليها بالعربية بع�ص اأقوال امل�سيح 
التي تدعو اإلى املحبة والتاآخي، وكانت زوجة عمرو مكلفة بال�سقاية والإطعام، 
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بينما كان اأبناوؤه ي�سهرون على حرا�سة املكان وترتيبه.

اأن ميدوا جرجي�ص  فقرروا  الروم،  الأ�ساقفة يف  اإلى جمل�ص  و�سل اخلرب 
بالي�سرية،  مهمته  تكن  مل  املعنوي،  والدعم  الذهبية  الدنانري  من  باملزيد 
فقليل جدا من الوافدين ي�ستجيبون له و�سط كتمان �سديد، كما اأن اأكرثهم 
ي�سخر  الكثري منهم  اأذهانهم،  اأقواله من  تنمحي  بعدما  ال  اإليه  يعودون  ل 

ويرف�ص عبادة اإله ل يراه ول يلم�سه.

جاءه اأحدهم يوما بعد اأن هم بالرحيل اإلى مكة وقد اأكرم جرجي�ص وفادته 
وقال:

-تزعم اأيها الراهب اأنك تعبد اإلها هو خالق ال�سماوات والأر�ص !

رد جرجي�ص يف ثبات:

-اأجل، هو من خلقني وخلقك.

-نريد اأن نراه جهرة اإذا كنت �سادقا.

�سحك هو ومن معه وهم يرتبون اأمتعتهم وقالوا ب�سوت واحد:

-اأجل، دعنا نره حتى ن�سدقك، هل اأخفيته يف ذلك الكهف املقفر؟

قال اآخر �ساخرا:

-ل تلمنا اأيها الراهب الطيب، نريد فقط اأن نراه لنودعه قبل رحيلنا من 
دار �سيافتك، ههه.. هه.

غ�سب جرجي�ص غ�سبا �سديدا وقال:

األ�سق النا�ص  اأنتم  اإليه ولكنكم ل تنظرون،  اأقرب النا�ص  اأنتم  -ويحكم، 
ال�ساهق؟...  اجلبل  ه��ذا  مي�سك  »م��ن  ان��ظ��روا:  الوا�سحة،  الطبيعة  بهذه 
انظروا اإلى ال�سماء ال�سافية فوقكم والأر�ص املنب�سطة من حتتكم... انظروا 
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اإلى كل هذا الذي بني اأيديكم...انظروا...من مي�سكه؟...من يدبر اأمره؟...
ل تكونوا كالعميان... اأتظنون اأن اأحجارا �سنعتموها باأيديكم هي من ي�سهر 

على تدبري املوجودات؟...اأتوؤمنون بذلك حقا؟...«.

قال اأحدهم:

-لتخر�سك الآلهة، اإذا كنت تتحدث عن اهلل، فهذه الآلهة التي ت�سفه هي 
من تقربنا اإليه زلفى، ولول اأنك اأكرمتنا لكان لنا معك �ساأن.

ا�ستدرك جرجي�ص اأنه جتاوز الفا�سل بينه وبني الوثنيني فقال م�ستعطفا:

-مرحبا بكم اإذا عدمت ثانية، ارحلوا الآن... ولكن.. ولكن فكروا فيما قلته 
لكم.
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اخلر�ج من الكهف

بحذر  الأ�سنام  عبادة  نبذ  اإل��ى  الدعوة  يف  نهاره  يق�سي  جرجي�ص  ك��ان 
�سديد، ومن غري اأن يثري عداوة اأحد، بينما كان يف نف�ص الوقت ي�سهر على 
واأنها  خ�سو�سا  اإخفاوؤها،  باإمكانه  يعد  ومل  وكربت  �سبت  التي  مرمي  تربية 
اأ�سبحت ل ت�سرب، وتتوق اإلى روؤية ما بخارج الكهف، و�ساق عليها املكان، 
وبكت  اإل  باخلروج  يهم  راأته  كلما  �سيق،  �سجن حجري  نف�سها يف  وتخيلت 
ال�سياه يف  ال�سماء وترعى  الطيور يف  واأحبت مرافقته، مل تفهم ملاذا تطري 
من  ممنوعة  وهي  �ساء  متى  ويدخل  جرجي�ص  ويخرج  ال�سحراء،  مراعي 
اخلارج  اإل��ى  الذهاب  عن  ثنيها  مرة  كل  يف  يحاول  كان  واحلركة،  اجل��ري 
اإلى  فتلجاأ  تقتنع،  ل  ولكنها  الثقوب،  بالنظر من خالل  بالكتفاء  واإقناعها 
البكاء مبرارة ول يتوقف احلاحها، اأدرك جرجي�ص اأن الطفلة تتعذب عذابا 
كغريها  وا�سع  حميط  يف  واحلركة  اللعب  لى  اإ بحاجة  نها  واأ تطيقه،  ل 
الأطفال، فازداد عذابه وات�سعت رقعة غمه، وهو الذي ل يحب اأن مينع  من 

منلة من امل�سري اإلى جحرها، ف�سمها اإلى �سدره والبكاء يغالبه وقال:

-مرمي يا بنيتي، اإنني اأحب الرب واأخاف على هديته يل.

-وما هي هديته اإليك يا اأبي؟ وملاذا اخلوف؟

�سمت قليال وهو ينظر اإلى الأر�ص والأ�سى ميزق قلبه، فانحت تنظر اإلى 
عينيه وقالت م�ستف�سرة:

-دعني اأ�سمع جوابك يا اأبي، ملاذا ل ترد؟ 

انهمرت دموعه حتى غالبته وهو يحاول اإخفاءها وقال:

�سوق  يف  بخ�ص  بثمن  �سيبيعونك  الذين  الل�سو�ص  من  عليك  -اأخ���اف 
اجلواري، اأخاف عليك ممن يكرهون الإناث ويرون اأنهن يجلنب لهم العار 
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ول ي�ستحققن اقت�سام احلياة معهم على هذه الأر�ص، اأخاف عليك يا بنيتي 
يا م��رمي؟... يا قرة عيني  اأقول  اأتعلمني ما  كما يخاف الراعي على غنمه، 

واأني�ص وحدتي؟

اأ�سابعها  ودفنت  وجنته  على  �ساخنة  دمعة  ال�سغرية  بيدها  م�سحت 
يف حليته الكثة وقالت ب�سوت حزين:

-دعني اأخرج يا اأبي، اأحب مرافقتك، اأرجوك ل ترتكني هنا لوحدي ثانية، 
يجب اأن تقول يل ملاذا اأنا هنا دائما لوحدي؟...ما �ساأين بالبيع يف الأ�سواق 

والغنم يف املراعي؟... ملاذا ل اأخرج؟... ملاذا؟... ملاذا؟

اإلى منلة على اجلدار  ال�سغرية  باأ�سبعها  اأ�سارت  ت�ساوؤلتها حتى  تنه  مل 
وقالت :

-متنيت يا اأبي لو كنت تلك النملة ال�سغرية التي تخرج من الكهف وتدخل 
بحرية، ارفع راأ�سك وانظر اإليها، بعد قليل لن تراها هنا يا اأبي... �سدقني 
يا اأبي، لن تراها... �ستخرج بحرية ثم تعود اإلى الكهف اآمنة...اإنني اأتتبعها 

بعيني كل يوم حتى تغادر....ملاذا ل اأكون اأنا مثلها؟...ملاذا؟...

فتك�سرها  حتتها،  تدو�سه  ملا  تاأبه  ل  قاتلة  قدم  بنيتي  يا  ت�سادفها  -قد 
ك�سرا، اأو ت�سغطها حية حتت الرمل ال�ساخن.

-اأرجوك يا اأبي... اأحب اأن اأخرج معك... اأجل اأحب ذلك، هل �سترتكني 
مرة اأخرى لوحدي؟

تخفي  ابت�سامة  فابت�سم  كال�سياط،  عليه  تنزل  وكلماتها  اإليها  ينظر  كان 
حزنا عميقا بداخله وقال ب�سوت خافت :

-ح�سنا يا بنيتي، خذي كتابك الآن واأعيديه اإلى مكانه، و�ساأحكي لك ق�سة 
عي�سى واحلواريني حتى ت�ست�سلمي للنوم، وبعد ا�ستيقاظك �ساأتدبر الأمر.
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 هتفت البنية وهي تتمايل فرحا:

-اأ�سكرك يا اأبي، ما اأطيبك ! اأ�سكرك...

�سحك جرجي�ص �سحكة حانية وهو ي�ساأل نف�سه عن الكيفية التي �سيحل 
بها امل�سكلة، كيف ميكنه اأن ينقل اخلرب اإلى القليل من اأتباعه اجلدد وهم 
لقد عودها  بنتا �سغرية؟  باأن يف كهفه  قبل  ي�سمعوا من  يرونه قدي�سا، ومل 
اأن تدخل اإلى اجلزء اخللفي من الكهف كلما �سمعت �سوتا اأو حركة، وكان 
يبالغ يف حتذيرها حلد اأن بث الرعب والفزع يف قلبها ال�سغري اأ�سبح مهمته 
الآن مل  قلبه، وها هي  والأ�سى يطحن  يفعل ذلك مكرها  يتقنها، كان  التي 
بداأت  لقد  الأنظار،  والختفاء عن  الت�سرت  تعاليم  وتتبع  تكمن  اأن  تريد  تعد 
ال�سغرية  والأحجار  التمر  بنوى  تلهو  كانت  ما  كثريا  وتع�سق احلرية،  ت�سب 
على اأنهن �سويحباتها، وت�سع كل نواة اأو حجرة يف مكان من الكهف، ثم تبداأ 

باحلديث عن اأي �سيء تتخيله.

 ح�سرت هذه ال�سورة يف ذهن جرجي�ص وعلم اأن الوحدة تفتك مبرمي، 
اإلى وداعتها  نائمة بني يديه، نظر  �ساردًا حائرا ومرمي  فا�سرت�سل ذهنه 
وهو ي�سكر الرب وي�ساأله اأن يعينه على القيام ب�سوؤونها، بينما متددت هي يف 

ح�سنه وا�ست�سلمت لنوم عميق. 

قام فو�سعها حيث تنام، واأخذ يتاأمل اللوح الذي كتبت بالعربية والعربية 
فانده�ص لذكائها الوقاد، كيف تتعلم بتلك ال�سرعة املده�سة، بل كيف حت�سن 
ال�سالة  اأثناء  الرتاتيل  معه  ت��ردد  اأ�سبحت  وكيف  وتنميقه،  اخلط  كتابة 
بالعتماد على حفظها ! �ساأل الرب بت�سرع اأن يعينه على اإ�سعادها، ثم جمع 
الألواح احلجرية و�سعف النخيل الذي تكتب عليه، وو�سع بع�سها فوق بع�ص، 
ثم ر�ص ن�سخة الإجنيل يف كوة يف اأعلى الكهف، فهو يعتني بها كثريا ويهم اأن 

يعر�سها على نبي الزمان اإذا بعث.
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باأن  وعدها  لقد  الكهف،  من  اأمر خروج مرمي  �سيتدبر  كيف  يفكر  جل�ص 
تخرج اإلى العامل وترى النا�ص وتتحدث اإليهم، �سعر اأن عليه الوفاء بوعده، 
فعمد اإلى زناره وتلفع به، ثم غرق يف مناجاة الرب و�سوؤاله اأن يلهمه �سواب 
الراأي فقرر فجاأة اأن يجمع كل اأ�سدقائه وي�سارحهم، فهم ل يتعدون الع�سرة، 
ولن ت�سعب حماورتهم واخلو�ص معهم يف هذا ال�سر املدفون ل�سنوات يف 
كهفه، قال يف نف�سه : »اأتوقع اأنهم �سي�سمعون مني وي�سدقوين... �ساأقول لهم 
احلقيقة كاملة... ل اأزيد عليها ول اأنق�ص... و ماذا لو مل ي�سدقوين؟... ماذا 
واأخرجني  اأغثني  رباه  بعدي؟...  �ستواجهه مرمي من  قتلوين؟... مالذي  لو 

من هذا ال�سيق... اأغثني...«.

�سعر لأول مرة ب�سئ مما اعرتى عي�سى حني كذبه بنو اإ�سرائيل، وما قراأ 
عن الأنبياء الذين جفاهم اأقوامهم وكذبوهم وهم من ال�سادقني، لقد ذاق 
�سيئا من م�سقة مهمتهم، واأدرك اأن اأ�سعب �سيء هو حني ت�سدق النا�ص وهم 
!...�ساأكلمهم يف  للم�سقة  يا   ...! للم�سقة  يا   «  : يردد  نف�سه  وجد  مكذبوك، 

الأمر... رب اجعلهم ي�سدقوين...يا للم�سقة«.

يف �سباح اليوم التايل خرج مبكرا، وا�ستدعى �ستة من اأتباعه اإلى مكان 
قرب البئر، واأح�سر الإجنيل يف يده، كان يحمله بحذر لأنه عبارة عن ورق 
كلمات  فيه  فائقة،  بعناية  ملفوف  وهو  الروم  اأر�ص  من  معه  اأح�سره  قدمي 

الرب التي ل تفارقه ويعتز ب�سهادتها عليه وقال :

اأكنتم  اأمرا،  لكم  اإذا قلت  اإذا...  يبارككم...  الرب  الأع��زاء...  -اخواين 
م�سدقي؟

نظروا اإليه جميعا وقالوا:

-نحن نرى اأنك ل تكذب علينا اأبدا، وتعلم اأننا تركنا دين اآباءنا واأجدادنا 
ملا راأيناه فيك من ح�سن اخللق وحب اخلري.
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قال بنربة متفائلة:

-�ساأ�سع يدي على هذا الإجنيل واأدعو الرب اأن اأحمق اإذا كذبتكم، اإنني...
اإنني.... اإنني �ساأحدثكم عن اأمر هام.

قال اأحدكم:

كثريًا  و�سوقتنا  اأمرنا  من  حرية  يف  جعلتنا  لقد  لنا...  قل  هو؟..  -وما 
اإلى ما �ستقوله.

بيته...و...خرج يف ال�سباح... فعرث على  اأحدكم كان يف  اأن  لو  -ح�سنا، 
اأياأخذه  الذئب،  يلتهمه  اأن  عليه  يخاف  وهو  بيته،  باب  اأمام  �سغري  حمل 

اأم يرتكه؟

هتفوا جميعا :

-ياأخذه... ياأخذه ول يرتكه.

قال جرجي�ص ب�سرعة :

-وماذا يفعل بعد ذلك؟

هتفوا جميعا :

-يبحث عن �ساحبه حتى ل ت�سيع الأمانة.

رد جرجي�ص وقد وثق من نف�سه اأكرث:

-وماذا لو مل يجد �ساحبه؟

قالوا جميعا:

-ياأخذه ويعتني به حتى يجده...واإل...واإل احتفظ به.

هتف واحد منهم:
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-ولكن ملاذا جمعتنا اأيها الأب وقلت لنا هذا الكالم املفرت�ص؟ اأهو در�ص 
يف الأمانة؟ نحن مل ننه بعد تراتيل ال�سكر.

رد جرجي�ص وهو يل�سق الإجنيل ب�سدره ويعدل عمامته العربية فوق راأ�سه 
قائال:

اإلى باب  اإيلَّ بنية ر�سيعة  اأر�سل الرب  -هذا ما حدث يل بال�سبط، لقد 
كهفي من �سنني... وخ�سيت... خ�سيت عليها من الواأد حية...فاأدخلتها اإلى 
كهفي... اأجل... اأجل اأدخلتها وربيتها، وقد �سبت الآن ولديها �ست �سنوات، 

اأ.. اأ.. اأق�سم بالرب العظيم هذا ما حدث.... اأجل... هذا ما حدث.

�سرخ اأحدهم وهو يهم بالقيام غا�سبا:

�سنوات  �ست  منذ  منذ...  الكهف؟  يف  معك  بنية  بنية؟...  تقول؟  -م��اذا 
تخدعنا  اأكنت  الكذاب!..  املحتال  اأيها   ..! الكذاب  املحتال  اأيها  كاملة؟... 
طيلة هذه املدة؟... اأيها احلقري... والالت والعزى اإن وجودنا معك هو عقاب 
من اآلهتنا اأن تركناها واتبعناك، كم مرة قلت لنا ل ت�سعدوا.. لت�سعدوا... 
ل ت�سعدوا اإيل واأنا اأنزل اليكم... ها.. ها... الكهف هو �سومعتي التي اأتفرغ 
فيها لعبادة الرب؟... عبادة الرب؟... اآه... الآن فهمت احلقيقة، تبا لك...
لقد جعلتنا نحمل الع�سي بدل �سيوفنا، ولول ذلك ل�سربت عنقك الآن اأيها 

املخادع املحتال.

هتف اآخر وقد تاأثر مبا قاله �سديقه :

-اأيها املخدوعون... قوموا من هنا، لنف�سحنك عند العرب، ها... ها.. 
ن�سائهم  ببع�ص  التقيت  لعلك  النا�سك،  العابد  ذاك  يظنوك  نهم  اإ

وهم ل يعلمون... يا للعار !... يا للعار !

احمر وجه جرجي�ص ومتلكه الغ�سب واخلوف وقال:
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-ويحكم، اأق�سمت لكم اأين �سادق، والرب وحده �ساهد على ما اأقول لكم... 
مل اأقل غري احلقيقة.. اأق�سم بالرب... مل اأقل غري احلقيقة...احلقيقة فقط 

هي ما تلفظت به...

قام ثالثة منهم وهم غا�سبون، وم�سوا وهم يلعنونه وي�سبونه، فقد �سعروا 
اأنهم خدعوا خدعة كبرية، واأنهم حتملوا جفاء قومهم لهم بتغيري دينهم من 
اأجل راهب كاذب، بينما جل�ص الثالثة الآخرون وقالوا جلرجي�ص وقد اأطرق 

راأ�سه:

-ملاذا؟... ملاذا مل تخربنا بهذا الأمر من البداية؟

رد جرجي�ص ب�سوت حزين وهو مي�سح دموعه :

-لقد قبلت هدية الرب اإيل كما قبلت حنا هديته مرمي الطاهرة العذراء، 
وقد �سميتها با�سمها... و�سعدت كثريا ب�سيائها وحنانها... دعوهم يلعنونني... 
فرباءتها بل�سم ل�سقائي... والرب باركها وجعلها تتلو معي �سلواتي... هذا 
كل ما لدي الآن... اأجل... هذا ما اأ�ستطيع قوله... �سدقوين... احلقيقة هي 

ما قلته لكم.. افعلوا ما بدا لكم... اأجل... افعلوا ما بدا لكم...

قام الرابع �ساخرا وقال:

اليوم... �سائر  لك  تبا  اأم...ه��ه...  اأي�سا من غري  اأنت  لك  ولدت  -لعلها 
دموعك لن تنفعك... لن تراين هنا منذ اليوم اأيها اللعني املخادع الكذاب.

تنهد  كله،  ت�سمل ج�سمه  وح��رارة  راأ�سه،  �سديد يف  ب��دوار  �سعر جرجي�ص 
واأخذ يردد: » اإين �سادق.. اإين �سادق..«.

فتح الإجنيل، وبداأ يقراأ ب�سوت عال، بينما بداأ الإثنان الباقيان يقبالن 
يديه وهما يرددان معه ال�سلوات.
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الل�ن الأحمر

كان �سخر البن الأكرب لفاتك قد ت�سلم زمام القبيلة بعد اأبيه، وقد ا�ستتب 
ويحا�سره  الثاأر  اذ يالحقه  اأبيه،  من  بالعبيد  فتكا  اأ�سد  واأ�سبح  اأمرها،  له 
من  على  ثوبًا  وطرح  والعبيد،  والن�ساء  املتاع  كل  ورث  مكان،  كل  من  الذل 
تهداأ  ومل  امل��وت،  يتوفاهن  حتى  زوجاته  لي�سبحن  اأبيه  زوج��ات  من  اختار 
نف�سه مهما فعل، ومهما �سدد وطاأة النتقام، اأما العبيد فاأ�سبحوا يف و�سع 
اأ�سواأ مما كانوا عليه، ون�سبت ُخ�ُسٌب يف �ساحة كبرية لتمزيق حلومهم وك�سر 
عظامهم اأمام املالأ، حتى يكونوا عربة لغريهم، ول يقربوا الغدر ثانية، اأما 
الإماء فكن مي�سني حافيات وبثياب ممزقة وتف�سلهن اأقل احليوانات �ساأنا، 
لقد اأ�سبح الأ�سياد يحملون العبيد اأينما كانوا وزر �سامل الذي انتقم لهم من 
فاتك، بينما زاد �سخر من ح�سانته وكرث عدد احلرا�ص، وجعل فيهم الكثري 

من قرابته وذويه.

جل�ص يوما وهو يتذكر �ساأن اأبيه بني العرب، فنادى من يخطب يف الوجهاء 
خطبة ع�سماء فيها من املدح وال�سجع ما اأحب اأن ت�سمع به العرب، وتعرف 
اأن له �ساأنا عظيما، واأنه ابن رجل كان ل ينازعه يف ال�سرف والهيبة اأحد، فهو 
يحاول يف كل فر�سة اأن يبني مكانته على جمد اأبيه، خ�سو�سا اأمام اأ�سهاره 
الذين حازوا على اأو�سمة املدح وتربعوا على عر�ص القبائل، لقد تزوج ابنتهم 
اأي�سا  األف ح�ساب، وهي  اأروى، وهي من �سيدات قومها الذين يح�سب لهم 
امراأة كغريها  اإلى  والتى حتولت  الأ�سياد،  اأم  الفارعة  من جل�ست يف مكان 
من ن�ساء الأ�سرة الوجيهات، تكتفي مبداعبة الأحفاد، اأو ال�سهر على �سوؤون 
اآلهة الأ�سرة املمجدة، تهيئ بخورها وزينتها، �سيما واأن ال�سن قد تقدمت بها 
واأ�سبح لأبنائها من الأزواج والأبناء ما تعجز عن اإح�سائه، فقد ا�ستطاعوا 
يف حروب كثرية اأن ي�سبوا من الإماء واجلواري الكثري، حتى اأن �سخرا غ�سب 

مرة حني كان يجهز اجليو�ص وي�ستعد للقتال وقال:
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-ما بال هوؤلء الن�سوة مالأن علينا املكان؟... ارحمينا اأيتها الآلهة... اأين 
هم مقاتلونا الأ�ساو�ص؟

اأجابت اأروى وهي تقطب حاجبيها:

-من يلد لك الأ�ساو�ص اإن مل تكن هذه الن�ساء؟

فقال لها يف ازدراء:

ُكنَّ �سيئا، اإل اأنكن... هه...اإل اأنكن تلدن هوؤلء  -والالت والعزى انا ل َنُعدُّ
الفر�سان الذين يحفظون هيبتنا عند العرب ويحمون بي�ستنا اأمامهم.

-ح�سبنا ذلك اإذن، وجب عليك العرتاف يا �سيد قومه، نربيهم �سغارا، 
وتدفعونهم اإلى القتل كبارا.

دخل داره وو�سع �سيفه، ثم جل�ص وهو مي�سك راأ�سه بكلتا يديه، فتبعته اأروى 
م�سرعة وهي تقول يف حرية:

-مالك يا �سخر؟... يا �سيد العرب؟... ما الذي حدث؟...

قال يف لوعة :

اأراين عاجزا عن خو�سها هذه  احل��رب؟...  ولهذه  مالنا  اأروى...  يا  -اآه 
املرة، ول اأرى رجايل ال ينق�سون وجتارتي ت�سعف ولكن... ولكن...

-ولكن ماذا يا �سيد الفر�سان؟

�سيقولون...  الأع��داء؟  يقول  اأخ�سها؟... ماذا  ان مل  العرب  تقول  -ماذا 
علينا  حتمل  وقد  وال�سفيه،  اللبيب  بعدها  علينا  �سيتجراأ  وخائر...  جبان 

القبائل من حولنا فنهلك.

-تقدم اذن، واجعل لك مكانا اآمنا خلف ال�سفوف حتى ل ت�ساب مبكروه، 
ولكن.. ولكن احفظ لقبيلتنا هيبتها يا ابن فاتك العظيم.
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همهم قائال :

-ابن فاتك العظيم... ابن فاتك العظيم.

-اأجل يا �سخر... اأنت لها... اأنت لها.

نظر اإليها ثم توجه نحو الإله وانحنى وهو يقول:

اأجل... الأحمر...  اللون  روؤية  �سئمت  اإنني  اإنني..  العظيم...  الإله  -اأيها 
بو�سعك  ثانية،  اأراه  اأن  اأحب  ل  اإنني  الأحمر...�سدقني...اآه...  اللون  اأكره 
العرب  هوؤلء  جتعل  اأن  اليك  اأتو�سل  الدماء...  حتقن  اأن  املبجل  الإله  اأيها 
يقدروننا ويهابوننا من غري قتال ول دماء... اأرجوك.. لقد تعبت... اأخربين 
عما حتب اأن اأقدمه لك من القرابني لرت�سى عني وت�ستجيب ل�سوؤيل، واأرتاح 
مما يعرتيني من الن�سب، اأنا ابن فاتك املخل�ص لك... ابن من كان ل ينام 

ول يقوم ل�ساأن اإل بعد تقبيلك والتم�سح بك.

�ساحت اأروى:

-�سخر يا مولي...اآه... يا ويحنا لو علم اأحد غريي مما تقول �سيئا، 
لو راأى اأحدهم �سعفك هذا واأنت ابن من كان القو�ص ي�ستقيم عند روؤيته... 

تقدم... اأما ا�سرتيت من يهود يرثب املئات من ال�سيوف اجليدة.

نظر اإليها وقد احمرت عيناه من احلنق وقال:

وهل  �سيئا،  تفهمني  ل  ول�سوؤون احلرب؟...اأنت  مالك  ام��راأة،  يا  -ويحك 
تغني ال�سيوف عن ال�سواعد �سيئا؟

ردت وهي ت�سيف اإلى الإله ال�سغري بخورا زاد من احمرار عيني �سخر:

-رجالك رهن اإ�سارتك يا �سخر، ماهذا الذي اأ�سمع؟ والالت والعزى لن 
يهزمك اأحد... واأنت ابن �سيد العرب قاطبة... �سيد العرب يا �سخر.
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اأجاب وقد خارت قواه وولى ظهره لالإله:

الآن،  به  حدثتك  مبا  نف�سه  يحدث  القبيلة  هذه  يف  واحد  كل  اأن  -اأ�سعر 
لو حتدثت اآلهتنا لأخربت بالكثري مما نبوح به لها يف خلواتنا دون غريها، 

ولكنها �سامتة تبتلع ماآ�سينا وت�سرت خمازينا.

-اأراك متعبا جدا يا �سخر، اأخ�سى ما اأخ�ساه اأن يرى اأحدهم �سفة �سعف 
ا�ست�سر  احل��رب،  هذه  ترجئ  اأن  اأرى  كالمك،  خالل  من  يتلم�سها  اأو  فيك 

الآلهة ثانية.

-اأجل هذا ما اأراه، ليت تلك الناقة البئي�سة مل تد�ص غنمي، لو مل تفعل ملا 
كنا قد اأعلنا هذه احلرب، قلنا لهم �سنقتل الناقة ف�سكتوا، وملا فعلنا، اأجهزوا 
على مراعينا، اأتظنينني �ساأظل �ساكتا واأنا ابن فاتك العظيم الذي ل ي�سق 

له غبار؟

-ما العمل اإذن يا مولي؟ اأرى اأن تعيد ال�ستق�سام بالأزلم ثانية.

قام يجر رجليه من اخليبة ويقول:

-تع�ست هذه احلرب، ولكن لبد من خو�سها...اأجل.. لبد من خو�سها، 
و�سيلتهمون  بالربا،  اأثقلوين  اليهود  وهوؤلء  ودما،  اقتتال  متوج  كلها  العرب 

جتارتي ل�سنة كاملة.

-�سمعت اأن اأعداءك اأي�سا ا�سرتوا منهم �سالحا.

رد �سخر وهو يفرك اأ�سابعه من �سدة الغ�سب:

هذا  يبيعون  انهم  يهود...  هي  هذه  اأخبارنا،  به  جاتني  ما  هذا  -اأج��ل، 
وذاك... ويتغذون على عداواتنا ودمائنا.

اإلى جانبك حتى تظهر  اأكون  اأن  اأ�سحبك؟ لبد  اأن  -وهل ترى يا �سيدي 
قوتك، اأقول �سعرا يرفعك وي�سع عدوك.
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-كال.. كال.. رمبا لن اأقاتل... و... وامنا �ساأجعل جلبة كبرية حتى ت�سمع 
العرب اأننا خرجنا، واأننا جاهزون ملواجهة كل من اعتدى علينا واقرتب من 

حمانا ومرعانا، اأظن اأن هذا هو ما �ساأفعله.

-نعم الراأي يا �سيدي... نعم الراأي يا �سخر.

رفع راأ�سه فجاأة نحو ال�سماء، ونفخ اأوداجه حتى ي�ستدرك ما عرب عنه من 
ال�سعف والذلة وقال :

الأول��ى مناق�ستها يف  كان  اأمور  ام��راأة يف  اأناق�ص  اأن  اأن من هواين  -اأرى 
جمل�ص الأعيان، لكم اأنا عاجز عن البوح ب�سري، يا لالآلهة ! لكم اأنا عاجز 

عن البوح ب�سري !... اأي عجز هذا الذي اأ�سعر به الآن؟

و�سعت اأروى يدها على فمها واأطالت النظر يف وجه زوجها احلزين، ثم 
�سيفه  وتقلد  دفعه  اأنه  اإل  الأ�سى،  من  بع�سا  عنه  يخفف  لعله  ب�سراب  اأتته 

بنف�سه وتوجه نحو الباب دون وداع.
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ال�شالم

يحرك  والب�سالة،  احلما�ص  يت�سنع  وهو  ال�سماء  نحو  راأ�سه  رافعا  خرج 
وتفقدهم  املقاتلني  نحو  ا�ستدار  ثم  ال�سمال،  وجهة  اليمني  جهة  عمامته 
واحدا واحدا، واأ�سدر الأمر باإن�ساد الأ�سعار احلما�سية ودق طبول احلرب، 
فيما ظلت اأروى تراقبهم حتى اأفل �سوتهم وذابت �سورتهم يف تلك الكثبان 

الرملية.

حل امل�ساء وغطى الظالم املكان، فاأمر بن�سب اخليام على م�سارف �ساحة 
اإلى  منحنيا  جل�ص  اأمامه،  اإلهه  وو�سع  ا�سرتاحته  مكان  اإلى  هرع  النزال، 
اأن ل تقوم احلرب واأن ل تدوي �سل�سلة ال�سيوف  الأم��ام، وظل يطلب منه 
ومتو�سال  مت�سرعا  اإليه  يهم�ص  اأح��د،  به  ي�سعر  اأن  دون  يتاأوه  عينيه،  اأم��ام 
وم�ستغيثا وهو ي�ستح�سر �سورة رجاله الذين ق�سوا يومهم يتبارون يف اإظهار 
امل�سرور  نظرة  اإليهم  ينظر  كان  كيف  تذكر  اأمامه،  وجهوزيتهم  ب�سالتهم 
اأجربها  التي  نف�سه  وعلى  عليهم  ال�سفقة  يخفي  فيما  ب�سنيعهم،  الفرح 
اإلى حتفه  �سيق  لو  ويتمنى  نف�سه،  يلعن  متناق�سني جعاله  دورين  اأداء  على 
الوقت وهو ي�ساأل نف�سه: »مايل ولهذه  التافهة، كل  قبل اندلع هذه احلرب 
اأ�سرتي  �ستنهار وجمعت مال  التي  اأقبلت على جتارتي  لو  ...ماذا  احلرب؟ 
به كنوز العرب؟ �ساأملكهم وما ميلكون، كم قاتلنا وكم حاربنا؟ ليت الآلهة 
اأن  اآلهتنا بهدنة طويلة الأمد، ل بد  اأن تفكر  ليتها تفعل... ل بد  توقفنا... 
اأو مناة ونائلة... �ساأبوح حينها  اأو هبل...  ال��الت...اأو العزى...  تفعل ذلك 
ب�سري واآمر بكف هذه احلروب الطاحنة، اأتراهم اأجمعوا على قيام احلروب 
على ذلك؟... راأيهم جميعا  توافق  كيف  مكان....  كل  مكان؟... يف  كل  يف 

احلروب... ثم احلروب... ول�سئ غريها«.

كاد عقل �سخر يجن وهو يفكر يف طريقة لإيقاف احلرب مع الإبقاء على 
ماء وجهه، يت�سرع تارة ويتاأوه اأخرى، يتحول من م�ساحة حائرة اإلى م�ساحة 
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اأكرث حرية تعقيدا، دون اأن يتوقف حلظة واحدة اإلى اأن �سمع طقطقات زعيم 
املقاتلني الذي �سرب وتد اخليمة احلديدي برحمه م�ستاأذنا فقال :

-عمت م�ساء يا مولي.
-عمت م�ساء، ماذا وراءك؟ 

-رجل ومعه جارية �سغرية يحب اأن يقابلك يا مولي.
-يف هذه الوقت؟ 

-نعم يا �سيدي، يقول اأنه جاء لأمر فيه عزك.

-ويحك، عزنا يف هيبتنا ول حاجة لنا يف من يدعي اأن له عزا يهبه لنا، 
يا ل�سوء اأدبه ! 

-هل ن�سرفه يا مولي لإ�ساءته الأدب؟

يغتالني  ل  حتى  مالب�سه  فت�ص  ولكن..  بالدخول  له  اأئ��ذن  ك��ال..  -ك��ال.. 
بخنجر.

دخل الرجل واألقى التحية وقال:

-ا�سمي جرجي�ص، وهذه ابنتي مرمي، �سمعت يا �سيد القوم اأنك �ستخو�ص 
حربا طاحنة مع قبيلة وثابة، واأنا وافدهم اإليك �سرا، يخربونك اأنهم ل طاقة 
اأنت  ونبال...  وكرما  وحلما  العرب جاها  و�سط  اأنت  واأنت من  لهم بحربك 
ب�سعة من والدك فاتك...فاتك املهيب... وكلهم يخ�سون حتى من ذكر ا�سمه 

بعد موته.

رفع �سخر راأ�سه واأخذ ينظر اإلى جرجي�ص وهو بلبا�ص عربي اأنيق، وعلى 
وجهه عالمات ال�سدق واخللق الرفيع فابت�سم وقال:

-مادمت تعرف من نحن، مل ادعيت اأنك حتمل اإلينا العز وقد �سددت اإلينا 
الرحال ويف راأ�سك راأي يذلك ويذل من اأر�سلك؟
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طاأطاأ جرجي�ص راأ�سه وقال :

-لقد اأ�ساأت الأدب مع مولي �ساحب العز وال�سوؤدد.

نظر اإليه �سخر با�سما وقال :

-اجل�ص، فنحن العرب ل نهني الر�سل.

تقدم جرجي�ص وجل�ص، بينما ظلت البنية واقفة، فنظر اإليها �سخر وابت�سم 
وقال:

-ما بال هذه البنية، هل هي ر�سول اأي�سا؟

-كال يا �سيدي… انها ابنتي.

قالت ب�سوت مرتفع:

-ا�سمي مرمي، اأكره احلرب واأحب الرحمة واملودة وال�سالم.

رد �سخر متعجبا:

-يالهذه البنية التي تكره احلروب !...وهل خا�ست واحدة منها؟

تقدم نحوها قليال وجعل ينظر اإلى وجهها وقال :

-مرمي؟...مرمي؟.. اأي ا�سم هذا؟

-اأجل... اأبي �سماين مرمي، ومعناها :»العابدة«.

-العابدة؟...يا لالآلهة !... العابدة...اأتبيعني يا رجل هذه البنية احلاذقة؟ 
�ساأكون لها اأبا وزوجا.

اأ�سرع جرجي�ص و�سمها اإليه وقال:

-اأنت �سهم تكرم الر�سل يا مولي، وهذا ما �سمعت عنك قبل ح�سوري اإلى 
منزلكم.
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يف  وخلوتك  عبادتك  عن  �سمعت  لكم  دي��ن��ن��ا؟...  غري  على  اأن��ك  -اأرى 
كهفك.

-اأنا ن�سراين يا �سيدي، وهذه القبيلة تطمع يف جواري، وقد وعدتهم بعدما 
�ساألت عنك اأن اأكون نعم الر�سول املب�سر، �سمعت اأنك من اأكرم العرب حني 
اأعرف  واأنا  واأ�سدهم حني تغزو، فطمعت يف �سيء من ذلك، وجئتك  تعفو، 
يا مرمي ما  اأن�سديه  العرب وترفع من �ساأنه،  اأمام رجل تقدره  اأنني �ساأقف 

يقال يف �سهامته من ال�سعر.

واأخذت  جم،  اأدب  يف  ال�سغريتني  يديها  و�سمت  منت�سبة  البنية  وقفت 
تن�سد ل�سخر �سعرا جعله يتمدد على اأريكته �ساحكا م�ستب�سرا دون اأن يدرك 
ثم حملت  ال��رتاب،  يوما حية يف  �سيد�سها  فاتك  والده  كان  التي  اأخته  اأنها 
على  املبعرثة  احلناء  نقو�ص  كانت  الرب ومتجده،  ت�سكر  ال�سماء  اإلى  يديها 

راحتيها ال�سغريتني تزيدان من جمال حركاتها وبراءتها.

ال�سالم  وبخرب  بها  فرحا  ويكرره  با�سمها  يهتف  وهو  اإل  �سخر  ي�سعر  مل 
الذي جاءت به، قام وم�سح على راأ�سها ثم ناولها فاكهة فقالت : »املجد للرب 
الذي خلقني واأطعمني«، نظر اإليها م�ستغربا، ثم التفت نحو جرجي�ص وقال 

ب�سوت مرتفع اأ�سمع كل من كان خارج اخليمة:

-ا�سمع يا جر...جر...

-جرجي�ص يا مولي.

جماجمهم  جلعلنا  متو�سال،  وجئتنا  اأجرتهم  اأنك  لول  والعزى،  -والالت 
اأوعية لف�سالت عبيدنا، قد قبلت جوارك ولكن.. ولكن لأنهم رعوا يف حماي 

من غري اإذين، فاإنني...فاإنني اآمرهم بدفع مائة من النوق اجليدة.

النا�ص  واأبر  النا�ص،  واأوفى  النا�ص،  اأغنى  اأنت  يا �سيدي،  -اجعلها ع�سرة 
بالنا�ص...واإنني كلما خاطبتك ازددت... ازددت طمعا يف حلمك و�سخائك 
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ووجدتك كما ذكرت العرب.

�سحك �سخر �سحكة عالية وقال يف كربياء :

-قد جعلتها كذلك، لديك ثالث ليال... ثالث ليال يا جر.. جر... ل تزد 
عليها ول تنق�ص.

ل  �سخر  �سيدي  اأم��ر..  له  يع�سى  ل  �سخر  مولي...�سيدي  يا  -الطاعة 
يع�سى له اأمر.

-ان�سرف الآن اأيها الرجل الطيب، �سنعيد �سيوفنا اإلى غمدها.

نظر اإلى البنية التي اأمتت ق�سم الفاكهة واحتفظت بنواتها، فتعجب من 
فاأم�سك  اإليها،  نظراته  من  متوج�سا  جرجي�ص  كان  بينما  وحكمتها،  اأدبها 
اأ�سرع  الأرواح،  العديد من  دماء  وقد حقن  م�سرعا  ال�سغرية وخرج  بيدها 

اخلطى قبل اأن يغري �سخر راأيه ف�سمعه يقول جلنده :

-اأعطوه فر�سا جيدا... واأكرموه حتى يعود اإلى مكانه.
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ت�شا�ؤلت

عاد �سخر �سرا اإلى اإلهه يقبله وي�سكره اأن وفر عليه �سوت تلك ال�سيوف 
وقد  بلمعانه  عينيه  اأعمى  الذي  الربيق  وذاك  اأذن��ه،  �سمت  التي  املجلجلة 
والآدميني  احليوانات  اأطراف  وتطاير  الغبار  ونقع  اخليول  ب�سهيل  اختلط 
يا  �سوؤلك  اأجبنا  » قد  اإلهه يحدثه يف خياله قائال:  له  الأر���ص، تراءى  على 
اأخيك واإل �ستلتهم  اإلى  اأ�سند الأمر  اأوقفنا احلرب، ولكن...  �سخر، ها قد 

�سرا�سة العرب املقاتلني نخوتك«.

�سعر باخلوف واحلرية يتملكانه وقال:

-ل.. ل... اأرجوك اأيتها الآلهة، اأنا فقط متعب... ول اأخفيك �سرا اإْن قلت 
اإنني... اإنني اأحب اأن تتوقف هذه احلروب الدموية ولو خلم�ص اأو �ست �سنوات، 
اأرجوك ل تغ�سبي علي، ارحميني يا اآلهتي املبجلة، فمنذ �سغري واأبي يربيني 
كما يربي النبال... لقد ا�سطبغت بالدماء من راأ�سي حتى اأخم�ص قدمي، 
وان كنت غا�سبة علي ف�ساأغري راأيي واأدفع نف�سي اإلى نار احلرب دفعا، واإن 
كنت را�سية عني فاجعليني اأ�سغر م�ست�ساريك حتى اأحظى باملكانة الدينية 

ويتولى اأخي املكانة الع�سكرية.

ترمقه  وتخيلها  ال�سماء  احلجرة  تلك  نحو  عينيه  رف��ع  ثم  برهة  مكث 
يعك�ص  وظل  تتحرك،  ول  تتكلم  ل  فهي  اأخرى،  تارة  و�سافحة  تارة  متوعدة 
هي  وما  احلرا�ص،  ا�ستنفر  اأن  بعد  نومه  مكان  اإلى  قام  وحريته،  تردده 

اإل حلظات حتى عال �سخريه من �سدة التعب.

النا�ص  يوؤذن يف  موؤذنا  واأر�سل  م�ستب�سرا،  التايل، خرج  اليوم  �سباح  ويف 
اأنه ل قتال، واأن اأعداءه اأر�سلوا يطلبون ال�سفح ويحذرون بط�ص بني فاتك 
ويخ�سون باأ�سهم، كان كل من و�سله النداء ي�سعر بالفخر وي�ستاأ�سد متوعدا 
كل من �سولت له نف�سه القرتاب من قبيلته اأو جمرد هجو اأ�سغر جرو يت�سكع 

بني خيامهم.
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�سرب �سخر نخب الن�سر، وعاد وقد ا�ستد قرع الطبول وعلت الأ�سوات 
اأهله  و�سط  يزهو  كان  حتى  يومان  اإل  هي  وما  الأ�سعار،  واأن�سدت  املفاخرة 
وع�سريته، بينما �سكنت نف�سه وارتاحت لأنه مل يعد اإلى القبيلة بفر�ص حوافره 
�سار  غبار  يف  املنغم�سة  ال�سيوف  وجراحات  اجلامد،  الدم  بقطع  مزرك�سة 

ناعما بدك احلوافر، ول رماح ارتوت بالدم املمزوج بذرات الرمل اخل�سن.

ا�ستقبلته اأروى ها�سة لأن الكاهنة اأخربتها اأن زوجها �سينت�سر ل حمالة، 
زوجاته  نزعت  بينما  وم�ساء،  �سباحا  م�سورتها  حتت  وه��ي  رح��ل  اأن  منذ 
اأن  بعد  ا�ستلقى هو  والعمامة واخلف احلربي، فيما  ال�سيف  الأخريات عنه 

واعد اأعيان القبيلة بجل�سة �سمر يف ليلة اليوم التايل.

هداأ املكان، واأخذ �سخر يحفر يف ثقوب ذاكرته فتعرت�سها ال�سور احلمراء 
من كل مكان، انتقل اإلى كل مراحل عمره فراأى نف�سه خارجا من بطن اأمه 
واأعي�ص على  اأكون كالأ�سد  اأن  »اأيكون قدري  �ساأل نف�سه:  وهو متقلد �سيفه، 
الدماء طول عمري؟ األ يجدر بي اأن اأرتاح واأخالف نهج والدي الذي انتهى 
يف دماء وعا�ص يف دماء وها اأنا على طريقه؟ �سيكون اإخوتي اأول من يقتلني 
ولكنني  ولكنني..  منهم،  جزء  فاأنا  واأج���دادي،  اآبائي  عليه  ما  خالفت  ان 
متعب... ونف�سي تعاف اأن اأعي�ص ممزقا ب�سياط الدماء، الدماء... الدماء... 
ماعادت راحة يدي تطاوعني لالم�ساك برمح اأو �سيف، ... ويحك يا �سخر، 
ويحك.... اأتنهار واأنت يف عز قوتك و�سطوتك؟...ل...ل...ل والالت والعزى 

اأنت لها... اأنت لها...ومن غريك يحمي بي�ستها؟«.

ردد يف نف�سه:

- اأنا لها.. اأنا لها..

ينظر  وقام  منه  ا�ستفاق  ما  �سرعان  خفيف  نوم  اأخ��ذه  حتى  يرددها  ظل 
ال�سوداء، كان خيال اجلبال ي�ستقر يف ذهنه  اإلى �سماء ال�سحراء  من كوة 
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وهداأ  حوله  من  �سيء  كل  �سكن  القبيلة،  يحر�ص  كما  حار�سه  اأنه  ويتوهم 
اإل نف�سه املتاأججة، حتى احليوانات التي كانت حتدث بع�ص احلركات يرتاءى 
له خيالها من بعيد �سامتة �ساكنة، انه �سمت ميزق روحه وي�ستت اأع�سابه، 

فقط...  �سراب؟...�سراب  �سراب؟...  الأحداث  هذه  وراء  يكون  اأ
يعي�ص  ال�سحراء  هذه  من  ما  مكان  يف  فاتك  والده  اأيكون  بعده؟  �سيء  ول 
ت��راب �ساكن... ه��ادئ... متوقف عن  اإل��ى  ت��راه حتول  اأم  اأخ���رى؟...  حياة 
احلركة وقد ابتلعت الرمال ال�ساخنة حلمه و�سربت دمه؟... اأي لغز هي هذه 
احلياة؟...اأية اأ�سرار حتملها هذه ال�سور اأمامنا؟... ليتني اأ�ستنطق حجرا 
اأو �سجرا يخربين خربا يقينيا عما اأرى من حويل...�ساأكون له مدينا واأعبده 

حتى اأموت واأنا عاكف على عبادته...
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احلقيقة

 هجمت ال�سور والأفكار والأ�سئلة على �سخر، فدخل م�سرعا وحمل اإلهه 
ال�سغري، ثم �سعد اإلى �سطح البيت وو�سعه اأمامه َوَحّياه ثم قال: »اأ�ستحلفك 
بالالت والعزى اإل اأخربتني عن هذا الالمعنى الذي ي�سملني... اأ�ستحلفك 
اأن  فاعلم  تتكلم...  ل  اأنت  كنت  اإن  ت�ساوؤلتي  على  يجيب  متكلما  تر�سل  اأن 
اإلهًا غريك لديه الإجابة  اإن كنت تعرف  اجاباتك مفتاح راحتي و�سعادتي، 
�سريعا...  اإليه،  اأر�سدين  عليه،  تدلني  اأن  اإليك  اأتو�سل  ال�سافية...فاأنا... 
�سريعا ول تتاأخر، واإل قتلت نف�سي وعجلت بنهايتها... نهايتها؟.. نهايتها؟.. 
يا لالآلهة، وماذا تقول العرب؟.. �سخر؟.. �سخر يقتل نف�سه؟.. �سخر الذي 
لعلك  القمر...  اأيها  اأن��ت  ك��ال..  ك��ال..  يفعل ذل��ك؟  الأر���ص من حتته  تهتز 
حجرا  ترتك  ول  ال�سحراء  هذه  ت�سئ  كما  قلبي  اأت�سئ  الآن...  اإيلَّ  تنظر 
ول �سجرا اإل �سملته بنورك؟...فماذا عني اأنا؟... اأنا؟...األ ت�سملني بنورك 
اأنا اأي�سا؟... اأخربين من اأكون؟... وكيف ظهرت �سغريا و�سرت كبريا؟... 
اأتكون اأنت اأيها القمر هو الإله العظيم الذي يفعل ذلك؟... لكن... لكن... 
من  الكرة  تعيد  ثم  ث��م....  تتوقف...  ثم  تكرب  اأكرب مما  اأنت  تكرب  ل  ملاذا 
جتعلني  ملاذا  �سياءك؟...  وير�سل  حجمك  يحدد  من  جديد؟...اأخربين... 
اأنطق واأرى واأحترك... ول تفعل اأنت �سيئا من ذلك؟ حذار... حذار... لتخرب 
اأحدا بت�ساوؤلتي اإن كنت حتدث بع�سهم واأنا ل اأعلم بذلك، انني اأ�ستاأمنك 
اأجدادي؟...قل  واأج��دادي...  اآبائي  واِحد من  اأنا  واأ�سراري...  اأ�سئلتي  على 
نهاية  ت�سع  اأن  قررت  متى  اأفنيتهم؟...و  مِل  القدير  الإل��ه  اأنت  كنت  اإن  يل 
لوجودهم؟... متى �ستحولني اإلى ما حولتهم اإليه؟...اأتراين اأحتمل اأن اأدفن 
اأنا �سخر..  اأنا؟..  واأنا من  ال�ساخنة؟...اأم تراها تتحملني  الرمال  يف هذه 

�سخر الذي تهتز الأر�ص من حتته...«.

كان القمر �سامتا ير�سل �سعاعا خفيفا يجعل عيني الإله ال�سغري تربقان 
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وكاأنهما تنظران اإلى �سخر، حذق فيهما وقال حائرا:»تريد اأن اأحملك اإلى 
مكانك؟... اأحملك؟...من يحملني اأنا؟... دعني اأ�ساأل هذا القمر مِل يكرب 
ثم ي�سغر وليتوقف عن الولدة والوفاة األف مرة؟...اأتراك يا اإلهي احلجري 
قادرًا على اأن جتعلني مثله؟... اأحب اأن اأولد من جديد ولكن... اأرجوك... 
ال�سحراء،  �ساألهو كل طفولتي يف  امل��رة... من غري �سيف ول رم��ح...  هذه 
واأتعقب ظباءها واأنا اأر�سم على رمالها مروجا خ�سراء وق�سورا واأنهارا...
واأترك قدمي تتالعبان بتلك النقو�ص التي تنحتها الرياح على رمالها الناعمة 
بكل حرية... اأجل... بكل حرية من غري اأن يعرت�سني رمح مك�سر دفن بها 
بعد معركة طمرتها الرمال، اأو عظم فر�س انغر�س فيها بعد �سقوط فار�سه 

يف تلك املعارك البغي�سة التي روت رمال هذه ال�سحاري«.

مرت قافلة من الكالب ال�سالة تنبح يف املكان، فتتبع �سخر �سوتها الذي 
اخرتق املكان ب�سرعة الربق واأحدث رجة بداخله، ت�ساءل عما يعنيه نباحها 
لغتها وما  لو علم  ي�سمعه لأول مرة، متنى  اأنه  الليل وتخيل  املتكرر يف ذلك 
يعنيه ذلك النباح املدوي، لقد غرقت به �سفينة التاأمل يف كل ما حوله من 
احليوان واجلماد، حمل اإلهه ال�سغري وقفل عائدا اإلى فرا�سه، وجد زوجته 
العظيمة  الآلهة  وجهة  اإلى  فرا�سه  لتعدل  فاأيقظها  نومها،  يف  غارقة  اأروى 
يكون حتت  اأقد�ص مكان، حتى  العرب  لها  ارت�ست  والتي  املن�سوبة يف مكة 
لتلبي طلبه فقال  الليل  املتاأخر من  الوقت  رقابتها، قامت م�سرعة يف ذلك 

لها:

-اأنا متعب يا اأروى، واأرى اأن ت�ستدعي يل طبيبا.

ولولت وهي ترتع�ص من الهلع وقالت:

-طبيب؟.. لتحر�سك الآلهة، لعل َم�ّسًا من اجلن حلق بك يف هذا الوقت 
املتاأخر من الليل، بل ل اأرى اإل اأن اأ�ستدعي الكاهنة.
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-كال.. كال.. اأنت تطيعني ول حاجة يل مب�ساعدتك اأو م�سورتك.

-الكاهنة �سيكون عندها خرب الآلهة و...

قاطعها �سخر غا�سبا :

لأحلقتك  �سيدهم  ابنة  وك��ون��ك  قومك  بط�ص  ل��ول  ام����راأة،  ي��ا  -تع�ست 
بالأخريات.

-وا�سواأتاه ! اأتهددين يا �سخر واأنت تعرف مكانة قومي بني العرب؟

-رمبا ح�سور الكاهنة اأو الطبيب يجعلني اأ�ستحملك، عجلي اإَذْن..فراأ�سي 
يوؤملني.

ما هي اإل حلظات حتى كانت الكاهنة بالباب وقالت:

-عمت م�ساء يا �سيدي ومولي...عمت م�ساء يا اأروى.

-عمت م�ساء يا اأمه، تف�سلي فمولك متعب جدا.

-دعيني يا مولتي اأقدم مللوك اجلن بخورا... واأذبح هذا ال�سب حتى يحلو 
لهم احل�سور يف املكان.

-كل خدمي يف خدمتك، تف�سلي.

ا�ستيقظ جميع من يف الدار، واأخذوا يهرولون ويطردون النوم عنهم حتى 
اإعداد خلطاتها  الكاهنة يف  انهمكت  بينما  نداء،  يكونوا حا�سرين عند كل 
ال�سحرية، ثم اجتهت نحو �سخر الذي كان ينظر يف ا�سمئزاز اإلى قطرات 
دم ال�سب الأحمر تقطر من اأ�سابعها اخل�سنة دون اأن يحرك �ساكنا، اقرتبت 

منه وقالت:

-مباذا ت�سعر يا �سيد قومه وفخرهم وعزهم؟

رد ب�سوت خافت جدا وعيناه اإلى ال�سماء :
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-اأظن اأنني اأنا من ي�ساألك.

�سعرت الكاهنة باحلرج وقالت وهي حتني راأ�سها:

 ...! ذبيح  ويا   ...! �سميح  يا  اجلن،  من  �سيادي  اأ ل  -لن�ساأل...لن�ساأ
ويا ف�سيح !... اإليكم ما ت�ساءون مما عندنا، طلباتكم فوق �سيوفنا ورماحنا، 

دماوؤنا قطرات حتت اأقدامكم، ما خطب �سيدنا وتاج قبيلتنا؟

�سكتت برهة ثم عاودت النداء، ثم و�سعت منديال اأ�سود على وجهها وبداأت 
تتكلم وتقول:

-هاهاها... هاهاها...نحن اأ�سيادكم من اجلن ناديتم علينا، �ساألتم ما 
خطب �سخر؟ �سخر؟.. �سخر يحب امراأة!...امراأة...هاهاها...

�ساحت اأروى وهي تركع تارة وت�سجد اخرى:

-امراأة؟ اأجل... اأجل.. اإنها اأنا... اأروى بنت جرهم بن �سفوان و.. بنت 
�سيد القبيلة واأعز العرب واأعالهم �ساأنا وجاها.

نظر اإليها زوجها و�سم �سفتيه حانقا، بينما حملت الكاهنة قطرات الدم 
ولطخت بها جبني �سخر الذي مزق ال�سمئزاز قلبه وقالت :

نعلم  نحن  ا�سما..  ح�سرتنا  على  متلي  ول  تقاطعينا  ل  كال..  -كال.. 
ما ل تعلمون... انها امراأة اأخرى �سغفته وك�سرت قلبه، ل ي�ستطيع الو�سول 

اإليها... ل...ل...ل ي�ستطيع اأبدا.

نظر اإليها �سخر وقد ازداد تعبه وخارت قواه وقال:

انها  امراأة واحدة...  اإل  العظام لاأحب  يا ملوك اجلن  والعزى  -والالت 
احلقيقة !... نعم...اأحب احلقيقة.

-اأف�سح يا �سخر... اأف�سح فنحن نعلم ما يدور براأ�سك وما وقع لك وما 
�سيقع.
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اأجيبوين... مل ل ي�سقط  اأذهانكم كما ذكرت؟...  اأهو الأمر يف  -ح�سنا، 
قليل  قبل  كنت  حني  راأ�سي  على  ي�سقط  ل  مل  مي�سكه؟...  من  القمر؟... 
اأنظر اإليه؟...ملاذا هو دائما معلق يف ال�سماء ول ي�سقط؟... من مي�سكه؟... 
مل ل ت�سقط تلك النجوم وتظل معلقة فال تفقاأ اأنوارها عيني؟...من مي�سكها؟ 

من؟.. من؟.. اإنني �ساأجن.

�ساحت الكاهنة:

-اللعنة، �سيدنا اأ�سابه �سحر عظيم، اإنه يهذي... و...نعتذر... نعتذر لكم 
يا ملوكنا العظام.

 اأزاحت الكاهنة املنذيل الأ�سود عن راأ�سها وهي تكرر :»نعتذر لكم.. نعتذر 
لكم«.

قال �سخر يف غ�سب:

-والالت لول هوؤلء امللوك العظام، لقطعت راأ�سك اأيتها الكاهنة الكاذبة، 
اأخرجوها من هنا حال... اأه��ذي،  اإنني  ليقول  قبل علي  اأحد من  ما جتراأ 

اأخرجوها من هنا حال...
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امل�ؤامرة

قامت مهرولة وهي ت�سعر اأن عملها �سيتوقف اإذا طرح كل واحد مثل تلك 
بدل  الطبيب  ا�ستدعاء  يف  يفكر  وجعلته  �سخر  عقل  اأنع�ست  التي  الأ�سئلة 
ْن ي�سئ القمر وقت ال�سحر، وبينما هي يف الطريق، اذ  م�سورتها، وي�ساأل َعمَّ
حلق بها اأخوه لأبيه عبد �سم�ص وكان دائم الكره له فقال وهو يقبل راأ�سها 

م�ستحمال روائح الأبخرة النتنة املمزوجة بالدم املتخرت على جبينها :

-ما اخلطب؟... وماذا حدث له يا اأمه؟ ا�سدقيني.

-اأََتْكُتْم الأمر يا عبد �سم�ص؟ 

-اأكتم؟...اأجل.. �ساأكتم كل الأ�سرار التي تبوحني يل بها.

-لقد جن الليل الآن، واأرى اأن تد�ص له �سما يف ال�سباح حتى ل ت�سمت بكم 
القبائل وتنزل هيبتكم.

-وما وجه جنونه؟... اأف�سحي...لكم �سررت لهذا اخلرب.

-لقد اأ�سبح يرى القمر والنجوم �ساقطة فوق راأ�سه عندما �سعد اإلى �سطح 
البيت... فنزل اإلى الدار مذعورا واأيقظ اجلميع !

به،  حلقت  الآلهة  لعنة  اإنها  كهذا،  جنونا  راأي��ت  ما  وال��الت  -ه��ه..ه��ه.. 
تو�سلت اإليهم اأن ي�سربوه �سربة قا�سية...هه... وقد فعلوا.

باخلرب،  علموا  اإذا  ال�سباح  النا�ص يف  �سي�سحك  �سم�ص،  عبد  يا  -ا�سمع 
راأي  اأي�سا  وهو  وهو..  راأي��ي،  هو  �سم�ص غدك، هذا  قبل طلوع  منه  تخل�ص 

ملوك اجلن...بل هو طلبهم منك، اأ�سمعت يا عبد �سم�ص؟

-�سمعت...�سمعت وطلبهم ل يرد.

ان�سرفت الكاهنة وتركت عبد �سم�ص ي�سرب كفا بكف وقد تهللت اأ�سارير 
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وجهه وتهياأ للفتك باأخيه �سخر عرب اإطعامه �سما.

اأخيه يف جمل�ص  ندماء  مع  موعد  على  �سخر  كان  التايل  اليوم  م�ساء  يف 
ال�سمر، كان الكل يعي�ص تلك اللحظات املمتعة حتت �سوء القمر ال �سخرا، 
لقد  فوقه،  من  ال�سماء  اإل��ى  لآخ��ر  حني  من  وينظر  امل��رح  يتكلف  ك��ان  فقد 
احلرية  حرارة  من  بداخله  ما  تطفئ  مل  ولكنها  ما،  �سيئا  باردة  ليلة  كانت 
والت�ساوؤلت، قمر م�سيء ل ينطفئ !...جنوم معلقة ل ت�سقط اأبدا !... �سعف 

النخل ير�سل ظله ول يخطئه ! 

 جل�ص اإلى جانبه عبد �سم�ص وهو يخفي �سما قاتال ويتحني الفر�سة لد�سه 
يف خمرته وقال :

-قدم اإيل اليوم هبار بن �سا�ص ومعه عرو�ص اأ�سلحة مغرية، اأربعمائة ذرع 
ومائة وخم�سون �سيفا، وقد طلبت منه اأن يح�سر �سمرنا هذا فاأبى.

من  دعوتنا؟  ويرد  املهيب  جمل�سنا  ح�سور  يرف�ص  من  اأهناك  -اأب��ى؟... 
ياأبى �سرف جلو�سه حيث ن�سمر؟ 

-نعم يا �سخر، هبار يرف�ص ذلك مدعيا اأنه ومن معه ي�سبتون ويكمنون 
من الع�سر اإلى غروب اليوم الذي يليه.

نوؤوي  اأننا  العرب  �ست�سمع  راأينا؟...  عند  ينزلون  ول  ديارنا  يف  -ي�سبتون 
من ل يطيع اأوامرنا، بل نعقد �سفقاتنا معهم وناأتيهم اأموالنا التي تعبنا يف 
حت�سيلها، اللعنة...اأية ذلة هذه؟ ل �ساأن لنا ب�سبته، اأح�سره اإيل الآن لأعلم 

اأي اإله هذا الذي يرتك لأجله �سفقة كبرية ومغرية.

لنا  �سيجلب  بعناده،  �سمرنا  �سفو  نعكر  ول  نتجاهله  اأن  �سخر  يا  -اأرى 
متاعب يهود يرثب ود�سائ�سهم بني القبائل.

-اأح�سره حال يا عبد �سم�ص ول تزد على غري هذا �سيئا.
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قام عبد �سم�ص وقد مالأ الغيظ قلبه، وامتطى الفر�ص واجته هو واحلرا�ص 
اإلى �سعب الثعالب، فنادى على هبار ثالث مرات فلم يخرج، مكث قليال ثم 
فدفعوه  الباب،  بك�سر  للحرا�ص  اأوامره  اأعطى  اأحد،  يجبه  فلم  النداء  عاود 
ب�سربة واحدة، فاإذا هبار واقفا ومعه ثالثة من الأحبار، دخل عبد �سم�ص 

عليهم واأغلق الباب دون احلرا�ص فقالوا ب�سوت واحد :

-ويحك يا عبد �سم�ص، نحن يف �سبتنا، هل مت كل �سيء ب�سالم؟ 

-كال.. كال.. ذكرت له �سفقة هبار لين�سغل بالكالم حتى اأد�ص له ال�سم يف 
خمرته... ولكنه...هه...اأ�سر على مقابلته.

خطا هبار من مكانه خطوات مذعورا وقال :

-ما الذي يريده مني؟ اأنا يف �سبت.

-رمبا �سي�ساألك عن الهك الذي منعك من عقد ال�سفقة.

�سحك اأحد الأحبار ملء فيه وقال :

-هه.. هه.. نحن اأهل كتاب، واإلهنا غري اإلهكم، نحن �سعب الرب املختار، 
لي�ص علينا يف الأميني �سبيل، �سيبعث منا نبي قريبا منحو به �سخرا ومن معه 

من �سخور الدنيا، ونحكم الأر�ص �سرقا وغربا.

قال احلرب الآخر م�ستهرتا :

اأننا  تذكر  �سرنا،  تف�ص  ل  �سم�ص،  يا عبد  واأنت  اإلى يرثب حال،  -لرنحل 
اأجندناك.

ان�سلوا من خلف الدار، وب�سرعة فائقة اختفوا و�سط الظالم، بينما �سعد 
�سبتكم...  يوم  :»ان��ه  يقول  وهو  اأر�سا  طرح  ال��ذي  الباب  على  �سم�ص  عبد 

اأن�سيتم؟... متهلوا !«.

جمل�ص  ودخ��ل  احلرا�ص،  ف�سول  يثري  اأن  دون  �سريعا  اخل��ارج  اإل��ى  دلف 
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ال�سمر، فاإذا اأخوه م�سطجع قد بداأت اخلمرة تلعب براأ�سه فقال :

ال�سباح  يف  �سنتفقدهم  ديارهم،  لى  اإ رحلوا  لقد  �سخر،  -�سيدي 
مولي. يا 

-ح�سنا، رمبا وجدت عندهم احلقيقة.

-اأية حقيقة يا مولي؟

رد �سخر بل�سان متثاقل :

-يف ال�سباح �ساأ�سركك معي يف البحث عنها يا عبد �سم�ص، اأنت من بني 
كل اخوتي من اأراه ي�ستحق ذلك.

اأخرج عبد �سم�ص خليط ال�سم من حتت ثوبه ود�سه له يف الكاأ�ص ثم ناوله 
اإياه وقال :

-اأنت اأي�سا من بني كل اخوتي من اأراه ي�ستحق ذلك.

�سامره حتى اطماأن اإلى اأنه تناول كاأ�ص اخلمر كاملة ثم اختفى.

بعد اأيام ثالثة اأيام بداأت �سحة �سخر تزداد �سوءا، وظلت اأمه اإلى جنبه 
اأخذ ما ي�سري به احلكماء والكهنة من الأدوية والأع�ساب  تعني زوجته على 
يرفع  اأن  وف�سل  الكالم،  على  يقوى  يعد  مل  واخللطات،  والبخور  والتمائم 
فرا�سه اإلى خارج الدور، �سكن ل�سانه وتوقف نظره وظل قلبه املجروح يحمل 
اأن ل اأحد  اأمله  �سر ت�ساوؤلته املتكررة دون اأن يعرث لها على جواب، زاد من 
قامت  متاما،  ب�سره  �سخ�ص  وحني  اإليه،  النا�ص  اأق��رب  حتى  به  ما  يعرف 
القبيلة ب�سجر عظيم وهي تدعو على نف�سها بالويل والثبور، اختفت �سهقة 

موته و�سط ال�سراخ والعويل ومل ي�سمعها اأحد غريه.
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املاأزق

اأنوثتها،  وفا�ست  م��رمي  �سبت  بينما  ال�سن،  به  تقدم  قد  جرجي�ص  ك��ان 
واأ�سبحت تخرج معه اإلى حيث يذهب، ت�سع عليها اأحيانا لبا�ص الغلمان اإذا 
خافت من اإغارة املتقاتلني، كان يخاف عليها اأكرث مما يخاف على نف�سه، 
اأبيها،  مثل  البنية  قوية  اأ�سبحت  والقتال،  الفرو�سية  يعلمها  من  لها  وجعل 
طويلة القامة مم�سوقة القوام ت�سع عيناها �سفاء وذكاء، اإل اأنها تفي�ص اأنوثة 
وحيوية، در�سها جرجي�ص الفل�سفة اليونانية واللغة العربانية والآرامية، وكانت 
حت�سن قراءة ن�سو�ص التوراة والجنيل، كانت مكتبة جرجي�ص التي يخفي 
داخل الكهف غنية باملخطوطات القدمية التي ا�ستقدمها من الروم، ومنها 
ما ين�سب اإلى بع�ص اأتباع حواريي عي�سى، بينما اأ�سبح اأتباع الن�سرانية يف 
القرية يقدرون باملئات، وكانت مرمي هي من ي�ساعد الراهب يف تدبري �سوؤون 

اأولئك التجار العرب الذين متر قوافلهم من املكان.

 جل�ص يوما يحلب �ساته يف �سباح م�سم�ص اأمام الكهف، فجاءته مرمي باإناء 
من �سخر ليجعل فيه لبنا، كانت عليها ثياب �سفافة تظهر بع�ص مفاتنها، 
فانبهر بجمالها واأ�سر يف نف�سه �سعورا متنى لو مل يعرتيه، فقد خلقه الرب 
اختارها مبح�ص  نف�سه يف رهبانية  ولكنه حب�ص  الرجال،  رجال على فطرة 
اإرادته، ومرمي ترعرعت بني يديه، ولكن الأمر الآن قد تغري، واأ�سبحت مرمي 
ل�سنني  اأنها ظلت كذلك  ولو  ابنته حقيقة  لي�ست  وهي  الأنوثة،  اأنثى مكتملة 
عديدة، اأطرق راأ�سه اإلى الأر�ص ودفع اإليها اللنب، ثم نزل اإلى �سفح اجلبل 
ي�ساأل ربه يف حرية �سديدة �سعر اأنها �ستمزق قلبه وقال: » رباه... مل اأودعت 
اأودعها يف  اأنت من  واأن��ت...  اأحاربها  اأن  الغريزة؟...اأاأمرتني حقا  يف هذه 
ويف كل الرجال من خلقك؟... اأيكون �سيء كهذا منك واأنت حتب خالئقك 
تراين  رب  يا  واأرواح��ه��م؟...اأن��ت  قلوبهم  يرهق  ول  ي�سعدهم  ما  وحتب 
بقيت لأجلك بال عقب واخرتت اأن ل تزاحمني زوجة ول ولد واأنا يف طريقي 
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اأبدان  على  يده  ي�سع  الذي  وهو  �سن هذا  قد  نبيك عي�سى  اأيكون  اإليك؟... 
يعبدك  واحد  يبقى  ل  باإذنك حتى  والأوج��اع  الآلم  لتخرج  وقلوبهم  النا�ص 
اإلى  احلياة  ويعيد  يدحره  بعده  بالء  ل  الذي  املوت  يخنقه؟...حتى  والأمل 
املوتى باإذنك؟... اأاأكون ملعونا لو تزوجت مرمي؟... ابنتي التي ربيتها منذ 
التي ترعرعت يف  ابنتي  اأت��زوج  واأنا  اأت��راك تغ�سب علي  الأول��ى؟...  اأيامها 
واأ�سلي  ربي...  يا  اأ�ساألك  بقائها يف هذه احلياة؟...  �سبب  حماي وجعلتني 
واأت�سرع اأن تطرد عني الو�ساو�ص وت�سرفني عما يدور يف نف�سي، اأبعد هذه 
ال�سنوات كلها اأحتول من اأب اإلى زوج؟... وما العيب يف ذلك يا جرجي�ص؟ 
األ�ست اأنت اأباها الذي مل يلدها؟...انها حتل لك اإذن، ولكنني بداأت اأكرب يف 
ال�سن وهي مازالت فرا�سة يف هذه ال�سحراء التي نبتت فيها منذ اأول يوم...
كالتي كنت  بالتحليق...فرا�سة جميلة  تهم  وبداأت  اأجنحتها  تفتحت  فرا�سة 
األهو بها �سغريا يف مروج اأر�ص الروم... اأما اأنا... فقد اثاقلت اإلى الأر�ص 
وهزمتني ال�سنون... اآه... لعل ال�سيطان يف�سد علي عبادتي وي�سرفني عن 
ولكنني  ولكن...  الأر�ص قاطبة...  نوره على  ي�سع  الذي  الزمان  نبي  انتظار 
رجل ككل الرجال... ول بد من احل�سم، الزواج من مرمي... نعم الزواج من 

مرمي... هذا هو ما اأرغب فيه...
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ال�شدمة

و�سع جرجي�ص راأ�سه على �سخرة يف تلك ال�سم�ص الالفحة وقد فتت الأمل 
نحيبه،  عال  حتى  مرير  بكاء  واأخذه  عليه،  الأ�سئلة  حمى  وا�ستدت  كبده، 

ومل ي�سعر اإل ويد مرمي على كتفه وهي تردد:

-اأبي.. اأبي.. مابك؟ 

-اأبوك يا بنيتي؟ اأبوك... اأبوك �سيجن يا مرمي.

عذابه... من  فزادت  الناعمة،  بيدها  دموعه  مت�سح  وبداأت  اإليها  �سمته 
بطرف  اأم�سك  يعرتيه،  ما  بكل  اإليها  يبوح  اأن  عليه  اأن  و�سعر  برفق  دفعها 
ثوبها وجرها وهو يتجه �سامتا نحو الكهف، ثم اأخرج الأناجيل التي بني يديه 

وقال:

-مرمي، عندما خلق الرب اآدم... خلق حواء، فكانت �سيطانا غاويا و..

قاطعته غا�سبة:

باأن هناك  اأن هذا الكالم ل يعجبني، وي�سعرين  اأبي �سابقا  يا  -قلت لك 
من يئد الإميان يف قلبي حني ين�سبني اإلى ال�سيطان، اأبي.. اأعتقد اأن الرب 
غواه  �سيطانا  الوقت  نف�ص  ويف  توؤن�سه  زوج��ة  ح��واء  ويجعل  اآدم  يخلق  مل 
اإن�سان...  الن�سان  اأن  اأظن  اأخرجته من اجلنة،  التي  العظيمة  الغواية  تلك 
�سيطان  اإل��ى  التحول  ي�ستطيع  منهما  واح��د  وك��ل  �سيطان،  وال�سيطان 

بالفعل ل بال�سورة، األي�ص كذلك؟

غ�سبت مرمي كعادتها حني تقراأ هذه الق�سة التي حتول املراأة اإلى �سيطان 
وت�سعر  وفتياتهم،  العرب  ن�ساء  على  تفخر  فهي  اجلنة،  من  اآدم  يخرج 
الذين  الوثنيني  اأولئك  الكتاب، ولي�ست من  اأهل  باإن�سانيتها كاملة لأنها من 

يئدونها وهي حية ول يقيمون لها وزنا.
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قال جرجي�ص وقد تعقدت الأمور اأمامه:

-اهدئي يا مرمي... اهدئي... اأرجوك.

-كال.. كال..كال يا اأبي، ملاذا يخلق الرب مرمي العذراء الطاهرة النقية 
امراأة  هي  األي�ست  ويف�سلها؟...  حمرابها  يف  ر�سول  اإليها  وير�سل  ويحبها 
اأي�سا؟ اأعتقد اأن هناك من ين�سب اإلى الرب اأقوال جتعلني �سيطانا وتنتق�ص 

من اأنوثتي...

-اأخ�سى عليك يا مرمي، واأرى اأنك اأوغلت يف قراءة كل خمطوطاتي قدميها 
وحديثها، متهلي ودعيني اأ�سرح لك اأمرا.

-اأبي العزيز... اإن كنت �ستكرر على م�سامعي اأنني �سيطان فاأنا اآ�سفة، ل 
اأحب اأن اأ�سمع، و�ساألفظ هذا الن�ص من الإجنيل اإلى الأبد، اأنا اأعبد الرب 
اأحيانا ليلة كاملة واأحدثه واأناجيه ويجيبني اإلى ما �ساألته واأ�سعد بالأن�ص به، 
تريدين اأن اأقبل يف النهاية اأنه خلقني �سيطانا غاويا؟ كال.. عقلي وقلبي ل 
يطاوعاين اأن اأعرتف بهذه ال�سفحات، ولول خ�سيتي من غ�سبك ملزقتها.... 

اأجل... كنت �ساأمزقها يوما فاأم�سكت عن ذلك.

-مرمي يا عزيزتي، اأنت تناجني الرب مع املالئكة، واأنا اأعرتف... اأعرتف 
بذلك... كم مرة علت همتي واأنا اأراك حتر�سني على دعوة العرب الوثنيني 
اأعمالك  اأتاأمل  كنت  راأي��ت،  ال��ذي  واحلما�ص  احلب  بكل  ال��رب  عبادة  اإل��ى 

مبهورا، واأ�سعد اأنك متفوقة وعابدة، ولكن..

-ولكن ماذا يا اأبي؟

-مرمي، اأنا اأي�سا مثلك، اأرى اأن اأراجع بع�ص الأمور التي قدمت اإيلَّ على 
اأنها من �سميم دين الن�سرانية، ولكنها عك�ص ما فطرت عليه، اأظن اأنني.. 

اأنني �ساأتزوج !
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�سحكت مرمي �سحكة دفينة وقالت:

-�ستتزوج؟ !! ما هذا الذي اأ�سمع؟... رباه... ما الذي تقوله يا اأبي؟ ل�ست 
اأفهم مما تقول �سيئا، حقا ل�ست اأفهم.

-كما ت�سمعني يا مرمي، لقد ع�سنا اأنا واأنت �سنني طويلة، وقد ربيتك اأح�سن 
اأديت  اأنني  الآن  اأرى  اأ�سبحت  رزقي،  لقيمات  معك  واقت�سمت  تربية... 

ما علي... جزائي... عند الرب... ي�سرين اأن تعرتيف بجميلي.

-اأنا متاأثرة جدا بكالمك يا اأبي، واأعلم اأنك فعلت من اأجلي الكثري، كان 
بودي اأن اأعرف والدي احلقيقيني ما اإذا كانا على قيد احلياة، ولكن م�سيئة 

الرب اأرادت غري ذلك.

-اعرتافك بجميلي ي�سعدين، اأق�سد يغريني مب�سارحتك.
نظرت اإليه مرمي نظرات غريبة وقالت:

-قد �سكرتك يا اأبي... و�سلواتي دائما لأجلك ل تتوقف، فاأنت من حملني 
من ال�سياع اإلى ال�ستقرار.

-مرمي... اإنني... اأريدك... اأريدك زوجة يا مرمي !

اأن ت�ستطيع النطق بكلمة واحدة،   �سكتت مرمي قليال، وفتحت فمها دون 
وجعلت تنظر اإلى والدها الذي اأطرق راأ�سه اإلى الأر�ص حتى كاد يلم�سها وهو 
مي�سك ب�سبحته الطويلة، ت�سابكت اأ�سابعها دون اأن ت�سطيع فكها عن بع�سها 

وعال جبينها عرق كثيف، ثم قالت ب�سوت خافت جدا : 

-زوج��ة؟ !!!.. زوج��ة؟!!!..اأن��ت.. اأن��ت اأب��ي.. اأب��ي.. رب��اه.. ما هذا الذي 
اأ�سمع؟ انني.. انني ل اأ�سدق ما اأ�سمع..اإنني اأرى فيك م�سدر حنان وعطف 
واأ�سهد بذلك، ثم م��اذا؟.. ماذا عن  اأبي، و.. و..  يا  الكاملة  الأبوة  الأب��وة، 
اأ�سدق  اأ�سعر اأن جنونا �سيعرتيني الآن ول  اإنني  اأترتكها؟...  رهبانيتك؟... 

ما اأ�سمع.
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قال جرجي�ص ب�سوت خافت :

ن�سفني،  الكهف  لنق�سم   ! نفرتق  اأن  اأن..  واإما  مرمي،  يا  نتزوج  اأن  -اما 
اأكلمك بق�سوة مل تعهديها مني من قبل، ولكنها.. ق�سوة تريحنا  اأنني  اأعلم 

معا يا مرمي.

الذي  هذا  ما  اأ�سمع؟...  الذي  هذا  !...م��ا  رباه  نتزوج؟...  -نفرتق؟... 
بل كيف  اأبي؟...  واأنت  اأفرتق عنك  اأ�سمع؟... هذه خيارات �سعبة... كيف 

اأتزوجك واأنت اأي�سا اأبي؟... رباه اأدركني... ارحمني... انني اأكاد اأجن...

نظر اإليها وقال ب�سوت حزين :

اأب��اك احلقيقي  اأب��وك بالتبني ول�ست  اأنا  اأن��ا...  اأج��ن...  اأك��اد  اأي�سا  -اأن��ا 
يامرمي...اأنت تعرفني ذلك.

و�سعت راأ�سها بني يديها وقالت والبكاء يع�سر احلروف يف فمها ع�سرا :

-يا لهول ما اأ�سمع !...يا لهول ما اأ�سمع !...

الأمل  الذي يطوق  الآخر  امل��اأزق  م��اأزق،  يا مرمي و�سعتك يف  اأنني  -اأعلم 
�سيطردونني..  بالأمر،  والأ�ساقفة  الرهبان  جمل�ص  يعلم  حني  هو  قلبي،  يف 
اأظن... �سيقتلونني...اأ...اأ.... اأنا حما�سر من كل مكان يا مرمي... هذا كل 

ما يف الأمر.. اإذا اأنا قتلت فاإنني اأخ�سى عليك اأن تبقي وحيدة من بعدي.

ردت مرمي يف ده�سة:

اأبقى وحيدة لأنك في�ص احلنان،  اأن  اأنت... تخ�سى علي  اأبي...  -اأنت يا 
كاأب، ول  اأن��ت...اأ..اأ..اأن��ت دخلت ذاكرتي وحياتي  الرائع املحب،  اأبي  اأنت 
يل  مالعبتك  �سور  مازالت  ميكن،  ل  اأب��دا  ذل��ك...  غري  اأراك  اأن  ميكنني 
البلح  تلتقط  كنت  اأن��ك  دائما  اأذك��ر  اأم��ام��ي...  ماثلة  الربيئة  ومداعباتك 
النيء  بتناول  اأنت  تكتفي  بينما  اإي��اه...  وتناولني  النخيل  النا�سج من حتت 
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منه وت�سكر الرب على ذلك �سكرا... اأذكر اأي�سا اأنك كنت تربطني بالدلو 
باإحكام، وتنزلني اإلى البئر لأنعم بالرطوبة حني ي�ستد حر ال�سحراء ويلتهب 
كهفنا، وتراقبني واأنا اأجوب طريف البئر ومم�سكة باحلبل التي حتركها من 
حني لآخر واأنت تتفقدين... اأتذكر يا اأبي يوم �سرخت واأوهمتك اأنني �سقطت 
يف قاع البئر؟... فاأ�سعدتني فورا ورويت �سدرك دمعا خ�سية علي؟... رمبا 
اأو رمبا  فعلت،  ما  ربع  اأغدق علي من احلنان  ما  اأبي احلقيقي حيا  لو ظل 
واأدين حية حتى ل اأجلب له العار... اأنت اأب عظيم... اأنت اأب عظيم حقا...
واأنا...اأنا... اأ�سهد بذلك، مازلت اأذكر كل حركاتك وحنانك وعطفك علي، 

كيف يل بعد هذا اأن اأكون زوجة لك؟.. كيف؟.. اإنني حقا اأكاد اأجن...

اأطرق جرجي�ص راأ�سه واأخذ يداعب حليته التي عالها البيا�ص وقال:

- اأدركت مع الزمن اأنه كان علي اأن اأتزوج، و...و...واأجنب اأطفال، واأذوق 
�سعادة البقاء بعد مماتي... لقد ع�ست معك حنان الأبوة ولكنني... خ�سرت 

حنان الزوج وعطفه، وددت تدارك ما فات ولكن... هيهات.

اأ�سفقت عليه مرمي وانهمرت عيناها دمعا �ساخنا وقالت:

واعرتايف  لك  تك�سر حبي  اأن  واإم��ا  ب��ه...  اأ�سعد  الذي  اأبي  تبقى  اأن  -اإم��ا 
بجميلك، يوؤ�سفني يا اأبي اأن اأخريك واأزيدك غما، ولكن.. �سدقني اأيها الأب 
اأدري  ل�ست  تت�سور،  مما  اأكرب  قلبي  يف  مكانتك  اأن  لك  قلت  اإذا  العطوف 
الرب  كهفك،  اإلى  بي  وي��اأت  الرب  لو مل يخرتك  �سيلحقني  كان  اأي م�سري 
�سينجيك كما اأجنيتني باإذنه... �ساأ�سلي لك �سالة امل�ساء...�ساأ�سلي وليغفر 

لنا الرب جميعا...

تنهد جرجي�ص واأغم�ص عينيه الدامعتني حلظة وقال بنربة حزينة :

البنت  ت�ستجيبي لطلبي، وخريتك بني  اأن  بودي  بنيتي... كان  يا  - مرمي 
لك  ن��ا  اأ حييت...  ما  اأب  لك  ن��ا  اأ بنتا،  تكوين  اأن  فاخرتت  والزوجة 
حييت... فقط اأطلب منك اأن تقرئي مرة اأخرى ر�سالة بول�ص لأهل  ما  اأب 
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ى �سعرها«... واقرئي اأي�سا قول  كورنتيا حيث قال:»من الفخر للمراأة اأن ُيَغطَّ
بطر�ص: »على املراأة األ تعتمد الزينة اخلارجية لإظهار جمالها«.

قاطعته وهي مت�سح دموعها وقالت:

-فهمت يا اأبي، �ساأنتقل اأنا اإلى احلجرة اخللفية للكهف، اأنت تعلم اأنني 
اأطبق تعاليم الرب ما ا�ستطعت، اأنت اأبي الذي...

قاطعها قائال :

اجلبل،  �سفح  يف  ال�سيافة  دار  اإل��ى  �سننزل  بل  م��رمي...ك��ال...  يا  -كال 
نبي  قدوم  معا  �سننتظر  ذلك،  اأحببت  متى  لوحدي  الكهف  اإلى  و�ساأ�سعد 

الزمان... هذا ما جمعنا الرب عليه، وهذا قدرنا... هذا قدرنا...

-ولكن يا اأبي، اأنا ترعرعت يف هذا املكان و...

-مرمي يا ابنتي...ا�سمعيني جيدا... هذا قراري... اأجل هذا هو قراري...
اأما... كتبي فهي لك كلها من بعدي، اأمتي عملك يف ثني هوؤلء عن عبادة 

الأ�سنام وليباركك الرب... و...لن اأتخلى عنك اأبدا.

 قامت مرمي تخطو خطى حزينة وم�ست اإلى دار ال�سيافة تتفقد الأتباع، 
وبلغ  العرب،  الن�سارى  من  �سغرية  قبيلة  بعدد  و�ساروا  عددهم  كرث  لقد 
اخلرب اإلى اأ�ساقفة الروم، فاأر�سلوا مددا اإلى جرجي�ص الذي انزوى يف كهفه 
ومل يعد ينزل اإل ملاما، بل اإنه عاد اإلى زناره القدمي و�سبحته الطويلة وعلق 
�سليبه واختفى يف حمرابه، �سعر اأن الرب اأر�سل اإليه بذرة رعاها حتى اآتت 
عالمات  عليه  بدت  فقد  والنعزال،  الوحدة  اإلى  وعاد  دوره،  فانتهى  اأكلها 
معاناته،  تفهم  اأن  عائلة، حاولت مرمي  ان�ساء  له حظ يف  يكن  الكرب ومل 
ومل تعد ت�سعد اإلى اجلبل اإل لتتفقد حاجياته وهي متلفعة بثوبها، وحري�سة 
اأحد املخل�سني  اأنها كلفت  على عدم خد�ص م�ساعره مهما كان الأمر، كما 

بخدمته والقيام ب�سوؤونه ال�سخ�سية.
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حرب �شاخرة

كان العرب يتعجبون من جراأة مرمي، كيف لالأنثى اأن تاأخذ بزمام القرية 
كانت  عليهم،  يتوجوها  اأن  ال�سذج  الن�سارى  لهوؤلء  كيف  بل  املنابر،  وتعلو 
واأمرت  القرية  مبالية  تكلفت  من  وهي  والح��رتام،  الهيبة  يفر�ص  من  هي 
ب�سراء اإبل كثرية وفر�سان قوية، كما اأنها اأمرت بتدريب ال�سبان على القتال، 
واأح�سرت يهوديا من خيرب يعلمهم �سناعة ال�سيوف والدروع، لي�ص اأمامها 
عبيد ول اأ�سياد، بل الكل خالئق الرب يتفا�سلون مبا يقدمونه من الإكرام 
والعمل ال�سريف لقريتهم، البي�ص وال�سود �سواء، ل يف�سل اأحد على اأحد بلون 
اأخبارها،  وتتق�سى  حولها،  من  الطاحنة  احلروب  تتابع  جاه،  ول  ن�سب  ول 
والنف�سية  الع�سكرية  العدة  تعد  مل  اإذا  يوما  قومها  �سيلتهمون  اأنهم  وترى 
ومن  منها،  العرب  �سخرية  من  يرتدد  مبا  العيون  اأتتها  لطاملا  الالزمتني، 
قبيلتها النا�سئة بني الفجاج اجلبلية وقرب اجلبال ال�ساهقة، ولطاملا و�سلها 

تهديد عبد �سم�ص واأحالفه باإبادتها.

اأم�سك عبد �سم�ص بزمام القبيلة بيد من حديد، وبنى جمده على �سمعة 
اأبيه املعظم فاتك الذي ل ي�سق له غبار بني العرب، اأخذ ن�سيبا كبريا من 
ال�سيوف  �سل�سلة  ت�ستهويه  نازلة،  كل  اأمام  بالنزال  اإل  يوؤمن  ول  �سرا�سته، 
ال�سعراء  يحب  الرماح،  على  املعلقة  والروؤو�ص  والغنائم  باملفاخر  والعودة 
وا�ستبدال  احلما�ص  لتجديد  غزيرة  م��ادة  �سولته  كل  يف  يجدون  الذين 
احلروف باحلروف، اإذ تظل املعاين حتكي البطولة وال�سهامة والقوة والفتك 

بالأعداء بيد من حديد.

اجتمع اأعيان قبيلته يوما وقالوا له جمتمعني:

-ل بد اأن ننظر يف �ساأن هذه املراأة التي بداأت تقوى اإلى جانبنا.

�سحك اأحدهم وقال �ساخرا:
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-يا خليبتنا !... منذ متى ونحن نناق�ص اأمور الن�ساء يف جمال�سنا؟

رد اآخر:

يتقربون  يعودوا  اآلهتنا، ومل  الكثري عن  امل�سوؤومة  املراأة  -لقد �سدت هذه 
اإليها، واإمنا اأعناقهم دائما اإلى ال�سماء منتظرين.

قال عبد �سم�ص يف غ�سب:

فلنغرين  بط�سنا؟...  اأخافها  اأما  ب�سرا�ستنا؟...  �سمعت  اأما  -ويحها... 
عليها، وناأتي بها اأ�سرية اإلى دور الإماء... ههه... تطحن طحيننا، وت�سقي 

اإبلنا، وجتلب لبعريي املاء من اأبعد بئر عن ديارنا...ههه...

مل يكن يدور بخلد عبد �سم�ص اأن املراأة التي يتحداها ن�ساأت يف دور اإماء 
لقد عجز  منه،  قريبة  م�سافة  على  احلياة يف كهف  لها  وكتبت  فاتك،  اأبيه 
الن�سابون عن حتديد ن�سبها واملكان الذي ازدادت فيه، حتى اأكرثهم خربة 
وحنكة مل يفلحوا، وظلوا يت�ساءلون حني عظم �ساأنها من اأين اأتى بها ذلك 

الراهب الذي يدعي اأنها لي�ست ابنته حقيقة؟!

الق�ساء  واللغط... فاختلفوا كثريا يف طريقة  مليئا باجلدل  املجل�ص  كان 
عليها، قال االأخ االأو�سط لعبد �سم�ص:

-اأرى اأن ل نتعجل يف مهاجمتها، فقوافلنا متر قرب اجلبل الذي ا�ستقروا 
حجاب  كاأنهم  مرتبون،  فر�سان  وحمنكة...  مدربة  قوات  لديهم  وراءه... 

جمال�سنا.

قال اأحد املقاتلني ال�سجعان :

حتى  وج��ن��دت  ال��ق��ت��ال....ه��ه��ه....  على  ال�سبان  درب���ت  اأن��ه��ا  -�سمعت 
الن�ساء....ههه.... الن�ساء يا مولي عبد �سم�ص العظيم....هههه...

�سحكوا جميعا �سحكة عالية وقال اأحدهم :
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ن�ساء؟...ن�ساء  الزمن...ههه...  م�سخرة  لهي  هذه  اإن  والعزى  -والالت 
للفرا�ص؟....ههه....يحملن  اإل  ي�سلحن  ل  حمقاوات  �سعيفات...ن�ساء 

ال�سيوف؟... ما هذا ال�سر الذي غزا العرب؟ 

رد واحد منهم:

وهن  باأيديهن  ههه...  اأم...  �سعرهن  بقرون  ال�سيوف  اأيحملن  -ههه... 
يجررن الذيول؟.

ياأتون لريوا ما حل باأطراف مكة العظيمة  اأجدادنا  -ههه.. ههه... ليت 
ويعجبوا مما نرى... ههه...

-�سي�سوء اآلهتنا املبجلة ما ترى وت�سمع، �سي�سووؤها ل حمالة.

كان مروان بن فاتك اأحد اإخوة عبد �سم�ص ي�سمع دون اأن يتكلم، ولديه ُبْعُد 
نظر وذو م�سورة يف احلرب وال�سلم فقالوا له:

-نحن ما �سمعناك يا حكيم، وما علمنا راأيك يف الذي قلنا.

َهمَّ اأن يتكلم اإل اأن عبد �سم�ص تدخل مقاطعا وقال �ساخرا:

-قبل اأن تقول راأيك يا �سريف قومه، دعني اأعر�ص عليك �سك عبوديتها، 
حني �ساألت عن ن�سبها وو�سفها نبئت اأنها اأ�سبه النا�ص بك، اأخربين اإن كنت 
تريد اأن اأنكحكها اإذا �سبيناها... ههه... ههه... هي لك.. اإذن واأنا موافق 

من الآن.

رد مروان ب�سوت خافت:

-الذي اأخ�ساه هو اأن يكون الروم من ورائها، الروم وما اأدراك ما الروم 
يا مولي عبد �سم�ص، لقد ا�ستد عودها واأقبل عليها رجال كرث، ولها مقاتلون 
اأ�سداء، نحن �سكتنا دهرا، وما علمنا كيف قويت �سوكتها وعظمت هيبتها، 
يف  اأ�سمعتم؟  نحن...  اأر�سنا  يف  نبيا  وتعدهم  هممهم  حت�سد  اإنها  بل  ل.. 

اأر�سنا !
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قال اآخر:

كان  اإذا  عما  �ساألونا  اإل  عليهم  مررنا  وكلما  ينتظرون،  كلهم  -�سدقت، 
اأو�سافه  يحفظون  بال�سماء،  يربطهم  رجل  اأطرافها  اأويف  مكة  يف  ظهر  قد 

ونعته... و...و... يعرفونه كما يعرفون اأبناءهم.

وقف عبد �سم�ص مزجمرا وقال:

-اللعنة، ما هذا الهراء الذي اأ�سمع يف جمل�سي؟...اأن�سيتم من نحن؟...  
على  خالخلها  ولنعلقن  زحفا،  اإليها  لنزحفن  والعزى  والالت   ...! للعار  يا 

اأقدام اآلهتنا، ل.. بل يف خالء اإمائنا.

تدخل مروان بن فاتك وهو ي�ستعجل الكالم:

-مه يا مولي، انها ل ت�سع خالخل، ولتتزين تزين الن�ساء احلرائر، وامنا 
تتلفع بثوب حتى اأخم�ص قدميها، ول يرى منها اإل الوجه والكفني، لو راأيتها 

يا مولي يف جمل�سها...

قال عبد �سم�ص غا�سبا:

-ويحك... ثكلتك اأمك، اأو ح�سرت جمل�سها؟... كيف عرفت؟

تلعثم مروان واأيقن اأنه قام بعمل �سنيع دون اأن ي�سعر وقال:

-اأ.. اأ.. اأجل، اأخربتها بقافلتي التي دخلت يف ال�سهر املا�سي، وكان فيها 
ن�سيب ل�سيدي ومولي عبد �سم�ص، دفعت لها ربعها على اأن... اأ...اأ... اأن 
يتكلف فر�سانها الأ�ساو�ص.... بحرا�ستها...اأجل...اأ... اأ... بحرا�ستها حتى 

و�سلت يف اأمان يامولي.

اقرتب منه عبد �سم�ص وجذب حليته حتى كاد يخلعها و�ساح مزجمرا:

اإلى  اأتهني قبيلتي وهيبتي  اللعني...  اأيها اخلائن  يا �سفيه قومه،  -مروان 
احلد الذي ت�ستجري فيه بامراأة؟... اإم��راأة؟... اأيها احلقري... يا ويحك يا 
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ب�سيف  عنقك  ل�سربت  بيننا  مكانتك  لول  والعزى  وال��الت  املجال�ص،  �سوء 
كان حيا  اأبي  ليت  اآه...اآه...  وب��رته...  اإل  الذي مل يرتك خائنا  والدي هذا 
لريى اأ�سنامنا التي بها عزتنا و�سوؤددنا ترى ما اأرى، اإنها تتك�سر من املهانة 

والذلة، قم من جمل�سنا يا عدو قومه... قم...قم ل باركتك الآلهة.

قام مروان مذعورا واختفى، بينما هم اأحدهم باإبداء راأيه فيما يحدث من 
حول القبيلة: وتغري بع�ص التوازنات الع�سكرية، فغلظ له عبد �سم�ص القول 

وقال:

احلرب   ...! احل��رب  اأرى...  ما  اإل  اأريكم  ول  لكم...  راأي  ل  -وال��الت 
اإلينا �ساروا بغاة عندما  اأقرب النا�ص  !... احلرب ول �سيء غريها، هاهم 
تركناهم وراأيهم... مروان هذا �سيكون يل معه �ساأن... ي�ستجري بامراأة؟...

هتفوا مذعورين:

فافعل  يا مولي  وراءك  لها، نحن  -احلرب.. احلرب.. احلرب ونحن 
ما ت�ساء، لعل هذه اللعينة مل ت�سمع بنا، احلرب.. احلرب...

انف�ص املجل�ص وكل منهم ي�سمر يف نف�سه �سيئا، فلي�ص منهم اأحد اإل و�سمع 
حتمي  اأنها  اإل��ى  الأم��ر  و�سل  وقد  وب�سالتهم،  وتنظيمهم  امل��راأة  جنود  بقوة 

طعامهم وجتارتهم وما حتمله القوافل القافلة اإليهم من جتارات بعيدة.

امتطى عبد �سم�ص فر�سه وهو يردد:

على  يحمل  �سم�ص  !...ع��ب��د  الدهر  ل�ستيمة  يا   ...! الدهر  ل�ستيمة  -ي��ا 
الن�ساء... عبد �سم�ص ابن فاتك العظيم... يحارب الإماء !... واأي اماء؟... 

يا للعار... اإماء الن�سارى امل�ستتون بني الفجاج املقفرة.

للقتال  ي�ستعد  القبيلة  للحرب احلا�سمة، كل من يف  ال�ستعداد  ف�سا خرب 
حتى املوت، ومواجهة جنود منظمني ومدربني مل يواجهوهم من قبل، اأر�سل 

159



ونهارا،  ليال  بالأزلم  ال�ستق�سام  واأجمعوا على  الآلهة،  اإلى  الأعيان قرابني 
توجهوا يف اليوم التايل نحو زعيمهم وقالوا:

-�سيدنا ومالك زمامنا، لقد هممنا با�ست�سارة الآلهة و..

قاطعهم غا�سبا:

اأمام  اإنه ملن العار اأن نقف  اآلهتكم اإلى هذا احلد؟...  اأتهينون  -ويحكم، 
الن�ساء مقاتلني، ل.. بل هو العار نف�سه، األ يكفيكم هذا؟... اأكرموا اآلهتكم 
مواجهة  يف  ت�ست�سريوها  واأنتم  عندها  �ساأنكم  وي�سقط  منكم،  ف�ست�سخر 

امراأة...يا خليبتكم!...

قال اأحد اإخوانه:

-ولكنها حرب يا �سيدي عبد �سم�ص، اإنها حرب حقيقية.

اإليها ليال  اأنف�سكم �سيئا، غدا نزحف  اأغنيتم عن  -ليقطع دابركم... ما 
ونباغتها، ويف �سباح اليوم التايل �سنزوجها اآخر عبد من عبيدنا، ل ينامن 
�سيفه  �سيح�سذ  فيه متخلف، كل واحد  بيتا  اأجد  ول  اأبدا،  الليلة  اأحد منكم 

حتى الغروب، انف�سوا عني الآن، وَمْن غري راأيي قطعت راأ�سه.
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ال�ش�رى

كانت مرمي قد عقدت جمل�سا دينيا ح�سره جرجي�ص الذي قعد به املر�ص، 
كما ا�ستدعت اإخوته الثالثة من �سرق و�سمال جزيرة العرب، وجمعت لهم 
بع�ص املتحم�سني املتدينني الذين ي�ستعل يف قلوبهم ال�سوق اإلى النبي الذي 
يختم به الرب الر�سالت، وكلهم اإميان وهمة، ول ي�سغلهم �سيء غري العبادة 

والنتظار والرتقب وقالت:

-لقد جعلنا النا�ص يف حرية من اأمرهم وما يعبدون.

قالوا جميعا :

-وما ذاك يا �سيدة قومها؟

قالت وهي تهم باجللو�ص :

-اأ�سريوا علي ليبارككم الرب... اأهو اإله واحد اأم ثالثة؟ ماذا حدثتم يف 
اأر�ص الروم؟ اأخربوين واإل اختلف النا�ص... وما قوتنا اإل يف التفافنا على 

دين واحد.

قام اأحدهم وقال:

-اأنا اأفكر مبا تفكرين به، اأعلم اأنك تبجلني الرب، ولو قلنا ثالثة اأقانيم 
لنتق�سنا من قدرة الرب وهيبته.

ردت مرمي م�ستف�سرة:

وهوؤلء  ومنب�سطة،  وا�سحة  ال�سحراء  النا�ص،  على  الأم��ر  اختلط  -لقد 
اإل ظالم  اأمامهم عارية ل يحجبها  الطبيعة  الو�سوح، فهذه  العرب يحبون 
الليل، كيف نقنعهم بالتثليت والوحدانية يف اآن واحد؟...كيف نفعل ذلك؟... 

نحن على دين عظيم لول هذه العقدة.
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�سكتت مرمي قليال ثم اقرتبت من جرجي�ص وقالت:

فتجيبني  ال��رب؟  يعبد  امل�سيح  :»األي�ص  اأب��ي  يا  اأ�ساألك  دائما  -كنت 
فكنت  نف�سه؟  يعبد  فكيف  ال��دي��ان،  ال��رب  ه��و  ك��ان  اإذا  ف��اأق��ول:  نعم، 

جتيب«. ول  ت�سكت 

رفعت راأ�سها متوجهة نحو املجل�ص وقالت :

-مازلت اأ�ساأل نف�ص ال�سوؤال...اأجل.. ما زلت اأ�ساأل نف�ص ال�سوؤال... اأمتنى 
اأن اأرى نبي الزمان وب�سرى مو�سى وعي�سى لي�سفي ما بداخلي من ت�ساوؤلت... 

لكم اأمتنى اأن اأراه...

....�سدقوين...لكم اأمتنى ذلك.

ا�ستدارت نحوهم واأردفت قائلة:

-لذلك جمعتكم اليوم هنا، واأظن اأنني لن اأ�سمح بانف�سا�ص هذا املجل�ص 
حتى يبدي كل منكم راأيه، وت�سريون علي مبا ننتهي اإليه ونقطع حرية النا�ص، 
م�سدر  هو  الب�سارة  النبي  وانتظار  وبياننا،  حجتنا  قوة  يف  لهم  فدعوتنا 

اآمالنا.

مل تكمل مرمي كالمها حتى دخل رئي�ص اجلند م�سرعا ومن غري ا�ستئذان 
وهو يقول:

هام  خرب  هناك  عذرا،  اأ�ست�سمحكم  املبجل...  املجل�ص  اأيها  -مولتي... 
اأريد اأن اأبلغه اإلى مولتي عاجال.

نظرت اإليه املراأة يف حرية وقالت:

-قل ما عندك، اإن مل يكن هوؤلء م�ست�ساريي فمن يكونون؟... هم اأهل حل 
وعقد يف جمل�سي، وم�سورتهم تلزمني.

قال رئي�ص اجلند وهو ينظر اإليهم جميعا :
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يا مولتي ت�ستعد ملباغتتنا باحلرب... عيوننا لديهم  - قبيلة عبد �سم�ص 
اأتونا باخلرب قبل قليل.

ق�سدت مرمي كر�سيها مرة اأخرى فجل�ست ثم قالت:

- احلرب؟.. احلرب؟... رباه ! هوؤلء ل يهداأون، هذه احلجارة التي يعبدون 
من دون الرب، لو نطقت لأخربتهم اأنها معنا تنتظر قدوم نبي الرحمة الذي 
�سيك�سرها ويعيدها اإلى مكانها الطبيعي بني اجلبال، وي�سع نوره يف الأر�ص 

�سمال وجنوبا و�سرقا وغربا.

قامت من مكانها، واقرتبت من جرجي�ص الذي �سقط حاجباه فوق عينيه 
من �سدة الهرم وقالت:

-اأتذكر روؤياك يا اأبي؟... هوؤلء يحاربوننا غدا...

قال رئي�ص اجلند :

من  حمونا  على  عازمون  الأخري...فهم  ورمبا  الثالث...  تهديدهم  -هذا 
هذه ال�سفوح مرة واحدة...

اإجنيله:  قال مرق�ص يف  لقد  قواتنا،  ثم جنهز  الن�سر  ونطلب  -�سن�سلي 
فيكون  تنالوه،  اأن  فاآمنوا  ت�سلون  حينما  تطلبونه  ما  كل  لكم  اأق��ول  »لذلك 
لكم«، هذا راأيي اإل اإذا كنتم ترون غري ذلك، فاأنا اأنزل عند راأيكم، فاأنتم 

جماعة واأنا فرد واحد.

قام اأ�سقف من ال�سام كان �سيفًا عليهم وقال:

- لديك من احلكمة ما اأبهرنا، ولكن لي�ص الآن اأوان الكالم، اإنهم ي�ستعدون 
كما جاء يف اخلرب.

ردت مرمي وهي تتوجه نحو رئي�ص اجلند :

- اأ تاأكدت بنف�سك يا رئي�ص فر�ساننا؟ 
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�سبعة من اجلوا�سي�ص يف  بينهم  بثثنا  اأج��ل...  اأج��ل...  مولتي،  يا  -اأجل 
�سعاب خمتلفة، الواحد منهم ل يعرف الآخر، وقد جاءوا جميعا قبل قليل 

بنف�ص اخلرب.

قالت مرمي :

املجل�ص  لنا  اعقد  اجلند...  رئي�ص  يا  هيا  الآن،  �سيق  الوقت  -ح�سنا... 
الع�سكري على عجل... 

التفتت نحو احل�سور وقالت :

-واأنتم يا �سادة...لبد اأن تلحقوا بنا...

خرج رئي�ص اجلند م�سرعا، بينما طلب جرجي�ص اأن ي�سعد به اإلى كهفه 
فقالت له مرمي:

-ما احتجناك يا اأبي لأمر كما هو ال�ساأن الآن، لبد اأن تبقى بيننا.

توجهت نحو اإخوته ومن معهم وقالت:

-واأنتم... اأحتاجكم جميعا... فما كنت قاطعة اأمرا حتى ت�سهدون.

رد جرجي�ص وقد اأعياه الهرم:

-�ساأذهب لل�سالة ودعاء الرب، هذا هو ما اأ�ستطيع تقدميه لكم.

-كما ترى يا اأبي، نحن نحب ال�سلم ول �ساأن لنا بالدماء واحلروب، اإننا 
لنخ�سى على اأنف�سنا بقدر ما نخ�سى اأن ترتبع هذه الأ�سنام على ال�سحراء، 

لقد ارتوت رمالها مبا يكفي من كرثة ما ذبح لها من القرابني.

رد جرجي�ص وهو مي�سك ب�سليبه:

اأن  ال��رب  �ساأدعو  اأع��زائ��ي...  ي��ا  احلكماء  جمل�ص  بنيتي...  ي��ا  -م��رمي 
يعبده...  مبن  الأر���ص  هذه  وميالأ  الباطل  على  احلق  ين�سركم...�سين�سر 
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ليبارككم الرب جميعا، ترحموا على الراعي عمرو، فقد كان له بينكم �ساأن، 
ول تن�سوا جتهيز اأبنائه فهم من اأوفى النا�ص.

قالت مرمي وهي تنحني اأمامه:

-�ستتجهز كتائب القتال حال يا اأبي، ولو بقيت معنا لباركتها.

�سكت جرجي�ص قليال، واأ�سار اإلى خدمه ليحملوه وعاد اإلى كهفه، اأما اإخوته 
فقد متلكهم احلزن على تلك القبيلة ال�سغرية الفتية املوؤمنة بالرب و�سط 

بحر هائج من الأوثان! فقال اأحدهم:

-نر�سل اليهم ر�سالة مفادها...

قاطعه اأحد امل�ست�سارين:

-العفو يا �سديد الراأي، اإنهم اأميون... اأميون ل يقراأون ول يكتبون.

قال اآخر :

الزمان  نبي  ليكن... �سرن�سل ر�سول يقراأها عليهم، نحن هنا لنتظار   -
ولي�ص للقتال، وما جئنا لهذا اأبدا.

قالت مرمي:

- وهل ترى اأن من بداأ يتجهز ويعد العدة، و�سيخرج لقتالنا يف الغد القريب 
بانتظار ر�سائلنا وحوارنا ومفاو�ستنا؟

قال اآخر وهو يفرك اأ�سابعه:

-اأرى اأن نعجل بر�سالة �سفوية بليغة وحكيمة.

هتفت مرمي قائلة:
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-هل ترون هذا يا �سادة؟

رد اأكرثهم:

كان  وقد  قتال...  نريد  ل  به،  و�سناأخذ  �سليم  راأي  واأنعم،  اأكرم  -ح�سنا، 
عي�سى نبي رحمة وود.

قالت مرمي وهي تتوجه اإلى اأحد احلرا�ص :

اإيلَّ بالكاتب لنملي عليه ما �سيقراأه عليهم، وجهزوا ر�سول  -هيا اذن... 
من اأقوى الفر�سان واأح�سنهم حديثا واأكرثهم حكمة، وليودع اأهله فنحن ل 

ناأمن بط�سهم.

ماهي ال حلظات وجيزة حتى ح�سر فار�ص يتقد حيوية وكاأن وجهه قمر، 
عليه لبا�ص عربي اأنيق فقال:

-اأحييكم يا �سادة.

قال كبري امل�ست�سارين:

-مرحبا بك... لقد اخرتناك لتكون حامل نيتنا اإلى هوؤلء الذين يهمون 
بقتالنا.

اقرتب ف�سلمته مرمي رقعة �سغرية كتب فيها على عجل ما يلي :

 »جاءنا يف النبوءات: اأن الرب جاء من �سيناء، واأ�سرق من �ساعري، وتالألالأ 
التوراة، وهي ب�سرى عي�سى، وفاران عندنا  من جبال فاران، انها نبوءة يف 
تف�سو  نبي  �سيخرج  ومنها  املباركة،  الأر�ص  ا�سماعيل يف هذه  اآل  �سكن  هي 
على يديه الرحمة، ونحن معكم اإن اآمنتم وترقبتم معنا، واإل فال حاجة لنا 

يف قتالكم«.

حمل الر�سول الر�سالة مطيعا واأ�سرع بها كالربق، وما هي ال حلظات حتى 
دخل رئي�ص اجلند وقال:
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-كتائبنا يا مولتي اأو�سكت على اأن تكون جاهزة متاما، ال اأن خربا اأتانا 
مفاده اأن عبد �سم�ص قرر اأن يقاتل بعد يومني ولي�ص بعد يوم واحد، فلم يكمل 

ا�ستعداده بعد، ونحن ل ندري هل هي خدعة اأم ماذا؟

قالت مرمي:

- هوؤلء تعودوا على القتال واحلروب ولي�سوا مثلنا، ولكن معنا الرب ومعهم 
اأ�سنامهم، يومهم كغدهم، فاأ�سلحتهم ل تفارق اأكتافهم.

قال اأحد احلكماء:

-اأ�سبت يا مولتي، والأمر اإليك فانظري ماذا تاأمرين.

قالت مرمي يف ثبات :

هذا  اإل��ى  اأرك��ن  اأن  اأح��ب  ول  اجلند  لتفقد  اأخ��رج  اأن  الآن  اأرى  -ح�سنا، 
اخلرب.

خرجت مرمي ومعها م�ست�ساروها وم�ست�ساراتها، فا�ستقلت اجلند وراأت اأن 
اأن عددهم يجب اأن يكون اأكرب بكثري مما ترى، فاهتدت اإلى حيلة ذكية يف 

احلال وقالت:

يف  يجرها  خ�سب  فر�ص  كل  ذيل  على  و�ستعقد  اأول،  الفر�سان  -�سي�سبق 
الرمل والرتاب حتى يثري النقع، ويرتفع الغبار عاليا، وتظهر اأعدادنا كثرية 
وغري وا�سحة املعامل، ل يعرف اأولها من اآخرها، و�سي�سبقنا اإليهم من ي�سيع 
اأن مددا جاءنا من الروم، واذا اأ�سروا على احلرب ف�سنكون نحن من ن�سري 

اإليهم... ل هم من ي�سري اإلينا.

لها  بينما جهز  ونفذ اخلطة،  ال��راأي  بارك  اأن  على  رئي�ص اجلند  يزد  مل 
مكانا تتابع منه الأحداث بكل حذر وطوقه بحرا�سة م�سددة.
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الر�شالة

كان عبد �سم�ص قد ابتلع الذل واحلقار �سعوره وهو يتجهز لقتال امراأة ل 
يقارنها باأ�سغر نوقه، ويظهر ال�سخرية والزدراء يف كل حركاته، وبينما هو 
يف ال�سوق اإذ و�سله ر�سول مرمي وعليه اأبهى ما تلب�سه العرب، فقال له عبد 

�سم�ص وهو يتاأمل منظره البديع:

-بلغني اأنك قطعت امل�سافة يف ملح الربق، اأخربين...هل هكذا تكون جنود 
الن�ساء؟...ههه...ههه...

�سحك �سحكة عالية ثم قلب حاجبيه وقال �ساخرا:

-ل ينبغي اأن ن�ستقبل جنود الن�ساء يف الأ�سواق، ل بد اأن ن�ستقبلهم يف دور 
الإماء... هه... هيا... اتبعني ثكلتك اأمك.

انحنى الر�سول وتبع عبد �سم�ص وهو يف كوكبة من اأتباعه وغلمانه، فدخل 
اأي�سا  باجللو�ص  الر�سول  هم  وجل�ص،  املكان  اإلى  �سبقوه  الذين  الأعيان  دار 

فنهره وقال:

-�ستبقى واقفا يا... ههه.. ههه... يا ر�سول الن�ساء.

قال الر�سول يف ا�ستحياء:

-اأحييك يا �سيد قومه.

-قل ما عندك مبا�سرة... فال حتية لك عندنا.

-لقد ا�ست�سارت مولتي قومها وراأوا اأن ل تقاتلهم ول يقاتلوك، فهم حرا�ص 
قوافلكم، ومل ي�سبق لهم اأن �سرقوا اأو نهبوا واحدة منها.

وتو�سيح ما جاء فيها يف كل  الر�سالة  الهادئ يف قراءة  ال�ساب  ا�سرت�سل 
اجتاه، بينما �سعر عبد �سم�ص بالغرور والكربياء وقال:
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�سبي  لنقل  اأو...  الن�ساء...  قتال  �سر  كفتنا  مولتك  اأن  اأرى  -وال��الت 
الن�ساء.

التفت اإلى جل�سائه و�سحك �سحكة عالية وقال �ساخرا:

دمالج  �سيقابل  �سيوفنا  بريق  كان  ههه...كيف  ههه...  اأتخيل...  -كنت 
مولتك  كذلك؟...  اإذن...األي�ص  خائفة  فهي  ههه...  ههه..  مع�سمها... 

خائفة...

رد الر�سول يف كربياء:

ولي�ست  �سلم  امراأة  ولكنها  الروم،  املدد من  يا مولي، فقد جاءها  -كال 
امراأة حرب.

رد عبد �سم�ص وقد ا�ستد حنقه :

- ويحك اأيها الر�سول الأحمق، اأهناك �سيء ا�سمه امراأة حرب؟... ههه..
ههه... امراأة حرب !.. ليت اأبي فاتك يرعانا الآن لريى وي�سمع ما مل يحدث 

به من قبل...امراأة حرب...ههه...

التفت نحو جمال�سيه وهو ي�سحك قائال:

-اأ�سمعتم مبثل هذا من قبل؟.. قل يل يا ر�سول الن�ساء... اأين ت�سع مولتك 
اأ�ساورها حني ت�ستعد للحرب؟...ههه...

قهقه احل�سور وقال واحد منهم:

جتر  اأو...  اأبناءها...ههه...  ير�سع  من  الو�سيم  الر�سول  اأيها  -لعلك 
خالخلها حني تقاتل الفر�سان الأ�ساو�ص؟... لعلها األب�ستك بع�سا منها حتى 

تاأخذ هي دورك...

�ساح اأحدهم �ساحكا:

169



- اك�سفوا عن �ساقه الآن...هيا... هههه.... ههه...

�ساح الر�سول غا�سبا:

- مولي عبد �سم�ص، اأظن اأن مهمتي قد انتهت الآن.

الفر�سان  اإلى  الن�ساء  ر�سول  يا  يا..  التافه..  اأيها  ذلك  يقرر  من  -نحن 
الأ�ساو�ص، كنا �سنقيم عر�سا ونزوجها اأ�سهر عبيدنا اأ�سرم.

�سحكوا جميعا ورددوا:

هههه...  الن�سارى  �سيدة  يتزوج  ال�سوؤم  عبد  اأ�سرم...  -اأ�سرم.. 
خليبتها!...  يا 

قال عبد �سم�ص:

-كنا �سنقيم زواجا م�سهودا لول.. لول اأن خوفها منا فوت علينا الفر�سة، 
وجل�ص  اآبائنا  دين  ترك  باأحد  اأ�سمع  ل  اأنني  بلغها  الن�ساء،  ر�سول  يا  ح�سنا 
ينتظر معها تلك الأوهام ال ف�سلت راأ�سه عن ج�سده، وجلئتها غازيا بالليل 
اإذا عدت ر�سول  اآلهتنا  اأقدام  قبل النهار، وجلعلتك دما يف اناء يهرق على 
اإنني �ساأجعل عر�سها  الن�ساء، هيا... هيا... ان�سرف الآن وقل لها  يا وجه 

بخورا لآلهتنا وراأ�سها اناء لرماده...

ان�سرف الر�سول وهو يتمثل ما عاناه عي�سى من اجلحود والغطر�سة و�سط 
اإ�سرائيل، غطى وجهه بعمامته اتقاء رمال ال�سحراء اخل�سنة حتملها  بني 

الرياح التي اأ�سرع ي�سابقها.

170



ال��شية

قرب  بيتا  له  تبني  اأن  مرمي  وق��ررت  املر�ص،  به  ا�ستد  قد  جرجي�ص  كان 
اقامتها لرتعاه بنف�سها، مل تاأل جهدا يف الهتمام به، جل�ست عند راأ�سه يوما 

وقد اأ�سبح عاجزا عن احلركة فقال :

يف  معظمها  ق�سيت  كثرية،  �سنوات  عمري  من  م�ست  بنيتي،  يا  مرمي   -
النتظار، وما زلت اأنتظر اإلى اليوم ب�سارة عي�سى الذي اأحببته حبا كبريا... 
لأنه... لأنه دلني على الرب... ولول ر�سالته لعكفت على حجرة �سماء من 
هذا اجلبل ووهبتها حبي وحريتي... اأنا بف�سله غني موفور الإميان، ال�سعادة 
احلقيقية يا بنيتي هي اأن ت�سبقك روحك اإلى �سفرها الأبدي، فتزرع ال�سوق 
يف اجل�سد ليلحق �سريعا ويلتقي بالرب ويقول له : »اأيها الرب العظيم، لقد 
كنت دائما معي... معي يف كل مكان... يف كل حركاتي و�سكناتي، واأنت تعلم 

ذلك مني«.

قاطعته مرمي وهي ت�سع عجني متر طازج يف فمه وقالت :

-اأنت مل تتناول طعاما من اأيام يا اأبي... 

اأو �سراب... اأظن اأن زيت  -مرمي يا بنيتي... مل تعد يل حاجة يف طعام 
امل�سباح قد جفت...

قالت مرمي : 

-اأبي...امل�سباح مل ينك�سر...اأجل...مل ينك�سر و�سيمده الرب بالزيت اإلى 
اأن ينقدح نوره من حوله...

ابت�سم جرجي�ص ابت�سامة خفيفة وقال ب�سوت خافت :

-اأي بنيتي... اأمري اجلند من اأوفى النا�ص لك، اأرى اأن تتزوجيه ملا له من 
الأخالق ال�سامية، اأرجو اأن اأموت مطمئنا عليك... واأرجو اأن يكون لك عقب 
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من بعدك... اإنني اأبارككما... 

�سعرت مرمي بالبكاء ينهمر من مقليثها كالنهر، وحاولت اأن تظهر رباطة 
اجلاأ�ص وح�سن الوفاء، بينما رفع جرجي�ص ب�سره نحو ال�سماء وقال :

-اأي بنية... كل هذه ال�سنوات واأنا اأنتظر ظهور النبي الب�سارة حتى اأكون 
منى  فبلغيه  اأدركتيه...  حتى  بعدي  من  وع�ست  توفيت  ولو  اأتباعه...  من 
ال�سالم... واثبتي حني �سيخرجه قومه ويعذبون اأتباعه...اثبتي يا مرمي... 
الأقوام  ت�سبث هوؤلء  راأيت من  اإليك... فما  بنيتي... هذه و�سيتي  يا  اثبتي 
بتلك الأحجار التي...التي يعكفون عليها ليل نهار اإل القليل... ما زلت اأذكر 
اإلى الكهف... راأيت الراعي عمرو ل يفارقها عاكفا عابدا... اأول ما جئت 
يف �سبحه وم�سائه... يف حله وترحاله... ثم.. ثم يلتهمها يف اآخر اليوم... 

ليغفر له الرب...

خرجت دمعة �ساخنة من مقلة جرجي�ص واأردف:

-ما اأ�سرع ما متر ال�سنون يا مرمي... ما اأ�سرع ما ين�سرم العمر يا بنيتي 
ويا قرة عيني... الرب بارك حتى راأيته يعبد يف �سفح هذا اجلبل...

اقرتب منه اخوته الذين ح�سروا للتو وقالوا:

-نرى اأن نرحل جميعا اإلى ديارنا يا جرجي�ص، فقد كربنا وطال انتظارنا، 
ول بد اأن منوت اإلى جانب قدي�سينا.

رد جرجي�ص ب�سوت متقطع:

حيا  انتظرت  فقد  اأم��ا...اأن��ا...  اأم��ا...اأن��ا..  �سئتم...  اإن  اأنتم  -ارحلوا 
و�ساأبقى يف هذه الديار اأنتظر ميتا...

-نحن اأي�سا �سنبقى معك اإذا طلبت منا ذلك.

-اأجل.. اأجل.. اأف�سل اأن تبقوا هنا وتعتنوا بابنتي مرمي...وت�سهروا على 
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م�سورتكم  �ساحلة...  بطانة  اإلى  بحاجة  هي  لكم  وا�ستقرارها...  زواجها 
تهمها...اإنها مباركة وذات ف�سل...

قالت مرمي وهي تبكي:

-ل اأطيق اأن يهال عليك الرتاب يا اأبي... ولكن مت مطمئنا، لقد ن�سخنا 
النبي  واأذعنا خرب قدوم  القبيلة،  كتبك كلها... ون�سرنا دين الرب يف هذه 
الذي �سين�سر الرحمة يف الأر�ص، ومن ل ينتظر معنا فقد �سمع... اأجل... 

اأجل... من ل ينتظر فقد �سمع...

اإليهم  ينظر  وهو  اإخوته  يو�سي  واأخ��ذ  م�ستب�سرا،  راأ�سه  جرجي�ص  حرك 
جمل�ص  نادى  بينما  خفيفة،  اإغفاءة  واأخذته  عينيه  اأغم�ص  اأن  اإلى  مبت�سما 

ال�سورى على رئي�ص اجلند، واأخربه برغبة جرجي�ص يف زواجه مبرمي.

اأهم  و�سية  وترك  جرجي�ص  تويف  والأمل...  الأمل  من  كامل  �سهر  وبعد 
ما فيها اأن يدفن يف حمراب كهفه.
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اخلالفة

تو�سط  الذي  اأبناء مرمي حول قرب جدهم  �سنوات عديدة، وحتلق  م�ست 
الكهف، يقراأون كتبه ويتلون �سلواته ويقتدون به، علقوا و�سيته على اجلدار 

الداخلي للكهف، وما فتئوا يهتدون بها.

 م�ست ال�سنون وظلت جزيرة العرب متوج اقتتال، وظلت الأ�سنام ترتبع 
على القلوب، تطوق اأكرث من ثالثمائة من كبارها جدران الكعبة التي بناها 
اإبراهيم لتهوي اإليها القلوب وتنقلها اإلى التوحيد ال�سايف، وظل بع�ص اأهل 
العذاب عن الأرواح، وتك�سر  الب�سارة لتزيح �سخور  الكتاب ينتظرون قدوم 
اإناء واحد  ال�سادة والعبيد من  اإلى الأبد، ويغرف  التي �سقيتها  ال�سم  اأواين 
ل ينك�سر اأبدا، مل تكن قبيلة مرمي التي ا�ستتب لها الأمر اإل قنديال �سغريا 
القبيلة،  �سوؤون  حول  معها  خالف  يف  زوجها  واأ�سبح  الظلمة،  هذه  و�سط 
ينازعها يف �سوؤون احلكم، ول يهتم كثريا مل�سورتها والأخذ براأيها يف التدبري 
البيت  القرار يف  بها  والأول��ى  اأمرها،  وانتهى  دورها  اأدت  اأنها  ويرى  العام، 

واعتزال ت�سيري �سوؤون القبيلة فقال:

قبيلتنا،  ل�سوؤون  ممار�ستك  �سيعيق  هذا  اأن  واأظن  مرمي،  يا  حامل  -اأنت 
لترتكن هذا الأمر واإل غادرت اجلند و..

ردت يف ده�سة وهي تقاطعه :

اأن خربتي جديرة  ت��رى  اأب��ا ج��رج��ي�����ص؟...اأم��ا  ي��ا  -اأم���ا تكف ع��ن ه��ذا 
باحرتامك؟... مهمتك ع�سكرية بالأ�سا�ص.

-ولكن حملك وخما�سك �سيعوق هذه اخلربة ويربكها...اأنت جمرد امراأة 
يا مرمي...اأتفهمني؟... اأنت امراأة واأنا رجل القبيلة  قاطبة...

ردت مرمي والأ�سى يفتت كالمها ويقطع احلروف يف فمها ِقَطًعا :
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اأتعامل بعقلي... وعقلي  اأنا  اإيلَّ جيدا...  اأبا جرجي�ص... ا�سغ  يا  -ا�سمع 
اأن  ت��دري  األ  املخا�ص،  يف  اأو  احلمل  يف  اأكنت  �سواء  ووعيه  قوته  كامل  يف 
الرب تبارك يف عليائه اأر�سل اإلى مرمي العذراء ملكا يكلمها وهي حامل؟...
بل وهي يف اأوج خما�سها؟... اأتراه يحدثها وهي غري واعية بالأمر العظيم 
امراأة  به  ت��اأت  قومها مبا مل  اأنها ج��اءت  تعرف  األ  اإل��ي��ه؟...  انتدبها  ال��ذي 
ال�سريفتني  يديها  الرب يف معيتها خطوة خطوة وطفلها بني  وكان  قبل  من 
العفيفتني؟... اأتراها فقدت عقلها؟... لقد كانت نعم العابدة املجيبة... لقد 
كانت نعم العابدة العفيفة... لكم اأمتنى اأن اأكون على اأثرها... ولكن دعني 
األف  الكالم  الآن:»لقد كررت على م�سامعي هذا  به  اأ�سعر  اأقول لك اأمرا 

مرة... بل اأكرث من ذلك بكثري يا اأبا جرجي�ص ولكن... ولكن...«.

تهلل وجه زوجها وقال ب�سرعة :

-ولكن ماذا يا مرمي؟... ماذا؟...

-ح�سنا... ما دمت م�سرا ف�سنجمع اأعياننا وجنعل الأمر �سورى بينهم...

�سرخ وهو ي�سرب رجله باالأر�س وقال :

رعيتك  واح��دا من  ول�ست  زوجك  م��رمي...واأن��ا  يا  تعاندين  اإل  اأراك  -ما 
اأي�سا...  بل وي�سري  اأجل ممكن،  اأن ذلك ممكن...  اأنت تعرفني  وح�سب، 
ما عليك اإل اأن تتنازيل يل ب�سكل كامل عن �سوؤون القبيلة... اأت�سمعني؟... 

لقد غدوت م�سخرة بني اأ�سياد القبائل وعبيدهم...

نظرت اإليه مرمي وهي ترى الغ�سب يهجم على وجهه، وير�سم عليه تقا�سيم 
اآراء عبدة الأ�سنام الذين ل يعدون الن�ساء �سيئا وقالت يف حتد كبري ممزوج 

مبرارة اأكرب منه :

-اأح�ص اأن الرب ائتمنني على هوؤلء النا�ص الذين تركوا وراءهم اأحجارا 
اأبا جرجي�ص...  يا  يخذلوننا  علينا... مل  ي�سرفوا  اأو  يخذلوننا  وعبدوه، ومل 
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واآمنوا بعي�سى دون اأن يروه وهم الذين يفتحون عيونهم على الأ�سنام بكرة 
وع�سيا...

اقرتبت منه اأكرث واأم�سكت بطرف ثوبه وقالت :

-اأبا جرجي�ص...اأنت تعرفني اأكرث من غريك... و اأنت من يعلم اأن �سيوع 
بايل  ت�سغل  ل  والزعامة  وال�سيادة  احلكم  و���س��وؤون  ه��م��ي...  كل  هو  ديني 

كثريا...

قاطعها اأبو جرجي�ص ب�سرعة وقال :

-تنازيل... اعهدي اإيل اذن...مل ل تفعلني؟...

 -اإذا كنت �ساأعهد لأحد...فاعلم اأنه ل�ست اأنت بالتاأكيد... حر�سك هذا 
انت�سارات  من  حققناه  ما  كل  اأن  اعلم  يوؤرقني،  والزعامة  الوجاهة  على 
واجنازات مل يكن ب�سبب خربتك الع�سكرية وحدها، ولول عناية الرب بنا... 
لذابت هياكلنا و�سط القتتالت التي ل تهداأ من حولنا كما يذوب امللح يف 

املاء، ولزحف فر�سانهم اإلى حمانا... وملزقتنا حوافرهم �سر ممزق.

قلبها،  يف  تدفنه  وما  كربياءها  جرح  اأنه  ي�سعر  وهو  قليال  زوجها  �سكت 
الدينية  ال�سوؤون  م�سائل  من  الكثري  عنه  ويغيب  الع�سكري  م�ست�سارها  واأنه 

والجتماعية مما حتيط هي به فقال:

-ح�سنا يا مرمي، رمبا تعهدين اإلى ابني جرجي�ص... األي�ص كذلك؟... اأو... 
اإلى هذا الذي يف بطنك... واأنا... هه... ويل اأمرهما...

اإلى  و�سيعودون  الرب،  لعبادة  �ساأنذرهم  بطني،  الذي يف  وهذا  -اأبنائي، 
الطريق  اأنت وجل�ساوؤك من اجلند على قطع  اإ�سرارك  مادام  اأبي  حمراب 
وتركتم  الإب���ل  ح��واف��ر  اإل��ى  تنظرون  غ��دومت  لقد  املنتظر...  ال��وع��د  اأم���ام 
�سنامها... اأن�سيتم اأننا ننتظر؟... األ يجدر بنا اأن نن�سغل بالبناء؟... اأجل... 

176



البناء...البناء ول �سيء غريه، لنكون لبنات يف اإ�ساعة كلمة الرب التي اقرتب 
اأوانها؟... األي�ست هذه و�سية عي�سى ر�سول الرب اإلينا؟...اأنتم اجلند... اآه... 
لقد حتولت قلوبكم اإلى �سيوف لكرثة ما برقت اأمام اأعينكم، كم اأخ�سى اأن 
ل ترتقبوا الوعد وتاأخذكم الدنيا وزخرفها، كم اأخ�سى اأن تتفرقوا وتطلبوا 
ال�سيادة والزعامة لأجل �سهواتكم... لقد بنينا هذا ال�سرح بناء... وها قد 
�سعدمتوه واأقامت لكم العرب وزنا، ولكن.... ولكن عندما تنزلوا... فلن ياأبه 

بكم اأحد... اأت�سمع؟...لن ياأبه بكم اأحد...

خرجت مرمي ومرارة اإ�سرار زوجها على غ�سب مكا�سب قبيلتها ت�سغلها... 
راأت فيه ذلك العربي املنغر�ص يف بيئته الذي مل ي�ستطع اجتثاث �سور الواأد 
من اأعماقه... ل يرى اأن للمراأة �ساأنا ف�سال عن اإبداء الراأي وامل�سورة، �سغلته 
املهام الع�سكرية عن التاأمل ومقاومة التهكمات، وغدا ل يرى املراأة اإل كائنا 
الأ�ساو�ص  فر�سانه  ع�سالت  ت�ستهويه  والقتال،  للمنازلة  ي�سلح  ل  �سعيفا 
على  والن�ساء  للرجال  الرب  خطاب  فيه  يغري  مل  بال�سعفاء،  له  حاجة  ول 
ال�سواء الكثري، قوة بدن الرجل هي ما ي�ستهويه، اأما قوة العقل ورجاحته فال 
متثل له الكثري، لطاملا ردد على م�سامعها كلما جد اجلد واأراد اأن ي�سفه عقلها 
ورجاحتها: »املراأة �سعيفة ول ت�سلح ل�سئ«، لطاملا ابتلعت كلماته اجلارحة 

وكتمت جراحها، ومتنت لو عا�ست حتى يظهر نبي الزمان فتبثه �سكواها.
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ميالد الب�شارة

مرت �سنوات طويلة، وظلت مرمي تكابد وتقاوم اجلور من الداخل واخلارج، 
وا�ستطاعت اأن تربي اأبناءها اأح�سن تربية، واأن جتعل منهم عبادا للرب كما 
اأرادت، واختارت لهم املهام الدينية، كانت ابنتها الكربى نوارة �سبيهة بها، 
الأخ��رى يف  وانخرطت هي  تفعله،  اأمها يف كل ما  تقلد  تتقد ذكاء وحيوية، 
النتظار وال�سوق اإلى الب�سارة القادمة، ومالأ قلبها الفتي احلزن على ما راأت 
عليه اجلزيرة من العذابات، وظلت تر�سم يف خميلتها تلك ال�سور واللوحات 
اإلى  ت�سعد  ثم  واملتحركة،  منها  ال�سامتة  ذاكرتها  يف  تنق�ص  حولها،  من 

الكهف من حني لآخر وتغرق يف العبادة والتاأمل.

ما فتئت مرمي حتث قبيلتها على ا�ستقبال النبي اخلامت مبا يليق متى ظهر، 
م�ستعينة بنوارة التي ل تكاد تغادر حمراب جرجي�ص �سوقا اإلى مناجاة الرب 

وقراءة الكتاب املقد�ص.

ف�ست الوثنية حول القبيلة ف�سوا، وازدادت �سرا�ستها، و�سار احلجر فوق 
الب�سر مب�سافة بعيدة، وبداأ الكل يتحدث عن الفو�سى والقتتال والهجومات، 
كعبة  لهدم  احلب�سي  اأبرهة  قدوم  خرب  فذاع  تباعا...  ال�سنون  وان�سرمت 
العرب، وح�سد لهجومه ما ح�سد من النا�ص واحليوانات، وتناقل الكل اخلرب، 
ومالأ الفزع قلوبهم، وهداأت �سراعاتهم قليال وهم يرتقبون ما يحدث بعد 
ذلك، كما اأن ت�سرعهم هلل حلماية بيته الذي بناه اإبراهيم اأول مرة قد ازداد، 
واحتاجوا اإلى اإبرام العديد من ال�سفقات املادية والروحية مع الآلهة لتحقيق 
املزيد من الطماأنينة والأمن، وقام رجل من اأ�سياد مكة ا�سمه عبد املطلب 
النا�ص، وييقنهم اأن الرب �سيدبر حماية بيته، و�ستبقى اأركانه قائمة  يحدث 
اإذا �ساء ذلك، قام يفاو�ص عن مائة من الإبل غ�سبها اأبرهة الأ�سرم وجنوده 
لي�ستعيدها منه، فتعجب اأبرهة اأن �سار م�سار املفاو�سات يف اجتاه ا�ستعادة الإبل، 

ومل ي�سر يف الدفاع عن الكعبة و�سد اجلنود عن هدمها !
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كان عبد املطلب يقول اإن للبيت ربا يحميه، وتبني اأن هذا احل�سد ل قبل 
يهداأ  الذي جعل اجلميع  اأبرهة ظل مت�سبثا بحلمه، احللم  ولكن  به...  ملكة 
تقهر،  ل  التي  الإلهية  القوة  حقيقة  العقول  يف  حفز  الذي  احللم  ويرتقب، 
تتجه  الهدم  معاول  ترى  بالكعبة  املحيطة  الأ�سنام  تلك  جعل  الذي  احللم 
وهم  عليهم  تتفرج  مكانها...  من  احلركة  جمرد  ت�ستطيع  اأن  دون  نحوها 

يتم�سحون وي�ستنجدون ويتربكون.

اأبرهة م�سافات طويلة،  واخرتق جي�ص  الزمن،  الأيام على حبل  تناثرت   
وحني اقرتب من مكة، كانت مرمي يف فرا�سها تنازع املوت املحتوم... اإذ مرت 
الطيور الأبابيل فوق ال�سماء املحيطة بها، نظرت اإلى اأعدادها واأ�سكالها التي 
بيد  واأم�سكت  املثقلة،  يدها  رفعت  ثم  نف�سها،  فتحاملت على  املكان،  غطت 

ابنتها نوارة وقالت وهي تدمع:

-اأي بنيتي... اأرى اأن حدثا ما �سيقع... اأظن اأن نبي الزمان قد ولد... 
ل تن�سي يا بنيتي... �سلمي عليه وكوين يف املوعد...
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1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �شامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�شى العرباين      

د.نا�شر يو�شف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �شكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �شكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�شفي عا�شور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صالمي.

د. وليد اإبراهيم الق�شاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�شــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

د/ زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�شور      

62- نظام العدالة الإ�صالمية يف منوذج اخلالفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــالمـــيــة

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة...دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      




