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به �أو كرب .. فهذ� �ل�صخ�س هو �أنت .. وال �أحد غريك. 
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ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

ل بوجهَك �لقبيح! �أنا �لقرين �ملوكَّ

تي؟ هل ُتدِرك مدى ب�صاَعة ُمهمَّ

�أنام معك و�أ�صحو... �أنت بكل غالئل نف�صك وقبائح تفا�صيلك.. 

ل �أبًد� �أيها �جلرذ.  �أنت ال تتخيَّ

�نظر �إىل �أقرب �إن�صان �إليك.. �الآن يف هذه �للحظة! 

�نُظر له جيًد� و��صُعر فقط �أنك قد �أوكلَت به طو�ل حياتك! 

ر معه... �صيء ُمريع �ألي�س كذلك؟  مت�ِصي معه، تنام معه، تدخل �خلالء معه، ُتفكِّ

�عَلم �أيها �لقرد �أين �أنا �ل�صيد �لذي فوق ر�أ�صك. 

�أو عن ميينك �أو عن �صمالك... 

ه �لنعجة! هك كما ُتوجِّ �آمرَك و�أنهاَك، �أوجِّ

�أغيب فتغيب لذة حياتك.  �أقول فت�صمعني، 

ما �لذي جاَء بَك ها هنا؟

ُتريد حكايًة ُتغني بها جوعك؟ 

�س يف روحك؟ �أم جئَت د�فًعا مللٍل تع�صَّ

�إين �أنا �لذي جائٌع لك. 

�أنا �مللول �لذي يتخذَك للت�صلَية.

ل لذَة �أن تلُهو ب�صفدع يُظن �أن �لكون كله قد ُخلق الأجله!  تخيَّ

تعُدو  ال  حتى  مقاَمك  الأعرفك  �ليوم  جئتك  لكنني  �أنت...  هكذ�  يُظن!،  �الإن�صان  هكذ� 
عليه. 

�أنا �ل�صامي �لذي يعُلو على قفاك يف هذه �ل�صاعة وكل �صاعة، �أنا �الأعلى و�أنت �الأدنى. 
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ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

دت روحي ور�صمَتني ب�صور من منابت خيالك  يا كاذب و�صوَّ �لذي كذبَت علي  �أنا هو 
�لعِفن... 

�أنا �لعايل عليك وعلى قبيلتك، �أنا �الأول و�أنت بعدي �أتيت! 

�أنا �ل�صيطان.. �ألي�س ��صمي له هيَبة رغم �أنفك؟ فدن ر�أ�صك �أيها �لد�ين وتعلَّم درجَتك. 

�ن�َس كل �لذي تعلَّمَته عني وقر�أَته عني و�صاهدَته عني... فكله هر�ء �ألَفه ب�رَصٌ مثلك؛ 
��صتثناء!  كله بال 

تعال �أنا �أُعلِّمَك �أول در�س، �أنت خملوق مهني من عائلة �لقردة!

يف �أول �لزمان كنَت �أنت قرد�!، تهيم على وجهك مثل بقية حيو�نات �الأر�س! 

لكن �صدفت �صدفة.

�صيئٌة جًد� تلك �ل�صدفة، �صدف �أن �أ�صدرت �لطبيعة فيك طفرة؛ جعَلت لك عقاًل و�عًيا.

 تعال و�صاِهد �لقرد �لذي �صار له عقل ماذ� فعل يف �لعامل؟  

�صفَك �لدم و�أهلك كل �صيء جميل!، وتعاىَل على كل �صيء، وظنَّ �أنه كل �صيء. 

�أن يح�رِص  �ته وماليني خملوقاته قد ُخِلق تهيئًة له  �أن �لكون مباليني جمرَّ �ملتعجرف �عتَقد 
وُي�رصِّف �الأر�س! 

z
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ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

قَتها!  لطاملا �صاءلَت نف�صَك عني فاأجابتَك نف�صك بكثري من �لكذب، و�صدَّ

نف�صي  �صمو  �أ�صغل  يجعلني  ماذ�  قرين؟  ملثلك  يجعلني  ماذ�  �الآن؛  نف�صك  لت�صائل  و�إنَك 
الأجل �صفاهاتك؟ و�أنا هنا الأعلمك. 

ل.  �إن كنت تظن �أنني قرينك �أنت �لذي يحوم بجو�رك!، فاأنت ُمغفَّ

حتى  قلياًل  بعقِلك  �رتِق  وتقر�أه،  هذ�  كالمي  �صحائف  �صتفتح  عني  �أي  �أدري  فل�صُت 
ت�صاويني ودع عنك �لغباء. 

ر�أ�صك  �لذي فوق  يَود قرينَك  �لتي  بنف�س �حلروف  �أتلو عليَك حديث كل قرين،  �أنا  �إمنا 
�أن يقولها. 

ما �لذي يجعلني �أنا �لبهي �ل�صامي �ألتِفت �إىل مهني مثلَك و�أ�رصفَك باحلديث و�أعلمَك! 

�صاأجيبَك رغم �أين ظننُت �أن هذ� معلوًما ملن كان مثلك. 

�إن �أنت لقيَت �صحائفي هاته و�أخرجَتها من �أكفانها فاأنت ل�صت من �لعموم �لعامة. 

وطاملا �أنَت ُم�صك �صحائفي يف يدك؛ فاإمنا هذ� يعني �أن �لذي �أر�صدك �إليها قد �أحَجم عن 
تنفيذ ما فيها، فعهَد بها �إليك �أنت! 

و�أنَت �أيها �ملهني �إذ� قر�أَت ما فيها ثم مل جِتد يف نف�صك عليها همة؛ �أِعدها �إىل مو�صعها. 

ا رمبا ترى فيه على ذلك ُقدرة.  ودّل عليها �صخ�صً

فاإن مل تفَعل فارتِقب ذبًحا �آتيَك به من حيث ال تدري. 

تَّ على نف�صَك نوًر� ال ت�صتحقه!  فاإن دللَت �أحًد� عليها �أ�صقطَت عن نف�صك �لذبح، وفوَّ

جاءك �لعلُم فاإما ت�صري به رفيًعا �صامي �لرتبة!، �أو تبقى ملوًما حمقوًر� كما هي حالك. 

�صفائف  �إىل  به  عهدت  �رًص�  �إخباوؤها  ظل  خبيئة  �أخرجَتها  �لتي  �لردمية  يف  �صتجد 
فيهم.   يتو�رثونه  �ل�صحار 

�لعلم.  �صحائف، فيها منتهى 
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ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

�ملكاتيب.  �الإي�صتوريجا،  يها  ُن�صمِّ �صحائف 

��صت�صف  ولرمبا  و�حدة،  دفقة  يوؤتى  �لعلم  فلي�س  ��صمها؛  يعني  ما  فهم  على  تعَجل  وال 
عقلك من لفظها معناها. 

علم  من  تنال  �أن  بعد  لي�س  لكن  �الآن!،  فهمك  حدود  يفوق  و�أبتغي  منك  �أروم  ما  �إن 
ما يكفي.  �الإي�صتوريجا 

هذ� �لعلم يوؤتى تدريًجا �أدرجَك �إياه، وترقية �أرقيك فيها.

�أن�صده منك.  فكلما �رتقيَت كلما فهمَت �لذي 

لي�س ذلك �لعلم �صحر، ولي�س ذلك �لعلم تنجيم... هذ� �لعلم فوق ذلك كله.

هذ� �لعلم لو تعلَّمَته �صت�صري به �ل�صيد �ملخل�س؛ تدين لك �الأر�س من �أطر�فها.

�أول دفقة من �لعلم �أ�صقيك �إياها هي �أنا، �أنا �أول �لعلم ومنتهى �لعلم. 

�حفظ حروف ��صمي يف حفيظة من نور بد�خل عقلك، )ظ � م( ��صمي »ظــام«. 

نان يف �صودة �لليل.  ��صود�دي و��صود�د عاملَك �صو�ء، عيناي �صقيقتان لعني قط تتلوَّ

و�صطرتها  فكتبُتها  �ل�صماء!،  جو  يف  لل�صمع  مقاعد  يف  تلقيُتها  ب�صماعات  �متالأتا  �أُذناي 
ف�صموت بها فوق �جلن و�الإن�س.

لع على �الإي�صتوريجا �إال �أن يكون خمتاًر�! لي�س لب�رص زري مثلك �أن يطَّ

و�أنا �خرتتَك فافتح روحك لكل هذ� �لعلم، و�صنوؤتيك �ملزيد.

مبتد�أ هذ� �لعلم كله يف ذلك �ملجلد من �ل�صحائف �ملحزومة بالرباط �الأحمر. 

�أخِرجها من مرقدها و�نفخ �لغربة �لتي تكتمها. 

ذلك هو �ملجلد �الأول؛ �أخِرجه ودع �ملجلَّدين �الآخرين.

تن�صيقها.  برتتيب  �ل�صحائف  و�قر�أ 

ل.  و�إن كنت عجواًل بالقر�ءة ف�صاأعجل بقتلك!، فال جتعلني �أعجِّ

z
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ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

قبل األَفني من ال�شنني اإال مائتني، تعاظَمت مملكة �شَباأ بني املماِلك، بح�شد 
مرَمر  وبيوت من  وبنيان  وق�شور  وتزين جبالها،  اأر�شها  على  من جنات متتد 
واأحجار ورخام... وتبابعة يحكمونها يف �شل�شلة طويلة من الزمن، يرادفون يف 
األفني  قبل  زمان؛  عليها  اأتى  حتى  فار�س...  واأكا�شرة  روما  قيا�شَرة  عظمتهم 
التبع احلكيم »ملكيكرب« فوق قمة جبل  اإال مائتني، حو�شر ملكها  ال�شنني  من 
»اأهنوم« الكبري، وكان يرتاجع بقدميه اإىل احلافة ناظًرا اإىل ُما�شريه بعيون 
لي�س فيها خوف، بينما كانت عيونهم تناظره وت�شاقط عليه �شرًرا ميتلئ حقًدا 
و�شًرا و�شماتة... وخا�شة عيون رجل منهم  يقف يف منت�شفهم؛ رجل �شي�شري 
ملًكا على اليمن اإن �شقط »ملكيكرب« من هذه احلافة يف هذا اليوم، رجل يدعى 
»كرب اإيل وتر«، واإن كرب يف اليمن القدمي تعني ال�شيد، ويبدو اأن »كرب اإيل وتر« 
مل ي�شرب ثانية اأخرى اإذ هجم على امللك و�شربه بدرٍع كان معه �شربًة اأطاَرت 

قدمي امللك من مكانهما واأطارت ج�شَده جتاه الهاوية!
ظلَّ ج�شد امللك يهوي وهو �شاِخ�س بب�شره اإىل من اأ�شقطوه!، وبدت عيونهم 
وم�شت  وهَوى...  عينيه  اأغم�س  ثم  ية،  وُمت�شفِّ ُمنت�شرًة  تلمع  كاأنها  مكانه  من 
على باله ذكريات �شراًعا قبل اأن ميوت؛ ذكريات زوجته اجلميلة »فارعة« وابنه 
امل�شاغب »اأ�شعد« الذي كان ياأمل اأن يخلفه من بعده وي�شري تبًعا عظيًما.. لكن 
بعد هذه ال�شقَطة لن يكون ابنه تبًعا، بل اإن م�شريه �شيكون املوت؛ فاإن »كرب اإيل 
وتر« لن يرُتك اأحًدا من �ُشاللة امللك ُينازعه ملَكه بعد حنٍي من الزمن.. انفطَر 
فوؤاده ملا اأتاه هذا اخلاطر، وا�شت�شلم ل�شدمة ج�شده يف �شخرة يف �شفح اجلبل، 
�شاللة  بانتهاء حكم  ُينِذر  دموًيا  ا  را�شمًة خطًّ على احلجر  �شاَلت  التي  ودماءه 

»ملكيكرب« اإىل االأبد. 
وبعد دقيقة واحدة نظر امللك اجلديد اإىل زبانَيته واأ�شدر اأمًرا واجَب النفاذ؛ 
اأن الطفل اأ�شعد ابن »ملكيكرب« يجب اأن يلَقى حتَفه الليلة!، واأن يتم ذلك يف 
�شَيَة  ال  ميَتته طبيعية  بها  تبدو  وبطريقة  اأهله،  من  غفلٍة  النا�س ويف  غفَلة من 

فيها. 
z
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ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

نه من فخامته، عرف يف التاريخ  يف ق�شٍر ت�شيل املياه من �شعابه اأنهارا ُتزيِّ
اأمه »فارعة« وجّده »موهبيل«... ولقد  و  اأ�شعد  بق�شر خمر، كان يعي�س الطفل 
اأنه  لهم  قيل  ق�شرهم؛  اأركان  �س  قوَّ زلزال  كاأنه  امللك  وفاة  خرب  عليهم  نزَل 
ا �شديًدا ثم مات، لكن »فارعة« كانت تعرف، اإن زوجها قد قتل هذا  مر�َس مر�شً
موؤكد، ولقد بكت حتى نفذ الدمع منها، ونظرت اإىل ابنها نظرَة خوٍف وترقُّب، 
ابنها الذي مل يبُلغ من ال�شنوات خم�ًشا وال يدري من اأمره �شيًئا، وكيف �شتقول 
له خرب موت والده!، اأعياها التفكري فارمَتت على �شاعد اأبوها العجوز »موهبيل« 
»اأ�شعد« وكيف  اللحظة عن ذلك الطفل  اأفكار كثرية يف تلك  تاأتيه  الذي كانت 

يحميه.
الق�شر،  من  »اأ�شعد«  الطفل  خرج  اجلميع،  من  غفَلة  ويف  ليلٍة..  ذات  ويف 
وملَعت خلروجه عيون كانت ترقبه، خرج كاأنه خرج لقَدره!، كان يبحث عن اللعب 
ومياه  نوافري  اإال  فيه  لي�شت  �شحبة،  وال  لعب  خمر  ق�شر  يف  فلي�س  وال�شحبة؛ 
االأعنُي حتى  وراقبته  اأ�شعد  وتهزها!، خرج  االأركان  تلف  واأحزان  اأنهاًرا  جتري 
دخل ال�شوق، ولقد �شكرت تلك االأعني حظها، فاإن ذلك الطفل قد ان�َشل ان�شالاًل 
د  من الق�شر يف غفَلة حتى من احلر�س اأنف�شهم، ولقد كانت العيون التي تر�شُ

اأ�شعد وتتَّبعه هما امراأتني؛ مر�شالت من عند امللك اجلديد، امراأتان قاتلتان.
وفجاأة اأم�شَكت بكتف الطفل يد اأنثوية، فنظر وراءه فاإذا امراأتني ُمبت�شمتني 

ناظرَتني اإليه بوّد!، قالت اإحداهما:
اأيها الطفل اإنا مر�َشالت من عند جّدك »موهبيل«، اأمل يُقل لك اأال تخُرج 	 

من الق�شر بدون علمه، اإنه يجب علينا اأن نعيَدك االآن.
ف الطفُل ال�شغري وقال: تاأفَّ

اإين اأريد اللعب.. دعاين األَعب قلياًل ثم اأعيَداين بعَد حني.	 
قاَلت املراأُة االأخرى:

اإن كنَت تريد اللعب فتعاَل اأدّلك على واَحة يلَعب فيها ال�شبيان ثم نعيدك 	 
اإىل اأمك.

وم�شيا  بيد،  مُت�ِشك  امراأٍة منهما  وكل  »اأ�شعد« وم�شى معهما  اأ�شارير  تهلََّلت 
حتى انتهيا به اإىل جبل اأهنوم، ثم اأخذتا ت�شعدان به �شخور اجلبل حتى وقفَتا 
الُبعد  اأن  اطماأنتا  حتى  االأ�شفل  اإىل  منها  ونظرتا  اجلبل  و�َشط  يف  حافٍة  عند 
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منا�شب، ثم �شرَبت اإحداهن »اأ�شعد« بقدمها فتعثَّ و�شقَط من عاٍل وهو ي�شُرخ 
وظلَّت  اأتيتا،  حيث  من  وعادتا  املراأتان  وا�شتدارت  الظالم...  يف  غاب  حتى 
�شخور جبل اأهنوم �شامتًة وكاأنها يف حداٍد على ملك وابن ملك قد نزفا هاُهنا 

يف يومني! 
z

َمت حتت �شفح اجلبل، كان يرُقد ج�شد طفل �شغري، تها�شمت  يف ُظلماٍت تكوَّ
فت!، وبدا اأنه ُينازع لُيبقي روَحه حية، وكان وا�شًحا اأنه �شيف�َشل!،  عظامه وتق�شَّ
َنه  وطالعت عينه طيًفا اآتًيا عليه من بعيد، وظلَّ الطيف يقرِتب حتى ظن اأنه �شيتبيَّ
لكنه اختفى كاأن مل يُكن!، هالِو�س رمبا خلقها فوؤاده ثم اأخفاها، كان الطيف قد 
م�شى ليختفي وراء حجر قريب، وظلَّ الطيف ينُظر اإىل الطفل بعينني ُم�شفقتني 
وجود!،  له  يُكن  مل  كاأن  املكان  من  الطيف  ذهب  ثم  الدموع!،  فيهما  ترتقرق 
وبقي الطفل يِئن من االأمَل، وُتكاِفح عيونه لرتى ما تبقى له من احلياة.. ثم اأتى 
الطيُف يتهادى اإليه، لكنه كان هذه املرة وا�شًحا، واقرتب حتى وقف عند راأ�س 
الطفل وانحنى، ونظر اإليه الطفُل باأمَل، فاإذا هي امراأة تنحني عليه ومتّد يَدها 
االأزَرق،  الدّر  كاأنهن  عينان  لها  كانت  اأ�شكَنه!،  نظراتها  يف  ما  �شيء  لتلم�شه!، 

و�شعت يدها على عينه فاأغلقتُهما بُلطٍف، ثم غاب الطفل عن الوعي. 
تراءت له الدنيا من بني عينني منهكتني، �شعَر اأن اآالًما �شتى قد زالت واآالًما 
ت وطاأَتها، واأ�شبح قادًرا على حتريك عظامه، فارتفع عن مرقده  اأخرى قد خفَّ
رقيقًة  كانت  قبل،  من  ال�شغرية  عينه  راأتها  تكون  قد  ب�شمة  اأجمل  اإىل  ونظر 
واأناته حتى ال  اآالمه  كانت قد عاجلت  فيِهن زرقة عجيبة،  بي�شاء ذات عينني 
لها  قال  باجلوار،  ت�شُكن  واأنها  »اإينور«،  ا�شمها  اأن  له  قالت  ب�شيء،  ي�شعر  يكاد 
اأنه »اأ�شعد« ابن امللك »ملكيكرب«، واأن اأباه قد ذهب يف رحلٍة طويلة، واأنه رمبا 

�شيعود قريبا و... 
اأباك امللك قد 	  اإن  اأيها الطفل!،  اأي مكان  اأباَك لن يعود من  اإن  هراء.. 

مات.
كان هذا �شوًتا اعرتا�شًيا اأتى من مكاٍن ما خلف الفتاة »اإينور«، فنظَر الطفُل 
ال�شعر  اأ�شَقر  كان  الغرابة...  من  وكثرٌي  البهاء  من  كثري  هيئته  رجاًل يف  فراأى 
الكثيف الناعم املن�شِدل على كتفيه، وذو مالب�س مل يعَتد الطفل على روؤيتها!.. 

م االأ�شقر ناحَية »اأ�شعد« وقال له: تقدَّ



22

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

اأنحاء 	  اأعلنوا خرَب موتك يف كافة  اأي�شا قد متَّ قبل يومني، ولقد  واأنَت 
مدينة خمر!، قالوا اأن ال�شباع قد اأكَلتك.

عن  لهما  وحكى  الدمع،  من  كثري  عينه  يف  يرتقرق  م�شدوًها  »اأ�شعد«  كان 
ال�شبيان...  فيها  يلعب  التي  والواحة  املراأتني،  وعن  خمر،  ق�شر  من  خروجه 

نظر االأ�شقر اإىل »اأ�شعد« بعينني ال تعرف املحاباة:
اإن جن�َشكم اأب�َشع من ال�شباع، وال تظن اأننا منُكم، اإمنا نحن من الـ...	 

�شاَحت »اإينور« �شيحًة لُت�شِكت الرُجل... 
ك تلقائًيا لتلحظ املكان  ل بني الرجل واملراأة وتتحرَّ وظلَّت عني »اأ�شعد« تتنقَّ

من حوله!، واإن تفا�شيل �شديدة الغرابة التقطتها عيناه ال�شغريتان...
z

ته اأف�شل مما كانت، واأتت �شاعة قالت له »اإينور«  ت حتى عادت �شحَّ اأياٌم م�شَ
ٍة اأن اأوان رحيله قد حان!، واأنه يجب اأن يذَهب مع االأ�شَقر لُيعيده اإىل ق�شر  برقَّ
خمر عند اأمه وجده فلقد كاد احُلزن اأن ُيهلكهما، ولقد هرع الطفل اإىل »اإينور« 
يحت�شنها، نظَرت له بحناٍن وقالت اأنه مُيِكنه اأن ياأتي ليزورها يف اأي وقٍت ي�شاء؛ 

فاإنها تعي�س يف هذه االأنحاء.
اأم�شك الرجُل بيد الطفل و�شحَبه معه ما�شًيا، نظر »اأ�شعد« اإىل الرجل، كان 
بهي املنظر هو االآخر بهذا ال�شعر االأ�شفر الطويل املميَّز الذي ميلكه، عرف اأن 
ا�شمه »عمرو بن جابر«، واأنه زوج اجلميلة »اإينور«، وكان »عمرو بن جابر« ذا 
طبع حاد، لكن املرء ي�شُعر باالأمان وهو يجاوره بطول قامته وبهائه وقوة عينيه.

طبيعية،  اأكث  هنداَمه  وجعل  تلثَّم  قد  جابر«  بن  »عمرو  اأن  »اأ�شعد«  الحَظ 
�شه من بني طوائف  ه تتح�شَّ َه به مبا�شرة اإىل ق�شر خمر، هنالك هبَّت اأمُّ وتوجَّ

اأحزانها، ونظر »عمرو« اإىل جّد »اأ�شعد« وقال له: 
اإن عرف فرٌد واحد غرَينا اأن هذا الطفل َحي فاإنَك �شتِجده غًدا ُمرًقا!، 	 

من  ُتخرجه  اأن  اإال  لك  لي�س  واإنه  به،  ياأتيك  اأحًدا  جِتد  لن  و�شاعتها 
من  اأحد  يعرفه  اأال  على  ظفار،  مدينة  يف  ليعي�س  وُتر�ِشله  هذا  ق�شرك 
ح، فاإن يف ظفار رجل �شالح ُيدعى »�شافع«، ياأتيه  النا�س... واإين لك نا�شِ
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ال�شبيان ليتعلَّموا كنوز العلوم، فلتذهب بطفلك هذا اإليه، فاإنه �شُيعلِّمه 
ويكُتم عنه. 

ث، �شاأَله : نظر اجلد »موهبيل« اإىل »عمرو بن جابر« وهو يتحدَّ
من اأنت!..	 

اإىل  نظَر  ثم  ابت�شامة!،  كهيئة  �شفتيه  يف  وبَدت  الطفل  اإىل  »عمرو«  فنظر 
ت مالمه اإىل اجلد يف ثانية:  »موهبيل« وقال وقد تغريَّ

لي�س يعنيَك من اأنا، ما يعنيَك هو اأنني اأعدُت لك حفيَدك هذا من بني 	 
�شباع اجلبل.

وا�شتدار »عمرو« وان�شَرف... واأخذ اجلّد واالأم  ي�شاأالن الطفل عما حَدث 
الُذعر  العيون، لكن عالمات  ُتراود  اال�شتغراب  والطفل يروي، وعالمات  معه، 
التي  بوابتهم  وعند  فهناك،  خمر!،  ق�شر  حرا�س  وجوه  على  مطبوعة  كانت 
يحر�ُشونها والتي اأغلُقوها باأقفاٍل من حديد قبل قليل بعد اأن اأدخلوا منها الطفل 
والرُجل االأ�شَقر امللثَّم الذي كان يرافقه، عند تلك البوابة التي لي�س لق�شر خمر 
خمَرج وال مدَخل �شواها، وجدوا الرجل االأ�شقر واقًفا بينهم خارج البوابة ناظًرا 

لهم بعنٍي من فوالذ... وقال لهم: 
اأتعجبوَن اأن يخُرج من بوابتكم هذه رجل كامل مُير من حتت اأنوِفكم!، 	 

ولقد عجَزت عيونكم من قبل اأن تلَحظ طفاًل يخُرج منها بكل االإزعاج 
به!  الذي ي�شبِّ

فرجات  فيها  اإن  باالإهاَنة،  و�شعور  با�شتغراٍب  البوابة  اإىل  الرجال  نظر 
اإىل  نظروا  فم�شتحيل!..  كهذا  رُجل  اأما  طفل،  يف مترير  تنَجح  رمبا  �شغريات 
الرجل ثانيًة بُذعر فلم يجدوا مكانه اإال هواء!، وكاأنه خرَج من االأر�س ثم عاد 
اإال  َمد ب�شرهم بحًثا عن »عمرو«، لكنهم مل يجدوا  واإىل  توا حولهم  تلفَّ اإليها، 
وجوههم تنُظر اإىل بع�شها يف ُذعر!، وكان »عمرو« يف تلك اللحَظة نف�شها ي�شري 

عند جبل اأهنوم، وكاأنه كان �شيطاًنا. 
z

»اأ�شعد«،  الطفل  عني  تراه  كانت  ما  هذا  وب�َشر...  ودروٌب  و�شجيٌج  اأ�شواٌق   
ي�شَحبه من يده معه داخل مدينة ظفار، وكان  ي�شتدير هنا وهناك وجّده  كان 
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اأمامهما رجل ُملثَّم ذو �شعر اأ�شَفر ُيدعى »عمرو بن جابر«، حتى اإذا انقطَعت 
عنهم كثة امل�شاكن، اإذ و�شلوا اإىل ما بدا كاأنَّه �شوَمعة اأو دير، وفيه رُجل اأبَي�س 
الرجل  واإىل  الدير  اإىل  ينُظر  »موهبيل«  اجلد  كان  وال�شعر...  واللحية  الثياب 
با�شتغراب!، فلم يعَتد اأن تكون اأديرة الن�شارى هكذا وال ِزيهم، يف تلك اللحظة 
اإىل  ينُظر  ثم  كالًما  اإليه  وُيلقي  الرجل  اأُذن  على  مييل  جابر«  بن  »عمرو  كان 
»اأ�شعد«، ا�شتب�شَر وجُه الرجل ذو الرداء االأبي�س وتكلَّم فاأح�َشن الكالم واحتفى 
ر االبن، وقام فاأخذ الكل معه اإىل باٍب كبري وفتَحه فاإذا وراءه جمع  باجلد ووقَّ
ال�شن واالأطفال يتذاكروَن كتًبا و�شطوًرا... ماَل »عمرو« على اجلد  من ُحدثاء 

»موهبيل« وقال له: 
اأو م�شاكني.. واإنه ُيعلِّمهم كل �شيء، االأَدب وال�ِشعر 	  اإن هوؤالء اإما يتامى 

ال�شديف«،  كليب  بن  »�شافع  جيًدا..  ا�شمه  ر  تذكَّ واحل�شاب...  والفَلك 
الأنك �شت�شُكره اإذا بَلغ ولدك ونَبغ... اإن ولدك هنا لن يدري عنه اأحد، 

و�شيكرب ويتعلَّم باأف�شل مما ترتِقب.
اأعجب اجلد باملكان واطماأن، وملا م�شى كل رجل اإىل حاله وتركوا »اأ�شعد« 
وحيًدا اأخذه الراهب »�شافع« واأجل�َشه و�شط قرنائه االأطفال، وظلَّ بينهم �شنني 
ت �شنٌة بلغ عقله من  خم�س؛ يقراأ ما يقروؤون، ويحَفظ ما يحفظون...  وكلَّما مرَّ
الفهم مبلًغا عظيًما، تعلََّم اأن هناك ثور عظيم يعُبده اأهل اليمن ا�شمه »املقه«، 
واأن هذا حمق واأباطيل، واأنه ال اإله اإال من �شمى نف�شه »رحمنن«، وكانوا ي�شمونه 
»ذي �شماوي«؛ يعني الرحمن �شيد ال�شماء، وتعّلم �شالة فيها ركوع و�شجود، ومل 
يكن يقطع اأمه »فارعة«، ومل يكن يقطع »اإينور« �شاكنة اجلبل، ومل يكن »عمرو 
بن جابر« يقطعه بل كان ياأتيه كل حني فجاأة، كاأمنا يظهر من الالمكان!، ولقد 
زوجها  وعن  »اإينور«  عن  »�شافع«  الراهب  ي�شاأل  اأن  دائًما  ُيحاول  »اأ�شعد«  كان 

الغريب »عمرو بن جابر«، لكن الراهب كان مُيهله حتى يكرب. 
حتى بلغ من ال�شنني ع�شًرا.. حينها قال له الراهب:

وال 	  وي�شمعوننا  نراهم،  وال  يروَننا  اأقواًما  هناك  اأن  »اأ�شعد«  يا  اأعلم 
االأر�س  يف  اإ�شراعهم  والوديان...  اجلبال  �شفوح  ي�شكنون  ن�شمعهم، 
وال  ُيخالطوننا  ال  وقبائل،  واأبناء  زوجات  لهم  الب�شر،  ملح  من  اأ�شرع 
هيئتنا  ُت�شبه  هيئة  ُلوا يف  اأمًرا متثَّ منا  اأرادوا  اإذا  اأنهم  اإال  ُنخاِلطهم... 
ثهم، فاإذا انتهى غر�شهم منا ذابوا يف طيَّات الهواء كاأن  فرناهم وُنحدِّ
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منهم  واإن  اأب�شارنا،  عن  وخفوا  جنوا  الأنهم  اجلن  يهم  ُن�شمِّ يكونوا،  مل 
�شاحلني ومنهم �شياطني يكرهونك ويكرهون اليوم الذي م�شيَت فيه على 

هذه االأر�س!
»اإينور«  عند  راآه  ذاكرته مالمح مما  يلَمح يف  وجعل  »اأ�شعد«  عيون  اتَّ�شعت 
فنظر  بجانبه!،  يجل�س  كيان  اإىل  انتَبه  حتى  خواطره  وا�شتغرقته  وزوجها... 
وعيناه  املُن�شِدل  و�َشعره  الو�شيَمة  مبالِمه  جابر«!،  بن  »عمرو  هو  فاإذا  اإليه 

ال�شريحتان.
انتف�َس »اأ�شعد« من مكانه كاأن عقَرًبا ل�شَعته ثم اأهداأ نف�شه واطماأن ملا راأى 

ب�شَمَة »عمرو« التي مل يكن يراها كثرًيا... قال »اأ�شعد«: 
هل اأنَت �شيطان؟ 	 

�شحَكت عني »عمرو« وقال له: 
وهل اأنَت �شيطان؟ 	 

قال »اأ�شعد« بغ�شٍب طفويل: 
اأنا ب�َشر. 	 

قال له »عمرو«: 
اأنَت اإذا اأ�شحبَت ولًدا �شيًئا ُمتمرًدا قلنا عليَك �شيطان. 	 

قال »اأ�شعد«: 
ولكنك تـ ... 	 

قال له »عمرو«: 
د، ونحن مثلكم، منا ال�شاحلون وِمنا ال�شياطني.	  ال�شيطان �شَفة لكل ُمتمرِّ

قال »اأ�شعد«: 
وملاذا ت�شكنون اجلبال وال�شحراوات؟ 	 

قال له »عمرو« ُمبت�شًما: 
الأنكم تزعجوننا.	 
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ر »عمرو« ثم قال له:  بدا على »اأ�شعد« اأنه ال يفَهم جيًدا!، ففكَّ
اإذا اأعطيُتك هذه احل�شرية االآن وقلت لَك اذهب وافِر�شها يف مكاٍن لتنام 	 

فيه ويكون لك م�شكًنا... هل �شتذَهب لتفِر�شها و�شط املوا�شي والقَطط؟ 
قال له »اأ�شعد«: 

ال.. �شاأِجد مكاًنا ُمريًحا اأفِر�شها فيه بعيًدا عن االإزعاج، و�شـ... 	 
�شكَت »اأ�شَعد« ُبرهًة ثم فهم ما ُيريد اأن يقوله »عمرو«، ثم قال بغ�شب: 

اإذن هل اأنُتم تعتربوننا مثل املوا�شي والقطط؟ 	 
�شحك »عمرو بن جابر« وقام »اأ�شعد« ُيحاول مناك�شته والتعلُّق به والرك�س 
خلَفه، ولعب »عمرو« معه حتى خرجا اإىل خارج الدير وهما يت�شاحكان... ثم 

الحظ »عمرو« �شيًئا فاأوَقف »اأ�شعد« بَحزم! 
كان من بعيد ياأتي اآتيان وحولهما جمَهرة من النا�س؛ اأحدهما �شاب طويل 
له  كبريتني،  فريتني  �شَ يف  كتفيه  اأمام  �شعره  ينزل  ال�شعر،  اأ�شود  اللون  اأ�شَمر 
لة و�شيء يف  مالمح ال متزح، واالآخر رُجل عجوز �شحيح البدن يرتدي ثياًبا ُمتهدِّ
يه النا�س »ذو  هيئته ال يبدو مريًحا، كان االأ�شمر الطويل �شاًبا من االأعيان ُي�شمِّ
نوا�س« ب�شبب ال�شفريتني، والعجوز الذي ُيرافقه اأينما ذهب هو ال�شاحر »هريا«، 
»اأ�شعد«  النا�س من ُمريديهما يطلبون برَكتهما... الحظ  وكل من وراءهما من 

خروج الراهب »�شافع«  وبع�س تالِمَذته ُيعاينون ال�شجة. 
اأم�شك »عمرو بن جابر« يد »اأ�شعد« م�شكًة حازمًة وقال: 

االآن هذا هو ال�شيطان! 	 
لي�شت�شِعر  ق بعمرو بن جابر  الت�شَ اأنه  اإال  »اأ�شعد« ومل يفَهم متاًما،  ارجَتف 
يف قوته ق�شًطا من االأمان، اقرتب ال�شاب االأ�شمر »ذو نوا�س« وال�شاحر »هريا« 
اإىل  ونظر  ف فجاأًة  توقَّ ال�شاحر  اأن  اإال  وكادا مي�شيان يف طريقهما  الدير،  من 
»عمرو بن جابر« نظرًة مل يفهم �شببها اأحد من الواقفني!، مل يكن »عمرو« ينُظر 
ا مل يفهمها اأحد من  اإىل ال�شاحر، بل كان ينُظر فوق راأ�س ال�شاحر بنظرٍة اأي�شً

الواقفني، قال االأ�شمر »ذو نوا�س« وهو ينُظر اإىل رفيقه ال�شاحر: 
َدنَّ له خلقته هذه؟ 	  هل ُي�شايقك هذا االأ�شَقر فاأ�شوِّ
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كان »عمرو« وكاأنه يف عامَل اآخر ينُظر اإىل ما فوق ال�شاحر »هريا«؛ فهناك، 
وفوق كتف ال�شاحر بقليل كان يِقف �شيطان! 

يكاد  وال  قدميه،  اإىل  راأ�شه  فوق  من  تنِزل  �شوداء  عباءٍة  يف  يطُفو  �شيطان 
يظَهر منه اإال وجهه!، ولقد بدا وكاأنه اأب�َشع وجه على االأر�س ُخِلق، كان »عمرو« 

ُيتمِتم بكالم مل ي�شَمعه �شوى »اأ�شعد« الذي �شمعه وهو يقول: 
يا اإلهي.. هذا »اإزب«.	 

م ما�شًيا اإليه  همَّ االأ�شمر ذو ال�شفائر بالهجوم على »عمرو بن جابر«!، وتقدَّ
بل  له،  هة  موجَّ ال�شاحر  كلمة  تكن  مل  اأوقَفته!،  ال�شاحر  من  كلَمة  لكن  بالفعل، 

هة للراهب »�شافع«... قال له:  كانت ُموجَّ
اأالزلَت يف ديرَك هذا وفقرك؟ اأمل ياأِتك ربك »رحمنن« ببع�س املال طوال 	 

ع�شرين عاًما؟ اإين ال اأراك اإال تزداد فقًرا و�شحوًبا.
قال الراهب »�شافع« ب�شوٍت قوي: 

اإال 	  ت�شُجد  له.. هذه اجلبَهة ال  �شجدُت  املال  اأعطاين  ل�شُت �شاغًرا من 
لني الذين  للذي خلَقها، تركنا املال ليجبيه خبيٌث مثلَك من جيوب املغفَّ

من حوله. 
 �شرى بني اجلمع اإنذاٌر بالعراك!، اإال اأن اإ�شارًة من ال�شاحر اأوقَفتهم، وبدون 
ك ُمغادًرا  ال اإىل »عمرو بن جابر«، ثم حترَّ كلمة اأخرى نظر ال�شاحر »هريا« مطوَّ
املكان وتبعه االأ�شمر ال�شاب كاأنهما الظل و�شاحبه.. والتفَت ال�شيطاُن ذو العباءة 
نت اأ�شنانه ما  ال�شوداء من فوق ال�شاحر ينُظر اإىل »عمرو بن جابر« اأي�شا، ثم كوَّ

بدا اأنه ابت�شامة، لكنها كانت ابت�شامة �شديدة الدمامة. 
z

كان ذو نوا�س و�شاحره »هريا« ميتلكان قلوب كثري من النا�س خوًفا وطًمعا، 
َفت  ولقد ظاّل مي�شيان يف ذلك الطريق حتى اأَتت عليهما خيل بفر�شانها، وتوقَّ

عندهما.. قال لهما اأحُد الفر�شان من فوق خيله:
ال 	  هذه  بجدائلك  فو�شفَك  اأنَت  اأنه  يبدو  نعم  نوا�س«؟  ذو  »يو�شف  اأنت 

ُيخطئك، جئنا لك ر�شاًل من عند امللك »كرب اإيل وتار«، اإنه ُيريدك يف 
ق�شره.
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نوا من كتمانها، نظر   وتفلَتت بع�س ال�شحكات من باقي الفر�شان مل يتمكَّ
»ذو نوا�س« لهم بال اكرتاٍث ثم وىلَّ وجَهه وهمَّ باإكمال امل�شي اإال اأن �شوت اإخراج 
ال�شيوف من اأغمادها اأوقَفه قلياًل، عندها ماَل عليه ال�شاحر »هريا« واأ�شرَّ اإليه 
الفر�شان، ثم  لبع�س  بَدت خُميفًة  نوا�س«، ملعتا ملعًة  لها عني »ذو  بكلماٍت ملَعت 

نظَر اإليهم وقال مبا�شرة: 
اإَذن هيا بنا اإليه. 	 

د اجلنان من حوله.. كان ينَعم »كرب اإيل وتر« مُبلٍك عظيم،  ويف ق�شٍر تتمدَّ
وكان وقت الليل قد دَخل واأ�شيئت امل�شاعل يف جنبات الق�شر واأ�شاءت النجوم 
ال�شماء... ودخل »ذو نوا�س« و�شط كل هذا واحلرا�س ينظرون اإليه نظرًة فيها 
�شكل اجلدائل  �شاخًرا  بيده خفَية  وبع�شهم عمل  الكثري،  ال�شيء  ال�ُشخرية  من 
فيها  كبرية  غرفة  اإىل  اأدخلوه  ثم  مكُتومة،  �شحكًة  اأ�شحابة  ف�شحك  الطويلة، 
من الزينة والتَحف ما فيها، وفيها حر�س واقفون كاأنهم االأوتاد ووجوههم اإىل 
احلائط يف م�شهد اأخذ ب�شر »ذو نوا�س« قلياًل وهو الذي ال يكرتث ب�شيٍء عادة!، 
ثم دخل عليه »كرب اإيل وتر« يف حلَّة حمراء تك�ِشف اأطرافه، وقال يف لهجٍة غري 

ُمريحة: 
اأنَت اليوم �شيف املِلك يا »ذو نوا�س«، �شيف مِلك �شَباأ، واإنني قد �شمعُت 	 

عنَك وعن و�شامتك و�ُشهرتك... فاليوم هو يومك. 
واأر�شل  اجلبل  فوق  من  »ملكيكرب«  اأ�شقط  اأن  بعد  وتر«  اإيل  »كرب  كان 
املراأتني لقتل الطفل »اأ�شعد« بداأ يتخذ طريقًة خ�شي�شة يف اإق�شاء �شباب عائلة 
اإليه  و�شَلت  ما  اأَخ�س  هي  طريقة  احلكم؛  على  القفز  احتمال  من  »ملكيكرب« 
اأ�شحاب  اأبناء العائلة حتى  خُمّيلة ملك حَكم هذه االأر�س يوًما، كان ي�شتدعي 
ال�شاب من  اأن هذا  النا�س  الفاح�شة!، في�شاع بني  البعيدة، ويفعل بهم  القرابة 
العائلة مفعول فيه كذا، في�شري مو�شوًما بها بقية حياته، فال يجعله النا�س مِلًكا 

عليهم يوًما اأبًدا!.. قال له »ذو نوا�س«:
ا اأنني اأكرهَك واأكره 	  اإذن فقد اأخربوك عني كل �شيء، اأفلم ُيخربوك اأي�شً

ا�شمك اإذا ُذِكر اأمامي. 
ال  وهم  اإخراج  ن�شف  �شيوَفهم  الواقفني  احلر�ُس  اأخَرج  واحدة  حلظٍة  ويف 

ع:  زالت وجوههم اإىل احلائط!، نظر لهم »ذو نوا�س« ثم قال بلهجة َمن خ�شَ
اأخَلع 	  اأن  اأين ميكنني  اأيها امللك،  اأفعل ما تريد  اأن  اأنك �شتجربين  يبدو 

حذائي؟
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نوا�س« ليخَلع  اأي مكان، وانحنى »ذو  اأن يخلعه يف  اإيل وتر«  له »كرب  اأ�شاَر 
احلذاء، فاأخَرج من حتت حذائيه خنجرين ما�شيني كان يخفيهما، ثم ا�شتدار 
وانق�سَّ كعا�شفة فاجَعة على كل الذين يولونه ظهورهم فقطع روؤو�َشهم بحركة 
لي�س ُيح�ِشنها �شوى فار�س �شديد املهارة، ثم ا�شتدار اإىل ذو الرداء االأحمر فوثب 

ا كاأنه بعري. عليه يقطعه حتى اختلطت دماوؤه بردائه االأحمر ثم حزَّ راأ�َشه حزًّ
وكان »كرب اإيل وتر« اإذا انتهى من فعَلته ال�شيئة يف اأي �شاب يظهر راأ�شه من 
�شباك الغرفة وهو ي�شع م�شواًكا يف فمه!، فيفهم احلر�س ملا يرون راأ�س »كرب 
اإيل وتر« اأنه قد فرَغ مما كان يفعل، يف تلك اللحظة كان احلر�س ينظرون اإىل 
�شباك الغرفة كل حني حتى ظهرت لهم راأ�س »كرب اإيل وتر« ويف فمه م�شواك، 
ينُظر  ك خارًجا ومل  الق�شر، وحترَّ نوا�س« من  نَزل »ذو  بينهم، ثم  فت�شاحكوا 

حتى اإليهم!، قالوا له وهم يتغامزون: 
ما فعل بك املِلك؟	 

ابت�شَم ابت�شامًة وقال دون اأن ينُظر اإليهم:
ا�شاألوا الراأ�س.	 

هم اإىل بع�ٍس ونظروا اإىل راأ�س ذو نوا�س  ثم م�شى يف طريقه.. ونظر بع�شُ
الظاهرة من ال�شباك، ثم اأ�شاَبت اأحدهم بع�س الريَبة فدَخل اإىل الق�شر.

ل هندامه وُيتمِتم بكلماٍت غري مفهومة حتى  كان »ذو نوا�س« مي�شي وهو ُيعدِّ
»ذو  قب�س  ال�شاب...  اأيها  ورائه..  من  احلر�س  �شيحة  اأمام  خطواته  توقفت 
نوا�س« يده على خناجره، لكن احلر�س كان لهم حديث اآخر!.. قالوا له اأن لي�س 
من رجل يجدر اأن يكون مِلًكا مكان ذلك اخلبيث اإال رجل ج�ُشور مثلك، رجل من 

بني »ملكيكرب«، فلقد اأتَعبنا ذلك القِذر بفواح�شه. 
و�شهدت �شباأ بزوغ ملك جديد عليها؛ ملك تناقل �شريته القا�شي والداين، 
»ذو نوا�س«، ذو الغديرتني، كان اأول �شيء فعله »ذو نوا�س« ملا دخل اإىل الق�شر 
الذين  احلر�س  باأولئك  اأمَر  الزمان،  ل�شفحة  يخبئ  كان  مما  ي�ِشري  �شيء  هو 
ُبوه ملًكا، فلما اأَتوه ومثُلوا اأمامه قتَلهم كلهم!، الأنهم هزوؤُوا به ذات  تبعوه ون�شَّ

يوم؛ هزوؤوا باملِلك. 
z
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ة النا�س له واجتماعهم حوَله طمًعا  َلت مبَّ وحَكم »ذو نوا�س« اليَمن.. وحتوَّ
يف حتقيق رغباتهم اإىل خوٍف �شديد منه، فهو امللك الوحيد الذي ُيرافقه �شاحر، 
ومَنت كلماٌت يف البيوت اأن »ذو نوا�س« يراُكم وي�شمعُكم بتوابعه و�شياطينه!، »ذو 
نوا�س« يعرف كل �شيء ويرى كل �شيء... ومنت االإ�شاعات التي ُيخرجها النا�س 
على  ويقِدر  �شيء،  كل  يعَلم  اإلها  بع�شهم  ه  �شريَّ وُقدرته حتى  �ِشحره  وعن  عنه 
قبَله،  امللوك  يفعلها  يُكن  اأموًرا مل  يفعل  ف�شار  نوا�س«  »ذو  وطغى  �شيء...  كل 
واأ�شبح وا�شًحا اأنه يحقر جميع االأديان!، ويكفي اأن تقول اأمامه اأن دينك كذا اأو 
كذا فرمبا ينزلك اإىل اأ�شافل االأر�س!، ومل يكن هذا غريب ورفيقه هو ال�شاحر 
»هريا«، ولي�س ال�ِشحر اإال حتقري من �شاأن االأديان، وتعظيم من �شاأن ال�شيطان... 
بكَرة  عن  فتهدمها  الن�شارى  كنائ�س  على  تهجم  حَمالت  باأمِره  تخُرج  فكانت 
د  ت من حكم »ذو نوا�س«، ومل يكن اأحد يجُروؤ على ُمرَّ اأبيها، خم�س �شنوات مرَّ

الوقوف �شّده، حتى اأتى ذلك اليوم. 
�شعَر ال�شاحر »هريا« بدُنو اأَجله.. فقال:

يا »ذو نوا�س« تعلَّم ال�ِشحر مني فتمِلك البالد من بعدي �شنني طوال.	 
ولقد كان ال�شاحر »هريا« ُيراوده بذلك حتى قبل اأن ي�شري »ذو نوا�س« مِلًكا، 
لكن »ذو نوا�س« كان يرُف�س َدوًما، ما كان ير�شى اأن يكون تابًعا الأحد، ِجًنا كان 
اأم اإِن�ًشا... ولي�س ال�ِشحر اإال اأن تكون لل�شيطان خادًما، اأما هو فال ُير�شيه اإال اأن 
يكون االأعلى، االآِمر الناهي، ال يخِدم اأحًدا وال ي�شرت�شي اأحًدا، بل الكل يخدمه 
وي�شرت�شيه، فلما ملَّ ال�شاحر من اإقناعه اأ�شار عليه اأن يختار من �شعبه رجاًل 
ياأتي اإليه كل يوم يتعلَّم منه ال�ِشحر، فرَف�س »ذو نوا�س«، فاإنه لو تعلَّم رُجل ال�شحَر 
يوًما �شينقِلب على احلكم يوًما اآخر بُقوة ذلك ال�شحر، فاأ�شار عليه ال�شاحر اأن 
واأ�شوله ويكون  ال�شحر  يتعلَّم  اأمَلعي،  يختار �شِبيًّا غالًما �شغرًيا، يكون ذا عقٍل 

فه كيف ي�شاء... فوافَق »ذو نوا�س«.  ُم�شَغة يف اأ�شنان املِلك ُيكيِّ
كبري  �شاأن  ذا  يُكن  مل  »عا�شف«،  له  ُيقال  املدينة  اأق�شى  من  فتى  واختار 
لكنه كان ذو ِفطنة ال �شك فيها، وا�شتهر يف املدينة اأمر »عا�شف« الذي �شيتعلَّم 
بال، مي�شي يف  ذا  يُكن  اأن مل  بعد  يهابه  الكل  و�شار  امللك،  �شاحر  ال�شحر من 
املدينة فيتهاَم�س النا�س واقفني بعيًدا عنه، ولو كنت ذا عني ترى اجلن لوجدَت 
»عا�شف« ما�شًيا يف ذلك اليوم وقد زارته خيالء بعد اأن تغريَّ حاله و�شار تلميذ 
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امللك، وُيحلِّق وراءه يف الهواء »عمرو بن جابر« بهيئته اجلنية التي مل تُكن تختِلف 
عن هيئته الَب�شرّية ال�شقراء التي يتمثَّل بها عادة. 

امللك،  ق�شر  يف  ال�شاحر  على  دخل  حتى  ِخفيًة  جابر«  بن  »عمرو  وتابعه 
يقَراأ  الغالم  وبداأ  عال...  ب�شوٍت  فيه  ما  ويقراأ  كتاًبا  يفتح  اأن  ال�شاحر  فاأمره 
وق�شعريرٌة ظهَرت يف �شوته الفتي!، لكنه مل يفَهم ماذا كان يقراأ، فاإنه واإن كان 
مكتوًبا بحروف اآرامية يعرفها لكنها منطوَقًة بُلغة اأخرى، لغة يتعثَّ الل�شان عن 
وراءه!،  اآخر من  كياٍن  �شعَر بح�شور  ثم  ينُظر  اإجادتها، كان »عمرو بن جابر« 
فالتفَت فراآه... كان ذلك ال�شيطان نف�شه الذي راآه �شابًقا حائًما فوق ال�شاحر، 
اإال  تقديرها  يعرف  ال  منه  تنبعث  عالَية  روحيَّة  وطاقة  الب�شَعة،  خلَقته  بنف�س 

اجلن، لكن »عمرو بن جابر« مل يُكن �شبوًرا، فانق�سَّ على ال�شيطان. 
ينُظر  و�شار  ثبَت  فوؤاده  لكن  االأجواء،  يف  يجري  ع�شًفا  كاأن  الغالُم  �شعَر 
اإىل ال�شاحر كل حني، وهنا قلق، فقد بدا ال�شاحر الواثق ينُظر اإىل ما حوله يف 
اأن  الغالم  ال�شاحُر يف  يراه... ف�شرخ  وال  ي�شُعر بخطٍب  الذي  نظرَة  ا�شتغراٍب 
ين�شِرف، فقام الغالم فان�شَرف، ومل يَر ال�شاحر �شيًئا مما دار هنالك، فاإن 
ا وال �شيطاًنا... �شواء كان هذا  غطاء قد ُخِلق على عني االإن�شان فال يرى اأبًدا ِجنًّ
ر يف اأمور تفوقه،  االإن�شان �شاحًرا اأو غري �شاِحر، م�شى الغالم خارًجا وِذهنه ُيفكِّ
ا،  مل يكن باإمكان اأحد اأن يتخيَّل الذي دار حينها، لكن ما دار مل يُكن �شيًئا �شارًّ
فهناك، وعلى ُبعد اأمتار من �شور الق�شر، كان يرُقد »عمرو بن جابر« م�شرج يف 
دمائه، يِئن ويدمى وهو جني، كان ُيكاِفح فقط لينَه�س، واإن ما حدَث معه لي�س 

مما حكاه، ومل يعرفه اأحد اأبًدا.
اأين تفلت خمك يا »عمرو«!، اأتنَق�س على ماِرد يف �شوَمعته؟ 	 
لي�س بي َباأ�س يا »اإينور«، اإمنا هو �شق وَحرق يف الفم والذقن.	 

ت فَمه بلثامة، وابت�شَمت  نظَرت »اإينور« اإىل وجهه الو�شيم يف ُحزن، ثم غطَّ
وقالت له:

ال تاأ�َس على هذا، �شترَباأ بعد حني. 	 
z

»عمرو  فيه  ذَهب  يوٌم  وجاء  االأمر..  جابر«  بن  »عمرو  وتنا�شى  اأياٌم  ت  ومرَّ
بن جابر« اإىل الكاِهن »�شافع« لالطمئنان على حال »اأ�شعد«...  دخل »عمرو بن 
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َرت قدماه فجاأًة على االأر�س، فقد وجد  ة، فت�شَمّ جابر« ُمتمثِّال يف هيئته الب�شريَّ
»اأ�شعد« الذي �شار يف اخلام�َشة ع�شر من ُعمره االآن يِقف بجوار الغالم »عا�شف«، 
األي�س  اأمًرا ما، ات�شَعت عينا »عمرو«!،  ُيعلِّمهما  ويقف اأمامهما الكاهن »�شافع« 
هذا الغالم الذي يذَهب يومًيا لتعلُّم ال�شحر عند ال�شاحر»هريا«؟ ما الذي اأتى 
به اإىل هنا عند الراهب!.. اقرتب »عمرو بن جابر« منهما، وكان الكاهن »�شافع« 

يقول لهما يف قوة: 
واعَلم اأن ال�شحر يا »عا�شف« هو اأن ُي�شلِّط ال�شاحر �شيطاًنا على واحد 	 

�شيء  يقدر منه على  االإن�شي فال  اإىل ذلك  ال�شيطان  فياأتي  االإن�س،  من 
يقدر  وال  ال�شاحر،  ُيريده  �شيًئا  اأمًرا  يفعل  باأن  له  ُيو�شِو�س  اأن  اإال  اأبًدا 
هذا  و�شَو�شة  اإىل  خ  ير�شَ اإما  واالإن�ِشي  هذا!..  من  اأكث  على  ال�شيطان 
�شيء،  على  اأحًدا  ترغم  اأن  لل�شياطني  ُقدَرة  فال  يرُف�شها،  اأو  ال�شيطان 

اإمنا هم ُيو�شِو�ُشون.  
وفور اأن راأى »اأ�شعد« »عمرو بن جابر« اإذ َهبَّ عليه يحت�شنه ويقول للغالم 

»عا�شف«:
انُظر يا »عا�شف«.. هذا ِجني.	 

وقال  »عا�شف«  اإىل  ونظَر  لي�شُكت،  »اأ�شعد«  َيد  على  جابر«  بن  »عمرو  �شدَّ 
ُمتجاوزا االأمر: 

ال�شاحر الذي تذَهب اإىل �شوَمعته كل يوم يا »عا�شف« له �شيطان ماِرد 	 
ا�شمه »اإزب بن اأزيب«.. وهو من عتاة اجلن، لكن حتى عتاة اجلن هوؤالء ال 
يقدرون من النا�س اإال على الو�شَو�شة، لكن هناك �شيئا اأهم من الو�شو�شة 
يفعله ال�شيطان لل�شاحر!، �شيء ميتِلك به ال�شاحر عقول النا�س وقلوبهم.

قال »عا�شف«: 
وما ذاك؟  	 

قال »عمرو«: 
اأنظارهم 	  ي�شربون  يجعلهم  االإن�س  عيون  عن  اجلن  خفاء  �س..  التج�شُّ

عن  يعرف  ال�شاحر  فتجد  ي�شاوؤون!،  كما  االإن�س  �شوؤون  يف  واأ�شماعهم 
الرجل اأموًرا كان يُظن الرجل اأنه اأجاد اإخفاءها.
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ثم قال له »عمرو« يف �شوٍت �شادق: 
واعَلم اإن لهذا الكون خاِلًقا، واأن ا�شمه »رحمنن«، واأنه خلق االإن�س وخلق 	 

اجِلن، وي�شُجد له االإن�س واجلن، واأنه ما جلاأ اإىل الرحمن ب�َشر اإال فاز، 
وما جَلاأ اإىل ال�شيطان ب�َشر اإال خ�شر.

ا:  قال »عا�شف« ُمتجًّ
لكنهم يف الق�شر والعز واأنتم هنا يف دير ُمنهكون. 	 

ة:  باَدَره »اأ�شعد« وقال له بطريقٍة فيها �شيء من احلدَّ
�س!، اإن كان فيهم عزة ما احتاجوا 	  اأي ِعز؟ اإنهم ال يقدرون اإال على التج�شُّ

ة ما عملوا من وراء ال�شتار  اأن يتج�ش�شوا على النا�س، اإن كان فيهم ِعزَّ
وا عقول الب�شر.  كاجلبناء وا�شتخفُّ

يف  ودارت  كلماته..  اأبهَرتها  قد  بعيوٍن  »اأ�شعد«  اإىل  جابر«  بن  »عمرو  نظَر 
نف�س  ف�شمع  »عا�شف«  اأما  امللوك،  �شليل  الأ�شَعد  االأمنيات  من  كثري  خياالته 
الكلمات من »اأ�شعد« الذي كان ُيقاربه يف ال�شن، واأثََّرت فيه ال�شيء القليل، لكن 

ف بنف�شه ويراوده كل حني. ال�شك كان اأقوى من كل �شيء، �شكٌّ كان يع�شِ
ان�شرف عنهم »عا�شف« وم�شى مي�شي يف طريقه ناحَية بيته، مِلك و�شاِحر 
و�شيطان ميلكون ال�شعب وال يجروؤ اأحد اأن يِقف اأمامهم، وراهب فقري يدعو ربه 
َق »عا�شف« عينه يف تفكري، طوال حياته مل يعرِتف باإله قومه، هذا  رحمنن، �شيَّ
ونه »املقه«، ثم يف االأيام االأخرية  بون له القرابني، ذلك الثور الذي ُي�شمُّ الذي ُيقرِّ
عرف اأن هناك ُقوى اأخرى!، قوى خفيَّة حقيقية، هي عند ال�شاحر »هريا« ُتخرِبه 
اأن يحتِقر فيها كتًبا  لها بطقو�س البد  ب  يتقرَّ االأمور، قوى �شيطانية  كثرًيا من 
ب هذا؟ اأن يحتِقر  �شات اإبراهيمية م�شيحية اأو يهودية!، هل هذه القوى حُتِ ومقدَّ
وماذا عن  وتخدمه!..  ال�شياطني  االإبراهيمية فرت�شى عنه  املقد�شات  ال�شاحر 
ال�شاحر وخلق  اأن رحمنن خَلق كل �شيء، خَلق  الراهب »�شافع«  رحمنن؟ يقول  
اإىل  عقله  ه  توجَّ ا؟  اأي�شً الب�َشر  يخِدم  رحمنن  هل  لكن  ت�شاعده...  التي  الُقوى 
ناحية واحدة فقط، اإن كانت القوى ال�شيطانية هذه هي االآلهة احلقيقية، ملاذا 
حُتب احتقار املقد�شات؟ اأن حتتِقر �شيًئا بهذه الطريقة ال يعني اأنك اإله، األي�س 
ر  املفرت�س عن االإله اأنه غني عن اأن يحتقر االأ�شياء، ما هي االأ�شياء اأ�شاًل لتوؤثِّ
يف عظَمته فيحتقرها، اإن رحمنن هو االأقرب اأن يكون االإله العظيم، الغني عن 
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كل �شيء... لكن هل ُي�شاعد رحمنن خلَقه اإذا طلبوا منه كما ي�شاعد ال�شياطني 
ر يف اأمٍر ي�شرح ومي�شي بال  اأولياءهم؟ كان »عا�شف« �شديد الذكاء، وكان اإذا فكَّ
هدى، لكن �شيًئا ما اأخرجه فجاأًة مما كان فيه، �شوت خَلع فوؤاَده، �شوت كان 

مزيًجا من الزَمرة والعواء وال�شحك الب�ِشع!
z

ج�َشد رمادي كبري فيه خطوط �شوداء، �َشعر انتَف�س على كامل الظهر، عيون 
من  عظيًما  �شبًعا  كان  ُمفرِت�س،  �شيطان  وجه  كاأنه  ال�شاخر  وجهه  يف  ت�شيء 
�شباع ال�شحاري، يت�شاقط لعابه منه وهو مي�شي مييًنا و�شمااًل يف �شهوة ناظًرا 
اإىل اأربعة من الب�شر بينهم امراأة، يرتاجعون اإىل �شخرة وراءهم وقد حب�شهم 
اخلوف، فاإن هم رك�شوا رك�َس عليهم وانَق�س، واإن هم بقوا مكانهم �شُيزِمر 
ال�شبع  اأعنُي  عن  بعيًدا  »عا�شف«  موقع  وكان  عليهم!،  �شينق�س  ثم  ثوان  ب�شع 
امل�شيئة يف ن�شَوة، بداأ اأحد الرجال يرفع ع�شا هزيلة اإىل ال�شبع وكاأنه ال يدري 
وو�شط كل هذا خطر خاِطر عجيب يف ذهن »عا�شف«  �شوى هذا،  يفعل  ماذا 
وهو ينُظر اإىل امل�شهد؛ اأم�شَك »عا�شف« حجًرا كبرًيا كان بجواره، ورفع راأ�َشه 
اإىل ال�شماء ومتَتم وكاأنه ُيكلِّم ال�شماء... يا رحمنن، يا ذي �شماوي، يا رب هذه 
ال�شماء اأينما كنت... اإن كان اأمر الراهب »�شافع« هو االأحب اإليك فاقُتل هذا 
احلجر  فرمى  رحالهم...  اإىل  النا�س  هوؤالء  مي�شي  حتى  احلجر  بهذا  ال�شبع 
ك مييًنا ثم ا�شتدار فجاأة ليتحرك  رمَيًة �شريعة باجتاه ال�شبع الذي كان يتحرَّ
ي�شاًرا ففاجاأه حجر بط�َس به ودماٌء نزَلت من راأ�شه، ولقد تنازع روحه وانتف�س 
الهم عن  وانزاح  الرتاب،  �شقطته  االأر�س فتطاَير حول  اإىل  و�شقَط  انطوى  ثم 
قلوب املحبو�شني وقاموا عن �شخرتهم اإىل »عا�شف« الذي كان يف �شاأٍن اآخر؛ مل 

يُكن ينُظر اإليهم!، كان ينُظر اإىل ال�شماء. 
فاجاأته حما�شته اإىل دير الراهب »�شافع«، ودخل ُم�شتب�شًرا، قال:

يا »�شافع« اإن الرحمن قد �شمَعني اليوم!	 
َمت اأ�شارير الراهب و�شمع حكاية »عا�شف« كلها ثم قال له: فتب�شَّ

فاإن 	  هذا،  اإميانك  يف  �شُتبتلى  واإنك  مني،  اأف�شل  اليوم  اإنك  ُبني..  اأي 
ابُتليت يا بني فال تدل علي وعلى هذا الدير، فلو ق�شوا علينا لن يعود 

لهذا الدين وجود!، حتى ياأتي املخل�س.
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يف  راغب  غري  بغمو�ٍس  كالمه  اأنهى  الذي  الراهب  اإىل  »عا�شف«  نظَر 
ن�شَحه  تفَهم،  اأن  حتاول  وهناك  ُهنا  ت�شَرح  »عا�شف«  عني  وظلَّت  التف�شيل، 
الراهب اأن يذهب يومًيا اإىل ال�شاحر وكاأن �شيًئا مل يُكن!، ويظل ي�شمع منه، واأن 
قه... وظلَّ »عا�شف« �شهوًرا يزور ال�شاحر  ُيهادنه يف ما يقول ويتظاَهر اأنه ُي�شدِّ
اأ�شبح  لكن »عا�شف«  الدين...  اأمور  يتعلَّم  الراهب  ويزور  ال�ِشحر،  اأمور  يتعلَّم 
يفعل اأموًرا كانت عجيبة على م�شامع ال�شاِحر، وعجيبة على م�شامع الراهب!، 

ق.  اأمور ال ُت�شدَّ
لت ِم�شيته بني النا�س من اخليالء اإىل التوا�شع.. وهو الذي قد ا�شتهر  تبدَّ
وذاع خرَبه؛ فهو ال�شبي الذي اختاره امللك ليتعلم ال�شحر،  وكان النا�س يجتمعون 
حوله ي�شكون له اأدواءهم واأوجاعهم، فكان ي�شفي منهم من كان اأعمى اأو اأبر�س 
اأو فيه اأي داء... ولقد ات�شعت عني ال�شاحر من العجب!، فاإنه لي�س اإن�س وال جن 
ب الراهب من االأمر، اآهلل خ�سَّ  ر!، وتعجَّ يقدر على اأن ُيعيد من ذهب عنه الب�شَ

هذا الغالم مبَدٍد من عنده!، اأم ما هي حكايته بال�شبط... مل يُعد يدري. 
ًيا يف ُظلمة الليل  ويف ذات ليلة يف ذلك الدير امل�شترت.. اأتى »عا�شف« ُمتخفِّ

فوجد »اأ�شعد« ُيوِقد بع�س ال�شموع يف الدير ولي�س اأحد غريه م�شتيقظ.. قال:
يا »اأ�شعد« اإين راأيُت الليلة يف منامي اأنني اأُذبح!، واأن دمائي ت�شعد اإىل 	 

ال�شماء فتمطر على النا�س... واإين اأريد اأن ُتوِقظ الراهب »�شافع«، فلي�س 
غريه يعرب روؤياي.

ا�شتدار »اأ�شعد« ليذهب وُيوقظ الراهب فناداه »عا�شف« وقال:
يا »اأ�شعد«...	 

وقف »اأ�شعد« والتَفت اإىل »عا�شف« الذي كان ينُظر له نظرًة خُمتلفة ويقول:
اإين اأريد اأن اأقول لك اأمرا يا »اأ�شعد«... اعلم اإمنا اأنَت الذي �شُيخرج ديننا 	 

هذا من هذا بني جدران هذا الدير فتبلغ به م�شارق االأر�س ومغاربها، يا 
»اأ�شعد« اإن نحن انتهينا فلتحَفظ عليك نف�َشك، فاإن لك موعًدا يا �شليل 

امللوك، و�شتمِلك هذه البالد ومتالأها حًقا وعداًل.
نف�شه  اإىل  جلب  قد  تف�شريها  واإن  روؤياه...  لعا�شف  ر  وف�شَّ الراهب  اأتى  ثم 
ال�شاحر مثلما كان  اإىل  تال، وم�شى »عا�شف«  اآت، وجاء �شباح  القَلق مما هو 

يفعل كل يوم، لكن هذا اليوم كان خمتلًفا! 
z
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وجد »عا�شف« عند ال�شاحر رجاًل واقًفا يعطيه ظهره.. وملا ا�شتدار له الرجل 
كليهما  مم�شوحتان  عينان  للرجل  كان  فقد  خطوات!،  ب�شع  »عا�شف«  تراَجع 
يخلعان قلب من يراهما اأول مرة، وكان اأعمى، عرفه »عا�شف« مبا�شرًة ملا راآه، 

كان هذا »حيان« االأعمى جلي�س امللك.
ابت�شم جلي�س امللك وابت�شمت عينه العمياء.. قال ال�شاحر »هريا« لعا�شف:

اإن جلي�س امللك قد �شمع باأمرك يا »عا�شف« واأَمر �شحرك العظيم الذي 	 
يرد االأب�شار اإىل العيون امليتة... واإن جلي�س امللك قد جمع لك من الهدايا 

والعطايا ويقول اأنه �شيهبها كلها لك اإن اأنَت �شفيَته من العمى.
فابت�َشم »عا�شف« ب�شمًة �شفراء لل�شاحر وهزَّ راأ�َشه ُموافقا... واأخذ جلي�س 
اإين  قلبك،  بنور  اإيلَّ  انُظر  يا حيان،  له  قال  منفردة،  اإىل غرفة  »حيان«  امللك 
اآمنَت  اأنَت  فاإن  وربك،  ربي  الرحمن  ي�شفيهم  اإمنا  »حيان«،  يا  اأحًدا  اأ�شِفي  ال 
ت  م�شَّ »عا�شف«  كلمات  �شيًئا يف  واإن  ف�شفاك...  الرحمن  لك  بالرحمن دعوُت 
اأوتاًرا عديدة يف قلب »حيان«، فاآمن حيان بالرحمن، فدعا له »عا�شف«، فردَّ 
وراأى وجه  اأمامه على �شورتها  الدنيا تظَهر  اإليه ب�شَره، ونظر فراأى  الرحمُن 

»عا�شف« الو�شيم يبت�ِشم له، قال له »عا�شف«:
اإن ال�شحر يا »حيان« ال يقِدر على حتريك �شعرة من مكانها، واإن الرحمن 	 

اأو  ا من َثور  هو الذي ميِلك كل �شيء وخلَق كل �شيء... فال جتَعل له ِندًّ
فيل، فاإمنا هذا من مر�س القلوب. 

ودخل جلي�س امللك على امللك »ذو نوا�س« الذي اأفجره ملكه ف�شار عالًيا يف 
نظر نف�شه ال يعلو عليه �شيء!، فنظر »ذو نوا�س« اإىل جلي�شه فاإذا هو مي�شي على 

�س الطريق، قال له: ر بعد اأن كان مي�شي ويتح�شَّ هدى وب�شَ
يا »حيان« ما الذي ردَّ اإليَك ب�شرك؟	 
اإمنا رده يل ربي.	 
ولَك رب غريي؟	 

اأ وقاَلها!، وهو الذي عا�س طيَلة عمره تابًعا ُمنحنًيا،  ومل يدِر »حيان« كيف جترَّ
اإال اأن معجزة رد ب�شره اأدخَلت يف قلبه اإمياًنا ثقياًل كجبال اأهنوم، فوجد نف�شه 

يقول للملك:
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 ربي وربك الرحمن اأيها امللك.	 
�شنوف  من  واأذاقه  ُمعلَّقا  فجعَله  امللك  اأخذه  اإذ  عليه،  طاّمة  كلَمته  وكانت 
العذاب حتى اأخرب امللك عن �شر الغالم »عا�شف«... فاأوقدت عيون امللك �شرًرا. 
ونه  ومل مت�ِس �شاعات اإال و�شعب ظفار يرى الغالم »عا�شف« وجنود امللك يجرُّ
ا ال ُينِذر بخري، وح�شر »عا�شف« اأمام »ذو نوا�س«، فقام له »ذو نوا�س« بكل  جرًّ

ِكرب و�شَلت اإليه روحه!، قال:
ف�شرَت 	  لك  �شاأَن  ال  مقوًرا  وكنت  والكنوز  ال�شحر  فعلَّمناَك  بَك  اأتينا 

ُتربئ االأكَمه واالأبَر�س وتفَعل وتفعل و... 
قاطعه »عا�شف« بُجراأٍة مل يجُروؤ عليها اأحد قبَله وقال: 

اإين وجدُت ال�شحر الذي تاأتيه اأنَت و�شاحرَك هو �شيء هزيل واِهن، واإين 	 
يًعا مل ياأِته من النبالء اأحٌد َقط!؛ ما ياأتيه اإال من كان  وجدته �شيًئا و�شِ
من اأراِذل اخللق، ووجدُته ال ي�شفي وال ُي�شِمن وال ُيغني، اأما اأنا فما �شفيُت 
َية كل دابٍة تدب على  اأحًدا، اإمنا �شفاهم ربك الرحمن، الذي بيده نا�شِ

اأر�شه. 
ك  ونزل ال�شمُت يف �شاَحة الق�شر يف ذلك االأوان.. و�شارت عني امللك تتحرَّ
اأمًرا  رفع  ثم  الغ�شب،  �شدة  ُمقَلتيهما من  االإفالت من  تود  وكاأنها  هنا وهناك 
غا�شًبا اإىل جالديه فاأم�شكوا بالغالم »عا�شف« واأنزلوا عليه نكااًل و�شرًبا حتى 

َكت عظامه ولبثوا يجِلدونه حتى دلَّ على الراهب »�شافع«. تفكَّ
ويف ديٍر ُمتهاِلك قريب اأحاطه اجلند من كل زواياه.. كان الراهب »�شافع« 
مم�شوًكا يُغلُّون له يديه ورجليه والغلمان من حوله يبكون... عندها و�شل »اأ�شعد« 
لدى الباب، وراأى  ُمعلِّمه ي�شحبونه وحلَيته على االأر�س، فانتف�َس واندَفع بج�شده 
اأ�شاَلت دماءه  ُم�شلَّحني فلطموه لطمًة  اأربعة جنود  اإىل  ذو اخلم�شة ع�شر عاًما 

وهَوى »اأ�شعد« على ظهره، ثم قام فلطموه اأخرى، ثم �شاأَل اأحدهم:
َمن هذا الفتى؟	 

اجلنوُد  و�شدَّ  ي�شُكت...  اأن  اإ�شارة  »اأ�شَعد«  لـ  خفَية  ا�شبَعه  الراهُب  فرَفع 
الراهَب واأخذوه اإىل اإيوان امللك. 

z
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دفعوه حتى �شاووا بجبهته االأر�س.. مل يُكن مقبواًل اأن تدُعو اإىل ديٍن اآخر يف 
ب  عهدي؛ اأنا اأنا الرب واأنا املِلك واأنا العامِل بكل �شيء... اأفُكل فئة منكم تتحزَّ

على نف�شها وتدعو نف�شها دينا... 
عظيم،  مِبن�شاٍر  واأمَر  نوا�س«،  »ذو  نف�س  يف  العَظمة  خواطر  فت  تطرَّ هكذا 
ًدا وبجواره جلي�س امللك، وتقارَبت روؤو�شهما على  ورمى الراهب على االأر�س ُمقيَّ

االأر�س، فقال الراهب جللي�س امللك:
اثَبت فاإنَّ لَك موعًدا عند الرحمن، واإنه �شرُيد عليَك روَحك ويبعثك اإىل 	 

نعيٍم ُمقيم.
ولكن الرجل كان يبكي وُيغِم�س عينيه، فنادى امللك:

اأيها الراِهب.. اأترِجع عن دينك هذا واأدعَك تخُرج قطعًة واحدة؟	 
قال الراهب:

ة ذي �شماوي، اأنني خارج من ُهنا اإىل الرحمن، واإنَك لُت�شِعد قلبي 	  وعزَّ
مبا تفَعل.

االأر�س  افرتَق قطَعتني على  باملن�شار حتى  امللك  فن�شَره رجاُل  امللك  فاأ�شار 
كانت عيونه حائرة من اخلوف،  الذي  امللك  ثياب جلي�س  دماوؤه على  وتناثَرت 
�س دماء الراهب على �شدره، ثم ُيغم�س  عة... واأخذ يتح�شَّ ودموعه ت�شيل ُمتقطِّ

عينه ويرفع راأ�شه اإىل ال�شماء... فنادى امللُك:
الدراهم 	  بني  ِجواري  اإىل  ترِجع  هذا  ِدينَك  عنَك  دع  »حيان«..  يا 

واجلواري...
َق جبينه وهزَّ راأ�َشه بالنفي وهو يبكي.. وكاأنَّ طائًفا من  وبكى »حيان« وتعرَّ
اأبًدا، ومل ي�شُعر بنف�شه اإال  اأن ُيخرجه  االإميان قد انغرَز يف قلبه فلم يُعد يقَبل 

عه يف مفرق راأ�شه هو االآخر.  واملن�شار ُيقطِّ
وقال  الق�شر،  اأر�س  بها  تبلَّلت  قد  دماء  لُيناِظر  »عا�شف«  بالغالم  وجيء 

امللك:
مثل 	  دمائك  يف  ًدا  مُمدَّ تكون  اأو  ُتوؤِمن،  عما  ارجع  الغالم..  اأيها  يا 

�شاحبيك!
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قال »عا�شف«:
اإنَك ال مت�شني حتى ياأَذن الرحمن ربي لك.	 

جت عني »ذو نوا�س« بالبغ�شاء.. وقال: توهَّ
ث عنها اأهل �شباأ.. خذوه اإىل جبل اأهنوم، 	  اأما اأنَت فاإن لَك ميَتًة �شيتحدَّ

فانتهوا به اإىل قمة اجلبل ثم األُقوه من هناك، ثم ائتوين بعظامه ال�شغرية 
احلقرية... اأفاأ�شبح ال�شغار ال�شفهاء يتطاَولوَن هنا يف �شاحة امللك؟

قال له »عا�شف«: 
ما اأنَت بقاِتل بعو�شًة حتى ياأَذن اهلل لك بها. 	 

اجلبل..  ت�شَعد  بع�شها  وراء  مت�شي  فواني�س  ترى  اأ�شبحت  الليُل  جنَّ  فلما 
ة جبل اأهنوم، وملح »عمرو بن  ف اإىل قمَّ كان اأولئك جنود املِلك ي�شعدون بعا�شِ
جابر« فواني�َشهم، فَهمَّ باللحاق بهم، لكن يًدا رقيقًة اأم�شَكته!؛ كانت هذه »اإينور« 

زوَجته، قاَلت له:
ال تذَهب يا »عمرو« فيقتلوك، فاإنَك لو متثَّلَت لهم ب�َشًرا عدًوا �شي�شقطونك 	 

وراءه، ان�َس هذا يا »عمرو« ولو اأردَت ُن�شرة هذا الدين فاعنِت بـ »اأ�شعد«؛ 
فال اأمَل لهذا الدين �شواه.

اأعَر�َس عنها »عمرو بن جابر« وقال:
اأخطاأِت يا »اإينور«.. فالرحمن ُمِتم نوَره �شواء باأ�شَعد اأو بدونه، اأم اأنِك 	 

ن�شيِت اأمر املخل�س؟
كارَثة  �شمع اجلميُع �شوت  ثم  ا..  ردًّ لكالمه  تعرف  اإليه ومل  »اإينور«  نظَرت 

ك كل �شيء.  كاأنها ت�شَعد من باطن االأر�س، وفجاأًة حترَّ
ك اجلبُل باأ�شحابه و�شقط اأ�شحاب امل�شاعل  زلزلت االأر�س من حتِتهم وحترَّ
ُم�شتقر،  هدوٍء  اإىل  �شيء  كل  عاد  ثم  ثوان..  عدة  يف  اأنوارهم  وانطفاأت  كلهم 
وي�شمع من  بيِده مقاليد اجلبال  الذي  ات�شعت عينا »عمرو بن جابر«، �شبحان 
هو فوق االأر�س ومن ُهم حتت االأر�س...  وظل امللُك بني جدرانه ينتِظر ُجنده، 
لكن اأحًدا منهم مل ياأِته!، اإال واحًدا اأتى وهم�َس للمِلك بكلمتني هبَّ امللُك منهما 
ته، وكاد »ذو نوا�س« اأن ي�شد  واقًفا!، ونظر فاإذا »عا�شف« داِخل عليه بكامل �شحَّ

�شفريتيه من الغيظ، قال له:
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اأين جندي يا غالم ال�شر؟	 
قال الغالم: 

كفانيهم الرحمن.	 
فقال املِلك:

َك الرعب �شقياًنا حتى 	  يا جنوًدا كاجلرذان اأتعجُزوَن عنه؟ واهلل الأ�شقينَّ
تلَعن اليوم الذي جئَت فيه اإىل هذه الدنيا...

واأمَر جنوًدا اآخرين لياأخذوا »عا�شف« اإىل غياِهب البحر فريبطوه يف حَجر 
كبري وُيلُقونه يف ظالم البحر ومل يُعد يريد له ُجثَّة.

واالأمواج  الرياح  عليهم  فاأغارت  البحر..  به  طوا  وتو�شَّ اجلنود  فانطلَق 
فانكفاأوا جميًعا وغرقوا!.. وعاد الفتى مغرورًقا مباء البحر، ودخَل ق�شر امللك 

ى، قال: كاأنه يتحدَّ
اأمل اأُقل لَك اإن ربي الرحمن مل ياأَذن لك؟	 

قال »ذو نوا�س«: 
ما اأنَت بال�شبط؟ اأي �شيطاٍن اأنت؟	 

قال له »عا�شف«:
ال�شياطني ال تقرِتب مني؛ ال�شياطني ال تنجِذب اإال اإىل االأجنا�س.	 

واأ�شاَر باإ�شبعه بطريقة اأنه يق�شد امللك.. فانفعَل املِلك؛ انفعَل »ذو نوا�س« 
م ليذبح الغالم بنف�شه.. لوال �شوت ال�شاحر  واأخرَج خنجريه من ِغمدهما وتقَدّ

»هريا« احلازم الذي اأوَقف املِلك، وانطَلق يهِم�س له:
يا »ذو نوا�س«.. اإن هذا قد يكون له �شيطان مثلما لَك �شيطان؛ ال تقرِتب 	 

منه بنف�شك، ُمر اأحًدا من اجُلند اأن... 
قاطع »عا�شف« حديثهما وقال: 

تقدر 	  اأقوله لك؛ حيَنها  ما  تفعل  املِلك حتى  اأيها  اأبًدا  بقاتلي  ل�شَت  اإنك 
على قتلي. 

نظَر له املِلك والغيظ يقطر منه وقال: 
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اأي �شيء هذا؟ 	 
قال »عا�شف«: 

اأن تقُتلني واأن 	  اأردَت  اإن  دع عنَك هذا العجوز اخلرف وا�شمع يل جيًدا 
ث النا�س عن قتلي، فاجمع النا�س يف �شعيٍد واحد، وا�شُلبني على  يتحدَّ
جذع، ثم ُخذ �شهًما من كنانتي، ثم �شع ال�شهم يف كبد القو�س وقل با�شم 
الرحمن رب الغالم، ُقلها ب�شوٍت عال، ثم ارِم بال�شهم اإىل راأ�شي، فاإنك 

اإن فعلَت هذا قتلَتني مبا�شرًة... ولن ُت�شلَّط عليَّ بغري هذه اأبًدا. 
z

و�شمعت البلدُة كلها اأن عا�شًفا �شوف ُي�شَلب على م�شَهد من اجلميع؛ جزاء 
له على خياَنته للملك االأعظم، ملك �شباأ العريقة.. وعرفت البلدة كلها اأن امللك 
وعودة  البحر  وعلو  اجلبل  زلزال  ق�شة  وتناقلوا  »عا�شف«،  َقتل  على  يقدر  مل 
اأن  هم  بع�شُ ث  اأقوالهم فتحدَّ بت  وت�شعَّ ًيا...  ُمتحدِّ امللك  اإىل  املرتني  عا�شف يف 
عا�شًفا هذا �شاحر قد غلب ب�شحره �شحر امللك!، لكن ظهر كالم الذين �شفاهم 
اآمّنا  يقولوا  اأن  اإال  ي�شفيهم  ال  وكان  كثريين،  وكانوا  اأ�شقامهم  من  »عا�شف« 
ث هوؤالء وقالوا اأن الرحمن هو الذي غلَب �ِشحر املِلك، واأنا اآمنا  بالرحمن، فتحدَّ
اليوم، فانطلَق  اأن »عا�شف« �شي�شلُبونه  »اأ�شعد«  الغالم.. و�شمع  بالرحمن رب 
يرُك�س يف ُطرقات املدينة التي ازدحَمت باأنا�ٍس كلهم مي�شون اإىل �شاحة الق�شر، 
وكلما اقرتب من الق�شر وجَد ازدحام النا�س قد ا�شتدَّ وظل ي�شتد حتى اأ�شبح 
النا�س ُمتال�شقني يتطاولون لريوا م�شهد ال�شلب!، وراأى »اأ�شعد« بعينه اأن رفيقه 

»عا�شف« ُيرَفع على خ�شبة عالية، ثم يتم تثبيته جيدا عليها... ناداُه »اأ�شَعد«:
اأيا عا�شف.	 

ٍب وظلَّ يقرتب وهو �شاعر  فلم ي�شَمعه!، فاخرَتق »اأ�شعد« �شفوف النا�س بغ�شَ
َلت غ�شته اإىل  ة تتزايد يف كل مرة ينُظر فيها اإىل »عا�شف« املُعلَّق، وحتوَّ بغ�شَّ
الدمع  ت عيناه من  �شرخات ي�شرخها وهو يقرِتب ويخرتق ال�شفوف!، وفا�شَ

ت قوته يف االخرتاق حتى اقرتب، قال باأعلى �شوته: وا�شتدَّ
يا عا�شف، اإن ُمعلِّمنا اأخربَك اأن... 	 

ته اإىل االأر�س  وفجاأًة اأم�شكت يٌد قويٌة برقَبة »اأ�شعد« ف�شحَبته اإىل اخللف وردَّ
و�شط الزحام!، فا�شتعَل الغ�شُب نف�س »اأ�شعد« واأم�شَك مبن �شحبه م�شكًة قويًة 
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لكن نظرًة واحدة اإىل وجهه جعلَته ي�شُكن!؛ لقد كان هذا »عمرو بن جابر«، كان 
غا�شًبا حازم املالمح... قال له ب�شوٍت حازم خفي�س:

اأُجِننَت اأيها الغالم.. اأتريد اأن ياأخذوَك بجواره معه وُيعلِّقوك؟	 
قال »اأ�شعد«:

فلياأخذوين بداًل منه.	 
قال له »عمرو«:

عني متاجني اإليَك يف يوم ما يا »اأ�شعد«، واإين متـ... 	  اإن كل هوؤالء املتجمِّ
الزحام  وانطلَق و�شط  يد »عمرو بن جابر«  »اأ�شعد«، ومتلَّ�َس من  ي�شمع  مل 
ُينادي.. يا عا�شف، وكان عا�شف يف ذلك الوقت ينُظر اإىل امللك الذي ي�شحب 
»عا�شف«  له  اأ�شار  جيًدا..  ال�شهم  ب  ُي�شوِّ ثم  الكنانة،  من  ال�شهام  من  واحًدا 
ليقول الكلَمة ب�شوٍت عال، نظر امللُك اإىل ال�شاحر الذي اأوَماأ له براأ�شه اأن ُقلها، 

ف�شاح املِلُك ب�شوٍت عاٍل:
با�شم الرحمن رب الغالم.	 

ف »اأ�شعد« وقد اأخَذته املفاجاأة ومل يفهم �شيًئا... وانطلَق ال�شهُم مبا�شرًة  توقَّ
اإىل وجه »عا�شف« الذي كان ينُظر اإىل ال�شماء يف ر�شا وكاأنه يف عامل ثان، ثم 
اخرتَق ال�شهُم �شدَغه، وتناثرت دماوؤه، وتناثرت لها دموع ال�شعب، اإمنا الرحمن 
هو الذي غلَب �شحر امللك؛ امللك الذي تناَقلُتم اأ�شاطريه وكاأنه العامل بكل �شيء 
ِلع على كل �شيء... اليوم ال يقِدر اأن يفَعل �شيئا اإال باإذن الرحمن وبا�شم  واملطَّ
الرحمن... وت�شاعَد �شوُت النا�س با�شم الرحمن هنا وهناك، قالوا اآمنا برب 
الغالم، اآمنا برب الغالم، اآمنا برب الغالم، وظلوا يقولونها عالَية وهم ينظرون 
اإىل ال�شهم امل�شتقر يف �شدغ »عا�شف«، ومل يلبُثوا اإال وجنود املِلك قد توافدوا 
ا، وحدَث هرج كثري، وهرب كل من مل  من كل مكاٍن ف�شربوهم واأوقعوهم اأر�شً
ُيوؤِمن بالرحمن، واأم�شَك اجلنود باالآخرين، وو�شط كل هذا رك�س »اأ�شعد« ناحَيَة 

املِلك. 
يح ب�شوٍت ي�شمعه كل اأحد: كان امللك ي�شِ

ناًرا، 	  فيها  واأوقدوا عليهم  ال�شَكك،  اأفواه  االأخاديد يف  لهم  اأال فاحفروا 
فليعلمنَّ الرحمن واأهله َمن املِلك يف هذه البلدة.



43

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

عندها راأى امللُك غالًما ُيجاهد بني الزحام ويتَّجه ناحَيته بغ�شٍب؛ كان هذا 
اأمًرا ما للجنود، لكن الزحام  اإليه بغ�شٍب �شديٍد واأ�شدَر  »اأ�شعد«، فنظر امللُك 
ُروؤَية »اأ�شعد« الذي ا�شطدَم باأحد الهاربني يف طريقه،  والهَرج حال بينه وبني 
قد  كانت  الثور  كقوة  قوًة  ولكن  فوقه،  جابر«  بن  »عمرو  ووَثب  »اأ�شعد«،  فوقَع 
ثم  املِلك!،  راأ�َس  ُيريد  وانطلَق  »عمرو«  من  فاأفلَت  »اأ�شعد«  قلب  من  ت�شاعَدت 
اأظَلم ب�شره فجاأًة ووقع على االأر�س، واأ�شبح ينُظر من بني اآالمه اإىل قدم جندي 

ن منه.  يبدو اأنه �شرَبه على راأ�شه ومتكَّ
وها هو االآن ي�شَحبه اجلندي و�شط الفو�شى، اتَّ�شَعت عينا »عمرو بن جابر« 
ثم هداأتا، فقد راأى اأف�شل ما مُيِكن اأن يرى يف ذلك املوقف، كان هذا »موهبيل« 
َجّد »اأ�شعد« ومعه ُجنديني من ق�شر خمر قد اأتوا ليلحقوا باأ�شعد، ولقد حلقوا به 
و�شحبوه اإىل ق�شر خمر... واختفى »عمرو بن جابر« من املكان كاأن مل يُكن، ومت 
حب�س »اأ�شعد« حب�ًشا حقيقًيا يف ق�شر خمر عند اأمه »فارعة« وجده »موهبيل«، 
ومل يدِر بالكارَثة التي كانت تدور يف ظفار؛ الكارثة التي تناقَلتها الكُتب جياًل 

بعد جيل؛ كارثة االأخدود. 
z

كانت اأعدادهم كبرية، اآالف.. ولقد �شحَلهم جنوُد املِلك وقيَّدوهم بال�شال�شل 
االأخاديد  راأوا  وملا  حاِرق،  ِقدر  اإىل  ومدفوعني  البع�س  بع�شهم  اإىل  مموعني 
َجت بالنريان تراجعت اأقدامهم وزلزلت قلوبهم، وقال املِلك بعد اأن اأراهم  تاأجَّ

العذاب:
من رجَع منُكم عن دينه ف�شنرُتكه.	 

ة بني امل�شل�شِلني ثم �شاح اأحدهم: و�شاَرت �شجَّ
اآمنا بالرحمن رب الغالم.	 

فقال امللُك:
ائتوين به.	 

فاأتوا به ي�شحُبونه على االأر�س، فقال املِلك:
طوا له راأ�َشه باأم�شاط احلديد فتخرتق ما دون عظمه من 	  ا هذا فم�شِّ اأمَّ

ب، وانظروا ماذا �شيقول حيَنها. حلم وع�شَ
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لونه عن الباقني وي�شعون  نظَر النا�ُس اإىل الرُجل الذي مل يهَتز واجلنود يف�شِ
الراأ�س!،  واإدماء  التعذيب  يف  ُي�شتخَدم  حاًدا  حديديًّا  فار�شيًّا  م�شًطا  راأ�شه  يف 
فو�شعوُه له، ف�شرَخ الرُجل حتى كاَدت روحه اأن تفي�س، فلم ي�شرفه ذلك عن 
النا�ُس يف �شال�ِشلهم مب�شاعر اختلَط فيها كل �شيء؛ خوف ونَدم  دينه!. و�شجَّ 
ت لهم يف االأر�س  وثبات وعزمية... واإن اجلنود ظلُّوا يدفعونهم اإىل اأخاديد خدَّ
قادرين  غري  ركبهم  على  كلهم  فت�شاقطوا  ُملتِهب!،  وقود  ذات  ناًرا  وا�شتعَلت 
منهم  كثرٌي  فارتدَّ  اجلدل  بينهم  نزل  ولقد  النار،  وجوَههم  تلَفح  امل�شري،  على 
اآمنُت بذي نوا�س.. وبقي جمٌع منُهم  اإنه ربي،  اآمنُت بامللك  عن الرحمن وقال 
ل�شَعٍة  وكل  قلوبهم،  بها  تزلزَلت  زلزَلٍة  كل  وجه  يف  باإميانهم  ثبُتوا  �شابرون، 
لفَحتها النار يف وجوههم، وقالوا اآمنا بربنا الرحمن ذي �شماوي؛ الذي له ملك 
فدفعهم  العزيز احلميد...  وهو  فيجزينا  راجعون  له  واإنا  واالأر�س،  ال�شماوات 
اجلنوُد دفًعا بالع�شي واالأقدام!، فكانت كلما �شقَطت منهم مموعة يف النار 

�شحَبت مموعة اأخرى الأن اأقدام الكل مربوطة اإىل بع�شها بال�شال�شل.
ودفعوها..  ال�شال�شل  يف  و�شعوها  وقد  �شغرًيا  ابًنا  حتِمل  امراأٌة  وجاءت 

فنظَرت اإىل �شغريها ُم�شفقًة فتقاع�َشت اأن تدُخل يف النار، فقال لها اجُلندي:
كي يا امراأة.. هل رجعِت عن دينك؟	  حترِّ

ُيزلزل  املُحرتقني  �شرخات  �شماع  واإن  اأخرى..  ر  وُتوؤخِّ قدًما  م  ُتقدِّ فكانت 
اإميانها، هل اأ�شاع اأولئك حياَتهم هباء، هل جزاهم الرحمن!.. ودفعها اجُلندي 
عيونها  من  و�شاَلت  قلبها  انخَلع  وهنا  ُم�شفقة،  �شغريها  اإىل  ونظَرت  بالع�شا، 
دموع ال تدري اأي نوع من اأنواع الدموع هي!، فلقد وجَدت �شغريها الذي مل يبُلغ 
�شنتني ينُظر لها نظرًة ال عالقة لها بنظرات ال�شغار املحمولني على االأيادي، 
ف�شاءَلت نف�شها عما اأ�شاَبه و�شط هذا اللفح املُلتِهب، ودفعها الرُجل دفعًة اأخرى:

هيا يا امراأة، عودي اإىل دين امللك واحفظي هذا ال�شغري.	 
نظَرت اإىل اجلندي واإىل النار.. ثم نظَرت اإىل ال�شغري النظرة الثالثة وهنا 
ق واإن كانت قد �شمَعت باأذنها  خاَرت قدماها ومل ت�شتِطع حملها؛ الأنها مل ُت�شدِّ
كان باحلديث، قال  وراأت بعينها نظرة �شغريها اجلادة و�شفتي �شغريها تتحرَّ

لها:
يا اأماه ا�شربي فاإنِك على احلق.	 
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ظلَّت  مَرقًة  وكانت  االأخدود..  اإىل  ور�شيعها  وركَلها  اآخر  ُجندي  وجاء 
ت  االأجيال تتناقلها طويال عن »ذو نوا�س« 	 مرقة اأ�شحاب االأخدود 	 وا�شفرَّ
النار بحرق االأج�شاد املوؤمنة وت�شاعدت اأرواحهم اإىل الرحمن، وهرب النا�س 
بل  اليمن؛  تبابعة  من  عادي  رجل  لي�شوا يف حكم  اأنهم  علموا  وقد  بيوتهم  اإىل 
يتمتَّعون  النار  على  قعوًدا  و�شاحره  جنوده  مع  ظلَّ  طاغية..  �شيطان،  حكم  يف 
باأجيجها!، واإن من خلفهم من بني االأدخنة كان �شيطان مارد يتب�ِشم حتى ظهَر 

�شّنه، �شيطان وطاغية، ووجه ب�ِشع وظالم، هكذا كان حال �شباأ!
وكان غالم مل ُيكِمل من عمره �شت ع�شرة �شنة مبو�ًشا يف ُغرفة يف ق�شر 
خمر، ينُظر اإىل النافذة بعنٍي برَقت فيها كثري من املعاين، وكثري من الذكريات؛ 
البي�شاء  بلحَيته  يبت�ِشم  �شافع  الراهب  راآها...  ال�شماء  اإىل  نظَر  كلما  ذكريات 
بة، والغالم عا�شف بعقله االأملعي، »َمن لهذا الدين من بعدكم!..« ثم يخُبو  املهذَّ
ر حديث عا�شف  يف عينه بريق الذكريات وي�شتعل بداًل عنه لهيب الغ�شب، وتذكَّ
اأمًرا يا »اأ�شعد«.. اعَلم اإمنا اأنت  اأريد اأن اأقول لك  له عند تلك ال�شموع، )اإين 
الذي �شيخرج ديننا، هذا الدين من هذا، بني جدران هذا الدير فيبُلغ به م�شارق 
اإن نحن انتهينا فلتحَفظ عليك نف�شك، فاإنَّ لك  االأر�س ومغاربها.. يا »اأ�شعد« 

موعًدا يا �شليل امللوك(.
واأق�َشم »اأ�شعد«.. »اأ�شعد بن ملكيكرب«؛ اأق�شَم وهو �شبي �شغري هكذا، اأق�شَم 

ليقِلنبَّ االأر�س على روؤو�س اجلميع، بنوا�شهم و�شاحرهم و�شيطانهم... 

z
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ع.  �إليَك بعلمي وبهائي.. فا�صَمع و�خ�صَ عدُت 

�لتاريخ،  �أ�صاطري  من  نحن  حذفَناه  �أو  �لتاريخ،  ن�صاه  ر�هب  �ل�صديف«،  كليب  بن  »�صافع 
��صتطاعتنا!  قدر 

كتاب  من  تالميذه  على  يفي�س  �إليه،  ندُعو  ملا  �لتام  �لنقي�س  هو  علًما  �لنا�س  ُيعلِّم  كان 
حف �إبر�هيم- ولالأ�صف بقَي كتابه هذ�  يه �صُ قدمي عنده مكتوب على جلود �حليو�نات ُي�صمِّ

موجوًد� حتى �ليوم-! 

فناه... �صار ��صمه �لفيد� - وهو �لكتاب �ملقد�س للهندو�س-.  بناه ذوباًنا وحرَّ لكننا ذوَّ

نف�صه  هو  بر�هما  �أن  �أحد  يدري  وال  يدرون  وال  بر�هما..  هو  كاِتبه  �أن  يقولون  هم 
�إبر�هيم.  حف  َفة قدر ��صتطاعتنا من �صُ �إبر�هيم!، و�أن �لفيد� هي �لن�صَخة �ملحرَّ

لكن »�صافع« كانت لديه ُن�صخة �أ�صلية من تلك �ل�صحف، وكان يجب �أن منحوها ومنحو 
�أثر »�صافع« نف�صه من �لتاريخ. 

وكالمه  فيه-  ُولدَت  �لذي  �ليوم  وتكره  تكرهك  �ل�صياطني  �أن  لل�صبي  »�صافع«  قال 
�صحيح-. 

وبرغم هذ� �لُكره.. ر�صَي جن�صنا �جلني �ل�صامخ �أن يكون قريًنا جلن�صَك �لبهيم!، �أتدري 
ملاذ� يا بهيم؟ 

موكولون  �جلن  باليني  �أن  حني،  كل  دها  ُتردِّ ن�صمعَك  ت�صاوير،  لك  ر  ُي�صوِّ قد  غباوؤك 
تك!،  �أهميَّ ل  �أنَت يف تخيُّ �لنار وندُخل ور�ءك... تبالغ  �أن ُندِخل �صيادتَك  �أجل  باإ�صالِلَك من 

وتبالغ يف حتقري ذكائنا. 

فلماذ�  بذلك  �أمرنا  �هلل  كان  لو  لك!،  قرناء  نكون  �أن  �أمَرنا  �لذي  هو  �هلل  �أن  قولك  مثل  �أو 
�أمًر�؟ �أنَت يِجب �أن تدُخل �لنار لغبائك فقط!   �أتعَلم  �صُيحا�ِصبنا وُيدِخلنا �لنار بذلك!، 

وهد�ك  �لبهائم،  �أوحال  بني  من  و�نت�صَلك  قرًد�  ُكنَت  �أن  بعد  �لربُّ  �أكرمَك  يوم..  ذ�ت 
�أجمل بقعة يف �الأر�س؛ بني دجلة  �إىل جنة على هذه �الأر�س فيها من كل �صيء، جنة كانت 
�ل�صيطان  �أنا  فيها،  �أنا  ُم�صتوية، جنة كنُت  َعْدن يعني  �أنها جنة  و�لفر�ت، جنة كان و�صفها 
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�آتًيا �أنَت وزوجك...  �ل�صامي كنُت فيها، فوجدُتَك فجاأًة 

ماذ� فعلَت يف تلك �جلنة �أيها �الإن�صان؟ نف�صَك �لبهيمية غلَبت عليَك وجعلتَك تع�صي ربك 
يف �صيءٍ تاِفه!، لي�صت هذه هي �مل�صكلة.. فليخرجَك ربك منها ويريحَنا منك... 

لكنَك كذبَت.. بكل دناءتَك كذبَت وقلَت �أنني �أغويُتك، و�أ�صهدت على ذلك زوجتك!، 
�أيها �ل�صاِفل.  فاأخرَجني ربي معك، �أخرجني معَك 

و�أ�صمى  �أعلى  جنًة  �أدخَلنا  فَعلنا  فاإن  فيها،  وُن�صِلح  �الأر�س  يف  ن�صيح  �أن  علينا  وَق�صى 
ت على هذه �الأر�س، جنة تعلو على �ل�صماو�ت.  و�أعظم، جنة لي�صَ

�حليو�نية  وطبيعتَك  ُلوؤِمك  بكل  فاإنك  كانت،  �أينما  جنًة  دخلَت  �إذ�  جيًد�..  �أعرفَك  و�أنا 
�لتي قبلها.  �أخرجَتنا من  �صُتف�ِصدها وُتخِرجنا منها!، كما 

ونحن ال ُنلَدغ من ُجحٍر مرتني. 

وقبيلته  و�أخرجَته  عليه  كذبَت  �لذي  �لبهي-  �الأمري  -�لنبي  لو�صيفر  نبينا  �إلينا  فعهَد 
تكون  لئال  ونغويك  طريٍق  كل  من  ناأتيَك  و�أن  ذَهبت،  �أينما  نتبعَك  �أن  �إلينا  عهَد  �جلنة...  من 
يكون  �أن  �إال  �إن�صان،  علينا  �ليوم  ذلك  يف  ها  يدخلنَّ لئال  �أمثالك،  من  �جلنة  نحَفظ  حتى  �صاحًلا؛ 

�صامًيا مثلنا، وهم قليل يف بني �الإن�صان. 

لهم  ن  وُنزيِّ ونزلهم  دهم  نر�صُ فنحُن  �لكاثرة  �لكرثة  وهم  و�لروح  �لنف�س  بهيميو  �أما 
َفت و�فت�صحت؛ فريمون يف نار  حتى ي�صتجيبو�، فاإن ��صتجابو� فاإن نفو�صهم �خلبيَثة قد تك�صَّ

ُهم �أهل لها. 

فنا �لبهائم �أنهم بهائم، و�أبَرزنا �ل�رصفاء �أنهم �رصفاء.  �أما نحن.. فلنا ثو�ب �أنا ك�صَ

من  �لدنيا  �أُخلِّ�س  حتى  �أحوم،  حولك،  �أنا  لهذ�  قرينَك،  �أنا  لهذ�  �أنت..  وهذ�  �أنا،  هذ� 
�رصك، �أ�صقطَك يف �رصِّ �أعمالك. 

�إىل  ث  �أحتدَّ �أن  �أمتلُك قدرَة  �أ�صمعَك وال ت�صمعني،  �أر�َك وال تر�ين،  فاإين  �صام..  والأنني بهي 
ر عليَك وعلى من حو�ليك. روحك، �أبثُّ فيها ما �أريد، هكذ� وهكذ� فقط �أ�صتطيع �أن �أوؤثِّ

َك كالم �ملتكلِّمني �لب�رَص.  ه لها، وال يخدعنَّ فتعلَّم عقيَدتي فيَك وتنبَّ

z











 )2(

 عيوٌن 
تسَتِعر 
بالغَضب
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كثيف  اأ�شَود  دخن  فّوهاتها،  من  دخن  وت�شاعَد  نريانها،  ت  جفَّ اأخاديد 
مت جنباتها، و�شال  َبها، اأخاديد تفحَّ ي�شنع اأ�شباًها الأرواح اأحَرقها، ومالمح عذَّ
ماكث  وهو  طوال  �شاعات  حاله؛  على  هو  وظلَّ  وفرجاتها...  عروقها  يف  القيح 
ك مالب�شه و�شعره االأ�شقر  على ُركبتيه يلفح الدخان وجهه، ولوال اأن الهواء ُيحرِّ
و�شراخهم  �شخبهم  ذكرى  تلتقط  التزال  اأذناه  كانت  �شنًما!،  لظننته  الطويل 
ت عيناه اجلنية من البكاء، ولقد م�شى  د بني الدخان ومن الدخان، واحمرَّ يرتدَّ
زمان على ذلك القلب مل يبِك حتى ق�شا وت�شلَّب وظنَّ اأنه قادر على التمالك، 
اأمل ياأِن لَك يا »عمرو بن جابر« اأن تبكي!، كان يتما�َشك، لكن نظرات حاَنت منه 
اإىل االأخدود بعَثت له �شورة نَفر من بني االإن�شان، موؤمنني وموؤمنات، ثبتوا يف 
م�شهٍد مل يثبت فيه قبلهم اإن�ٌس وال جان، وقد ال تدري الب�شريَّة عنهم اأي �شيء، 
ت على كل األوانه  لكنه يدري، وقام بج�شده الطويل مي�شي و�شط غيوم �شود غطَّ
اأ�شود يتحرك خارًجا، وعيون حمر من غ�شب ومن حزن،  اإال ظل  يَر منه  فلم 
وبدت األوانه تظهر يف خروجه حتى ُروؤَي ُمكتماًل... كانت نُذر اخلطر ت�ِشع منه 

ة غا�شبة عازمة على الق�شا�س! اإ�شعاًعا، ثم تال�شى كَوم�شَ
واأمام واجهة ق�شر خمر كان هناك حدث اآخر.. �شبي قد اأتى يجر قدمه 
ا ومي�شك يف يده �شيء ما ي�شّمه اإىل �شدره �شًما �شديًدا ويقرتب ما�شًيا من  جرًّ

الق�شر وينادي )يا »اأ�شعد«...(
اأم�شك  اإليه،  نازاًل  ك  فتحرَّ نافذته  يف  الواقف  »اأ�شعد«  عني  ر�شَدته  وقد 
اجلنود احلار�شون بال�شبي فتدافع معهم فدفعوه باأرجلهم حتى وقع على ظهره 
وتبنيَّ ال�شيء الذي مي�شك به؛ كان كتاًبا يبدو على �شحائفه اآثار القدم، �شمع 
ًة عند باب الق�شر الذي انفتح وبرز منه »اأ�شعد« ووراءه جّده واأمه  اجلميع �شجَّ
ي�شرخون فيه ويحاولون منعه من اخلروج، وانطلق جندي حار�س اإىل »اأ�شعد« 
ووقَف يف طريقه واأم�شَك به، نادى ال�شبي )يا »اأ�شعد«.. لقد قتلونا يا »اأ�شعد«، 
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كاأج�شاد  اأج�شادنا  موا  وكوَّ االأرواح  واأزهقوا  الدماء  فاأ�شالوا  ديرنا  اإىل  دخلوا 
املوا�شي املذبوحة، مل يُعد اأحد باقًيا يا »اأ�شعد«، مل يُعد اأحد باقًيا...(

هذا  يف  يراه  اأن  عليه  كتب  باأمَل  يِئن  وهو  ال�شبي  اإىل  ينظرون  الكل  ف  توقَّ
كان  يحت�شنه،  اإليه  وم�شى  الثورة،  من  تهتز  بعيون  »اأ�شعد«  اإليه  نظر  ال�شن.. 
يعرفه جيًدا، كان �شبًيا نابًغا يف الدير ا�شمه »يزن«... نظر »اأ�شعد« اإىل الكتاب 
ونظر اإىل »يزن« باأمَل نظرًة ُمت�شائلة كاأمنا ي�شاأله )اأهذا هو ؟(.. اأوماأَ له »يزن« 

بنظرة حزينة اأن )نعم(.
ه.. كان هذا كتاب الراهب »�شافع« والذي فيه  اأم�شك »اأ�شعد« الكتاب و�شمَّ

تعاليم الدين التوحيدي، والذي كان ُيعلِّمهم منه يف الدير وهم �شغار. 
وبرز »عمرو بن جابر« كاأمنا اأتى من ال مكان!، ونظر اإىل »اأ�شعد«، والتَقت 
ك اجلندي الواقف  عيوٌن غا�شبة باأخرى، وتوتََّرت جوانب امل�شهد ُبرهة حتى حترَّ
ت يد »اأ�شعد« على يد اجلندي ولَوتها  اأمام »اأ�شعد« ليقب�س على يده، وفجاأة التفَّ
وراءه وح�شت قدم »اأ�شعد« قدمه ف�شقط على وجهه.. �شاح اجلد »موهبيل« يف 

جنوده:
ال تدعوا »اأ�شعد« يخُرج.. اأم�شكوا به يف احلال.	 

وقف »اأ�شعد«  مكانه واأق�شم قائال:
يدي 	  يف  تهتز  اأن  دون  نف�شي  الأقُتلنَّ  اأخرى  �شاعة  اأحدكم  حب�َشني  لئن 

�شعَرة.
م  وتقدَّ لها...  يلتِفت  وال  »اأ�شعد«  با�شم  وتنادي  تبكي  »فارعة«  االأم  كانت 
»اأ�شعد« من الباب عازًما على اخلروج وهو مت�شن ال�شبي »يزن« باإحدى يديه 
ومم�شًكا بالكتاب يف اليد االأخرى، فنظر حرا�س الباب اإىل »موهبيل« ينتظرون 
»عمرو  جوار  اإىل  »اأ�شعد«  و�شل  وملا  الطريق،  عن  باالبتعاد  لهم  فاأ�شار  االأمر، 
بن جابر« ا�شتدار »عمرو« وهمَّ اجلميع باملغادَرة، ثم التفَت »عمرو« اإىل اجلد 

»موهبيل« وقال: 
كيف حتُلم اأن يحُكم حفيدك هذه البالد ثم حتِب�شه بني اأربعة جدران يا 	 

موهبيل؟ 
قال له »موهبيل«:
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�شياأتي يوم ميوت فيه »ذو نوا�س« يا »عمرو«... عندها ُنخِرج ولدنا اإىل 	 
احلكم. 

قال »عمرو بن جابر«: 
ال تدري لعل ذلك اليوم يكون قريبا يا موهبيل. 	 

z
ب يا »اأ�شعد«.. هذه العيون قد تو�شلَك اإىل 	  هذه العيون التي ت�شتِعر بالغ�شَ

االآفاق، وقد تو�شلَك اإىل القرب! 
ه ي�شُرخ �شرخًة عن كل نف�ٍس موؤمنة اأزهَقها.	  لقد اأباد اجلميع، والأجعلنَّ
حوله 	  ون  يلتفُّ كلها  اململكة  فجنود  هو  اأما  واحد،  اأنَت  عليه..  ت�شلط  لن 

تقطيع  من  نه  مُتكِّ التي  العالية  القتالية  مهارته  جانب  اإىل  كالطوق، 
اأو�شالك لو اقرتبَت منه �شرًبا.

لك 	  ع  اأقطِّ اأن  تريد  هل  »�شافع«..  الراهب  عند  القتال  تعلَّمُت  اأي�شا  اأنا 
راأ�َشك لرتى بنف�شك؟ 

دعَك من هذا يا »اأ�شعد«.. اأنت لن حتتاج اإىل هذا، اإن الطغاة يف عاملنا 	 
ه يدور حول نف�شه  ي�شقطون بطريقٍة اأخرى، فا�شمع مني جيًدا، ولتجعلنَّ

ن منه يف النهاية وت�شع راأ�شه على راأ�س �شيفك هذا.  حتى تتمكَّ
واأدرك »اأ�شعد« اأن اجلن لهم عقوٌل لي�َشت كاأي عقول؛ عقوٌل اأمَلعية! 

z
بعناية، ورجل ذو حلَيٍة  نة  ُمزيَّ اأ�شواًء مرتاق�شة على حوائط  ُتر�ِشل  �شموٌع 
ف بها.. يفتح كتاًبا ينُظر فيه وُيغِم�س  طويلة و�شعر طويل وعباءة يلب�شها ويتلحَّ
عينه ويبدو من تعبريات وجهه اأنه ي�شمع كالًما خفيًّا ال ي�شمعه اأحد غريه!، كان 
هذا هو ال�شاحر »هريا« يف اأحد جنبات ق�شر بلقي�س... قام »هريا« عن الكتاب 
الرعب مما ظهر  قلبه  وقد �شرب  توقف  لكنه  ما،  اإىل مكان  ليذهب  وا�شتدار 
ال�شاحر  تراجع  بجراأة!،  له  ينُظر  كالطود  واقًفا  ُملثَّما  رجاًل  راأى  عينه!،  اأمام 

ومتتم بكلماٍت ونظَر حوله... قال له امللثم بحزم:



58

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

وكيف جتاوزُت 	  اإىل �شومعتك  ت�َشلني كيف دخلُت  وال  يا »هريا«  تقَلق  ال 
حر�ًشا كثرًيا ودهاليز... فاأنَت تعلم اأن هناك اأموًرا يف هذا العامل تكون 

عجيبة، لكن اأِعرين �شمَعك فاإين اأود اأن اأ�شّر لَك باأمٍر يُخ�س املِلك.
اقرتب ال�شاحر »هريا« بحذٍر �شديٍد.. وماَل املُلثَّم عليه وقال له خفَية:

على 	  ثورة  بعمل  و�شيبداأ  اليوم  كرب  ولقد  مُيت..  مل  »ملكيكرب«  ابن  اإن 
قلوب  اإىل  اأقرب  هم  »ملكيكرب«  اآل  اأن  تعلم  واأنت  نوا�س«،  »ذو  حكم 
اإىل  ل�شعبه  ُظلمه  بكل  نوا�س«  »ذو  َع  ُو�شِ ولو  احلكم،  اإىل  واأقرب  النا�س 
جوار ابن »ملكيكرب« اأمام النا�س فاإن النا�س �شتكون مع اآل »ملكيكرب«.

ثم مال عليه وكاأنَّه ُيخربه باأمر اأ�شد اأهمية من هذا كله؛ قال له ب�شوٍت اأكث 
ا: انخفا�شً

واإنني اأنا الوحيد الذي يدري اأين هو ابن »ملكيكرب«.	 
ثم هَم�س له:

وال حتى �شيطانك »اإزب بن اأزيب« يعَلم. 	 
با�شم  االأر�س  َظهر  اأحٌد على  يدري  اإنه ال  ال�شاحر حًقا..  ات�شَعت عني  هنا 

�شيطانه!، ثم اإن اأمر ابن »ملكيكرب« هذا لي�س اأمًرا هيًنا... قال له امللثم:
�شيء 	  كل  بخرب  و�شاآتيَك  ال�شم�س..  غاَبت  اإذا  هانون  وادي  اإىل  اتبعني 

تف�شياًل.
ثم ا�شتدار امللثم وفتح الباب كاأمنا يفتح باب بيته وان�شَرف.. وبقَي ال�شاحر 

»هريا« تتخبَّطه االأفكار.
على  ووقف  بعباءته  »هريا«  ال�شاحر  اأتى  هانون..  وادي  �شم�س  غياب  وفور 
راأ�س الوادي ينُظر، ثم برز له املُلثَّم على جواد له، فنزل عن جواده ثم م�شى اإليه 

بهدوء، ووقف اأمامه وقال له: 
هل اأح�شرَت �شيطانك معَك يا »هريا«؟	 

نظر له »هريا« بجبنٍي ُمقطب ومل يُرد �شاعًرا ب�شبه نرَبة ا�شتخفاف يف لهَجة 
امللثم.. قال امللثم: 
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»هريا«.. اأمل ُيخربَك �شيطانك من اأنا؟ األي�س هو ال�شيطان املارد العامِل 	 
بكل �شيء؟ 

ن اأن االأمر فيه مكيَدة من نوٍع ما!، ثم  نظر ال�شاحر »هريا« حوله وقد بداأ يتيقَّ
�شمع �شوت ا�شتالل ال�شيف فنظر فاإذا امللثم قد ا�شتلَّ �شيَفه فجاأة، واأزال اللثامة 
ال�شاحر ُماواًل  ال�شابة، نظر له  الو�شيمة  اليمنية  عن وجهه فظهرت مالمه 

فهم ما يجري، لكن امللثم قال له:
ها قد اأزلُت اللثامة.. اأومل يعرفني �شيطانَك اأم اأنه خن�َس من روؤيتي؟ 	 

توتَّرت اأقدام ال�شاحر واأ�شقط يف يده ومل يدِر ما يفعل.. ولعَن نف�َشه األف مرة 
على االإتيان هنا، قال له امللثم الذي مل يُعد ُملثًما: 

اأنا اأيِف بوُعودي اأيها ال�شاحر.. واإين خُمربَك عن �شاأن ابن »ملكيكرب«؛ 	 
اإن »اأ�شعد« هذا �شرُييُكم  اأال  اإن ابن »ملكيكرب« هذا ا�شمه »اأ�شعد«،  اأال 
ابن  اإن  اأال  الوادي؛  هذا  قرب  ي�شُكن  اأنه  اأال  لكم،  ويقطعها  �شوءاتكم 

»ملكيكرب« هو اأنا! 
على  قدماه  تقوى  وال  للرتاُجع  ز  يتجهَّ وهو  ال�شاحر  ج�َشد  يف  رع�َشٌة  �شَرت 
ت  َ تعثَّ الذي  ال�شاحر  ناحية  كال�شهم  وانطلق  اإىل اجلواد  »اأ�شعد«  وَثب  حمله.. 
به  اأم�شَكت  »اأ�شعد«  ة  قب�شَ لكن  الوراء،  اإىل  �شاقًطا  ومال  الرتاُجع  من  قدمه 
ورفعته اإىل اجلواد وكاأنها قب�شة من حديد واأركبته على اجلواد اأمام »اأ�شعد«!، 
به  و�شدَّ  »اأ�شعد«  و�شعه  وتخويًفا،  حتذيًرا  ظهره  يلم�س  بخنجر  ال�شاحر  �شعَر 
اأول بادرة  ده اأن مي�شيه يف ج�شده عند  اأرخاه وتوعَّ اأدماه، ثم  على ظهره حتى 
للمقاومة، ثم �شرب »اأ�شعد« ال�شاحر بكفِّ يده على وجهه �شفعًة موجَعة مهينة 
لكن  اجلواد  فوق  يقع من  ال�شاحر  يكاد  �شفعة  كل  ومع  اأخرى،  ب�شفعة  اأتبعها 
»اأ�شعد« مي�شك به ويعيده، ثم �شحب »اأ�شعد« عباءة ال�شاحر ورماها يف الهواء 
رثَّة من حتت  ال�شاحر  ها ن�شفني!، فظهرت مالب�س  ف�شقَّ ال�شيف  فيها  و�شرب 
العباءة، فنكز »اأ�شعد« اجلواد نكزًة حازمة وانطلق اجلواد ب�شرعة ناحية �شوق 

مدينة ظفار. 
z
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عليهم..  اآتَية  ظفار  �شوق  يف  النا�س  �شهدها  والرتاب  الغربة  من  عا�شفة 
نوا وراءها فار�ًشا ينطلق بجواده ب�شرعة جنونية ومي�شك اأمامه على اجلواد  وتبيَّ
ال�شوق  و�شط  يف  بجواده  ف  توقَّ الذي  »اأ�شعد«  هذا  كان  طويلة،  حلية  ذو  رجل 

و�شاح باأعلى �شوت ميلكه:
يا مع�شر ظفار.. يا اأهل �شباأ.. اإين اأحتِكم اإليُكم يف هذا الرجل هاُهنا؛ 	 

فاحكموا يل يف اأمره. 
»اأ�شعد«  ف�شفع  وت�شاوؤل..  عَجب  يف  ينظرونه  ال�شوق  يف  النا�ُس  اإليه  ع  جتمَّ
اأ�شقَطته من على اجلواد، ف�شاح بع�س النا�س ُمعرت�شني على  ال�شاحر �شفعًة 

اأن يفعل هذا برجل عجوز!، قال لهم »اأ�شعد«: 
اأن 	  ي�شتحق  هل  العفن؛  رائحة  ج�شده  من  تت�شاعد  رث  هذا  مثل  رجل 

مه فينا؟  ُنعظِّ
راأوه يف مكان ما!، قال  اأنهم  ه لهم  �ُشبِّ ال�شاحر وقد  اإىل  النا�س  نظر بع�س 

»اأ�شعد«: 
رجل مثل هذا ا�شتخفَّ كثرًيا من النا�س وا�شتهاَن بعقولهم واأخربهم اأنه 	 

مه فينا؟  يعلم كل �شيء... هل ي�شتحق اأن ُنعظِّ
�شاح بع�س الرجال وقد عرف االأمر: 

اإن هذا هو �شاحر امللك.  	 
»اأ�شعد« يف  �شاأله  اإىل بع�س..  بع�شهم  ي�شوقونها  و�شرت اجلملة بني اجلمع 

�شرامة: 
يف 	  النا�س  ت�شمع  اأنك  علمَك  بلغ  هل  ال�شاحر؟  اأيها  �شيء  كل  تعَلم  هل 

ئه لَك وراء ظهري اأيها العامِل بكل �شيء؟  بيوتاتهم؟ هل تعَلم ما الذي اأُخبِّ
واأخفى »اأ�شعد« يده خلف ظهره.. واأعاد �شوؤاله لل�شاحر:

هل تعَلم ما الذي اأُخفيه خلف ظهري؟ 	 
ُلعاَبه ونظر اإىل وجوه النا�س وعيونهم الناظرة له يف تعبريات  بلَع ال�شاحر 
اخلوف  من  �شنوات  ع�شر  عن  ي�شفها؛  اأن  للبيان  ميكن  ال  متداخلة  كثرية 
والتفادي، عن ا�شمه الذي اإذا ُذِكر ي�شعرون بوَجل يف قلوبهم، عن »هريا« �شاحر 
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ر  ُيكرِّ و»اأ�شعد«  �شوق ظفار...  �شاحة  اليوم يف  اأرَداأ حاالته  يبدو يف  الذي  امللك 
عليه ال�شوؤال ب�شوٍت اأعلى.. وال يُرد ال�شاحر فُيخِرج »اأ�شعد« يده من وراء ظهره 

ويهوي بها بلطَمة على وجه ال�شاحر ويقول:
اك القذر.	  ئه لَك اأيها املنافق االأفَّ هذا هو ما اأخبِّ

ثم ُيخفي يده مرة اأخرى وي�شيح �شائاًل:
ئه فيها؟	  ما الذي اأُخبِّ

وجهه  من  الدماء  نزَلت  الذي  ال�شاحر  وجه  على  بها  ويهوي  ُيخرجها  ثم 
و�شقط على ركبتيه وذاقت عيونه معاين الُذل الذي مل يكن يكفي �شنني املهانة 

التي اأذاقها للبالد والعباد.  
عليه  يت�شاحكون  ال�شبيان  وبداأ  اأ�شطورة..  �شقَطت  دقائق  ب�شع  ويف 

مون به... ثم �شاح »اأ�شعد« يف و�شط النا�س:  وي�شفعونه ويتهكَّ
اأيها النا�س.. اإين اأنا ابن املِلك. 	 

نظر النا�ُس اإىل بع�شهم يف ا�شتغراٍب وا�شتنكار، فاأكمَل »اأ�شعد«: 
ابن امللك العظيم »ملكيكرب«. 	 

وفار  ا�شتنَكر...  وبع�شهم  االنفعال،  وبع�شهم حتا�شى  تهلََّل وجهه،  بع�شهم 
ال�شجيج يف و�شط ال�شوق فلم تُعد ت�شمع قواًل وا�شًحا.. ويف جانب من جوانب 
ال�شوق عَلت ال�شجة عن بقية ال�شوق فتطاوَل النا�س فراأوا ثالثة اأتوا على اأح�شنة 

لهم؛ اجلد »موهبيل« واالأم »فارعة« و »عمرو بن جابر«. 
�شار الثالثُة حتى اأتوا اإىل جوار »اأ�شعد«، وقال اجلد »موهبيل«: 

اإمنا هذا هو »اأ�شعد بن ملكيكرب«، واإنه قد اختطَف من بني اأيادينا �شبيًّا 	 
ممن  واأخفيناه  يناه  فربَّ اإلينا  واأعاده  حفَظه  قد  ربه  لكن  القتل!،  ة  ِبنيَّ

حاولوا قتله. 
ازداد عدد املُهلِّلني يف ال�شوق.. ورفع »اأ�شعد« قب�شته عالًيا، ثم هوى بها على 

وجه ال�شاحر فهوى على االأر�س يبتِلع الدماء، وقال »اأ�شعد«: 
اأال اإن ال�شحر ي�شقط اليوم على هذا ال�شاعد. 	 

ورفَع ب�شاعده بحركة تُدل على القوة. 
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كت النظرات  ثم خَبت اأكث االأ�شوات وخفَتت، و�شكنت اأكث احلركات، وحترَّ
اإىل جهة واحدة من اجلهات؛ جهة كان يقف فيها جواد ملكي وعليه رجل ينظر 
اأتى وخلفه جنٌد  نوا�س« قد  و�شلطان و�شمت وترهيب!، كان ذاك »ذو  باأ�س  يف 

دون وبَدت �شفائره يف ذلك اليوم اأكث طواًل عن ذي قبل!، واأكث ُرعًبا.  منَّ
z

ا وا�شًعا بينهم.. م�شى فيه »ذو نوا�س« وحوله  ق النا�س حتى عملوا ممرًّ تفرَّ
لونها حول  ُي�شكِّ جنوده يتبعونه، وتباعد النا�س وتراجعوا فات�شعت الدائرة التي 
اأن  يريد  ال  وكاأنه  نظر  فقط  »اأ�شعد«،  اإىل  كالم  بال  نوا�س«  »ذو  نظر  امل�شهد، 
لذو  »اأ�شعد«  قال  اجلنود...  ك  فتحرَّ بيده  واأ�شار  اإليه!،  ث  التحدُّ �شرف  مينحه 

نوا�س م�شرًيا اإىل ال�شاحر: 
ُت�شري 	  اأ�شبحَت  الرجال..  باأ�س  من  �شيًئا  تتعلَّم  مل  اأنَك  يبدو  امللك  اأيها 

للرجال الأن ُيقاتلوا عنك، ب�شاعتَك اخل�شيئة التي ُترِهب بها هوؤالء هي 
ال�شحر، ويبدو اأن ال�شحر الذي تتماجد به ُملقى ها هنا حتت قدمي.

اأو  ب  تعجُّ نظرة  اأهي  تدري  ال  طويلًة  نظرًة  ال�شاحر  اإىل  نوا�س«  »ذو  نظَر 
�شدمة!، قال »ذو نوا�س« الأ�شعد: 

ومن اأنَت يا طويَل الل�شان؟ 	 
ة:  قال له »اأ�شعد« بعزَّ

ح�َشن 	  اأبقيَته  هل  والدي؟  عر�س  وجدَت  كيف  »ملكيكرب«..  ابن  اأنا 
الرائحة؟ اأم اأجن�شَته برائحتَك القذرة؟ 

نوا�س«..  »ذو  اإىل  وانطلق  فر�شه  على  مات  ُمقدِّ بال  فجاأًة  »اأ�شعد«  قفز  ثم 
حتديًدا اإىل راأ�س »ذو نوا�س«، ورفع »اأ�شعد« �شيَفه واأهبطه يف �شربة قويَّة على 
ب�شيِفه!،  »اأ�شعد«  �شرَبة  وردَّ  املقاتلني  بب�شاطة  تراجع  الذي  نوا�س«  »ذو  راأ�س 
يَر  فلم  قبل؛  من  يراه  اأن  ال�شعب  يعَتد  مل  م�شهد  يف  �شيفيهما  ن�شَلي  فتالقى 

اأحدهم من قبل �شيًفا ُيرَفع على »ذو نوا�س«! 

z
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ثم  بع�شهما..  حول  يدوران  ال�شوق  �شاحة  يف  مبقاتليهما  احل�شانني  م�شى 
بداأ »ذو نوا�س« احلراك، فمدَّ يده اإىل �شاقه فا�شتلَّ خنجًرا من خناجره ورماها 
موجهة �شريعة ناحية »اأ�شعد« الذي رفع �شيفه �شريًعا اأمامه لي�شَطك اخلنجر 
يف َن�شل ال�شيف وي�شقط... فاأخذ ن�شل �شيف »اأ�شعد« يهتز كاأمنا ُفوجئ بحركٍة 
لثانية؛  »اأ�شعد«  عني  له  ات�شعت  �شيًئا  وعمل  نوا�س«  »ذو  ابت�شم  ُمعتادة!،  غري 
فقد قفَز من على فر�شه وا�شتلَّ خنجرين من �شاق ومن �شاق ورمى اخلنجرين 
انغرَز يف كتفه  الثاين  »اأ�شعد« الذي ردَّ واحًدا منهم ب�شيفه، لكن  اإىل  مبا�شرة 

ت النا�س.  واأطاره من فوق فر�شه و�شقَط على ظهره على االأر�س... و�شجَّ
غطى �شجيج النا�س على كل االأ�شوات.. و »ذو نوا�س« ينُظر يف وجوه النا�س 
يف عجب واختيال، وكان »اأ�شعد« اأي�شا ينُظر يف وجوه النا�س، مالمح ال تدري 
اأهَي مَعك اأم �شدك، اأهي ممن �شجَّ بالظلم اأم ممن �شجَّ بالثورة!، وبني الوجوه 
اأ�شَرف له وجهها، ببهائها وو�شاءتها وعيونها التي مثل البحر، كانت تنُظر له 
يف �شفَقة وت�شجيع؛ »اإينور« بجمال روحها وجمال عينها، لكن »ذو نوا�س« مل يكن 
وكان  اإنهاء حياته،  يريد  »اأ�شعد«  م من  وتقدَّ �شيَفه  ا�شتلَّ  وقًتا.. كان قد  ع  ُي�شيِّ
راأ�س  على  بحرفيَّة  بال�شيف  نوا�س«  »ذو  ونزل  عنه،  بعيًدا  واقًعا  »اأ�شعد«  �شيف 

»اأ�شعد« ب�شربة حادة.
و�شمع النا�س �شلياًل بداًل من �شوت الدماء!. كان »اأ�شعد« قد انتزَع اخلنجر 
ل على �شيفه،  من كتفه وردَّ به �شربة ال�شيف، ثم ا�شتغلَّ املفاجاأة ليبتعد ويح�شُ
فر�شه  واعتلى  نوا�س«  »ذو  وذهب  فاعتاله،  فاأتاه  حل�شانه  »اأ�شعد«  ر  �شفَّ ثم 
ا، وعاد كل �شيء اإىل حال اللحظة االأوىل، وانطلق احل�شانان يف مواجهة  اأي�شً
على  بع�شها  وقرعها  ال�شيوف  رنني  فيها  ارتفع  االأوىل،  من  �شراَوًة  اأ�شّد  ثانية 
بع�س، لكن هذه املرة فعل »اأ�شعد« �شيًئا عجيًبا؛ فلقد هجَم بفر�شه بزاوية معينة 
�شمَحت له اأن يتجاَوز فر�س »ذو نوا�س«، ثم مدَّ »اأ�شعد« يده وراء ظهره وقب�س 
على �شفرَيتي »ذو نوا�س« وهما تطريان يف الهواء، قب�س عليهما قب�شة مفاجئة 
بال�شيف  »اأ�شعد«  فنزل  لل�شقوط  واآَل  فر�شه  على  من  نوا�س«  »ذو  توازن  فاختلَّ 
فقطع ال�شفريتني ب�شربة واحدة، و�شقط »ذو نوا�س« على ظهره ثم انقلَب على 
ت  و�شجَّ ذهول،  يف  االأر�س  على  املرمية  �شفائره  اإىل  ينُظر  راأ�شه  ورفع  وجهه 

وا بال�شحك.  النا�س، لكن هذه املرة �شجُّ
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كانت بقايا �شفريتي »ذو نوا�س« تبدو مثل قرنني فوق راأ�شه.. ا�شتغلَّ »اأ�شعد« 
على  ى  فرتدَّ راأ�شه  اأم  على  ال�شيف  مبقب�س  �شربًة  و�شرَبه  نوا�س«  »ذو  ده�َشة 
االأر�س، واأم�شك »اأ�شعد« بتالبيبه و�شحَبه حتى و�شعه مرمًيا اإىل جوار ال�شاحر، 
منذ  احلرية  ذاق طعم  ما  الذي  ال�شعب  النا�س؛  اإىل  ونظر  وراأ�شه  �شيفه  ورفع 
على  �شيفه  راأ�س  منهم  كلٌّ  وو�شع  كلهم  اجلنود  وانحنى  الزمان،  من  عقدين 
االأر�س، كان ذو نوا�س و�شاحره يف دوار �شديد يحاوالن القيام من على االأر�س 
بال جدوى!.. التقط »اأ�شعد« اخلنجرين الذين رماهما ذو نوا�س �شابًقا، ونظر 
اإليهما قلياًل ثم فجاأًة رمى اأحدهما رمَيًة خاطفًة فانغرَز يف رقبة ال�شاحر، ثم 
رمى االآخر رمية اأ�شد واأعتى من االأوىل لت�شتقر يف و�شط راأ�س ذو نوا�س وتنفجر 
وراأى من بني  املوت،  اإىل  ال�شاحر يف ميل  ت عينا  ابي�شَّ لها كثري من دمائه... 
مامع  من  اأب�َشع  وجهه  ويبدو  راأ�شه  على  عباءًة  يرتدي  كياًنا  النا�س  اأج�شاد 
م منه!، كان ذلك »اإزب بن اأزيب«.. وكان  الب�شاعة كلها يتب�شم يف �ُشخرية ويتقدَّ
�شوء  اإىل  ملردود  واإنه  الزمن،  من  عقدين  واأ�شلَّ  �شلَّ  باإن�شاٍن  ى  يت�شفَّ اأتى  قد 
امل�شري، اأما »ذو نوا�س« فكان وجهه يطالع ال�شماء يف جُحوٍظ وقرنني فوق راأ�شه 

وخنجر مغروز يف جبهته!..  
z

وملك »اأ�شعد« ابن »ملكيكرب« عر�س �شباأ.. وبداأت الغيمة ال�شوداء التي كانت 
قد اأع�ش�شت يف كل ناحية يف البالد اأن تنق�ِشع؛ فاأمَن النا�س بعد خوف، وهنئوا 
بعد بوؤ�س، وا�شتغنوا بعد فقر، واأ�شبحوا اأحراًرا يف دينهم ميار�شون ما يريدون... 
مة من امللك قد نزَلت يف البالد تدعو اإىل االإله الواحد؛ رحمن  اإال اأن دعوًة ُمنظَّ
ها من رد.. واكتملت  ذي �شماوي، مليك االأر�س وال�شماوات، قبَلها من قبل وردَّ
زت اجليو�س  الدولة فلم يكن يعيبها اأو ينق�شها �شيء.. وجتنَّدت اجلنود وجتهَّ
ب  فلقَّ الدول،  كان حولها من  ال�شبئية ممن  الدولة  االعتداءات على  وُردت كل 
النا�ُس »اأ�شعد« بالكامل، ف�شار »اأ�شعد الكامل«، وعرفه النا�س بهذا اال�شم ف�شار 
اأعظم واأ�شمى »تبع« ملك اليمن يوًما، و�شارت كلمة »تبع« ملا ُتذَكر وحدها فاإنها 
ُت�شري يف التاريخ اإىل »اأ�شعد« الكامل وحده، لكن ا�شم الكامل هذا مل ياأت من 
كمال دولته فقط، لقد اأتى من �شيء اآخر؛ �شيء جعل ا�شمه هذا يطُرق االآفاق... 
فلقد عزم »اأ�شعد الكامل« بعد اأن ملك عر�س �شباأ اأن يخُرج بدين الرحمن ذي 
�شماوي من �شباأ فيبُلغ به م�شارق االأر�س ومغاربها، لكن م�شارق ومغارب االأر�س 
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بالن�شبة الأ�شعد يف ذلك احلني كانت حتُكمها امرباطوريات عظمى؛ الفار�شية 
ال�شا�شانية والرومانية... ومل تكن حتًما �شت�شَعد بدينه اجلديد.

لكن »اأ�شعد« كان خطيًبا ُيح�ِشن اإثارة احلما�شة يف قلوب الرجال.. ولقد �شقى 
اأت  اأ�شبَحت، وجترَّ وكيف  كانت  وكيف  �شباأ  �شقاية مبدى عظمة مملكة  النا�س 
عليها املماِلك يف خم�س وع�شرين �شنة حتى مل يُعد ُيقيم لها اأحد وزًنا.. وكان 
ف�شيًحا ُيتِقن ال�شعر ويقوله يف كل منا�شبة، ومكَث يف النا�س ُي�شِعل نياط قلوبهم 
دهم وُي�شلِّحهم حتى كون جي�ًشا مل يَر اأهل �شباأ مثله  وي�شد على عزائمهم وُيجنِّ
من قبل!، اأربعون األًفا من الرجال انطلَق بهم من �شباأ اإىل ما حولها، فخ�شعت 
له يف ع�شر �شنني )ُتهاَمة وعَدن وعمان وكل ما يجاورهم(، ف�شار امللك التبع 
ب طويل جًدا.. »ملك �شباأ وذي ريدان وح�شرموت  َب بلقب ُمركَّ الوحيد الذي ُلقِّ
د النا�س يف كل اإقليم يدُخله، وظل  وميانت واأعرابهم طود وتهامت«، وكان ُيجنِّ
زها كلها لتجتِمع  يفَعل ذلك حتى جاء اليوم الذي طلَب فيه من اجليو�س التي جهَّ

ته احلقيقية.  يف وادي »ما�شل اجلمح« و�شط اجلزيرة العربية، وهناك راأى عزَّ
ثمانني األًفا اأو يزيدون من الفر�شان اأتخموا ذلك الوادي.. وفوق اأحد األ�ِشنة 
اجلبل كان يقف »اأ�شعد الكامل« يف ُحلَّة حربية ملكية، وبجواره »عمرو بن جابر« 

يف هيئته الب�شرية... قال له »اأ�شعد«: 
هل راأيَتها يا »عمرو« بعيِنك؟ 	 
نعم راأيُتها.	 
وما ا�شمها؟ 	 
»فاران«. 	 
وكيف يعي�س الب�َشر فيها يا »عمرو«؟	 
ُهم قوم ُب�َشطاء.	 
اأفيها حًقا البيت الذي ُو�شَف يف ُكتب الراهب التوحيدي »�شافع«؟ 	 
�شونه. 	  نعم هو فيها.. واأهلها ُيقدِّ
ل بيٍت ُو�شَع للنا�س على هذه االأر�س؟	  األي�س ذلك البيت هو اأوَّ
بلى هو كذلك.. ولقد رفع اإبراهيم قواعده بعد اأن اأخفاه الطوفان.	 
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وكيف �شيكون م�شرينا اإليها؟ 	 
ط. 	  ع�شر اأيام ن�شرُيها حثيًثا اأو خم�شة ع�شر يف م�شرٍي ُمتو�شِّ

ك ثمانون األفا اأو يزيدون اإىل مدينة فاران.. املدينة التي فيها اأقَد�س  وحترَّ
م الذي هو اأول ُمتعبَّد  �شيء يوؤمن به »اأ�شعد« يف دين ذي �شماوي؛ فيها البيت املحرَّ
»اإبراهيم«  رفع  ثم  »نوح«  وردمه طوفان  »اآدم«  بناه  االأر�س،  للرحمن على هذه 
م  للرحمن، وُمرَّ النا�س عنده  �ًشا يطوف  ُمقدَّ بيًتا  اأخرى... ف�شار  مبناه مرًة 
على النا�س القتال عنده، يف مدينة كان ا�شمها )فاران(، ثم �شار ا�شمها عند 
العرب ذلك اال�شم الذي بلَغ امل�شارق واملغارب من �ُشهرته، �شار ا�شمها )مكة(. 

z
عت حوافل اجليو�س يف م�شهٍد مل يَر اأهل فاران مثله اأبًدا..  وعند البيت جتمَّ
ثم  البيت  ناحَية  ب�شالحه  تقدم  »اأ�شعد«  ا�شمه  كان  اجليو�س  راأ�س  على  ورجل 
اأ�شلحَتهم يف �شوت جلجلة  انحنى ورمى �شالحه!، ورمى كل اجلنود يف جي�شه 
ت م�شاعر اأهل فاران	 ذلك البيت ال�شغري الذي يتو�شط مدينتهم	 تنحني  هزَّ
قائده  ويذرف  ينحني،  الكل  وخيولهم...  وعتادهم  باأ�شلحتهم  مندة  ُجند  له 
دموًعا �شاَلت من ال�شوق، ويخلع القائد خوذته ويتقدم من ذلك البيت احلجري 
له، وقال يف �شعر �شهري.. كل ملٍك يفنى �شوى ملك ربي.. فله ملكنا حميًدا  وُيقبِّ
ميًدا.. خلق اخللق فاجًرا وتقًيا.. و�شقًيا ب�شعيه و�شعيًدا.. قاهًرا قادًرا مييت 

ويحيي.. خلق اخللق مبدًئا ومعيًدا.
األًفا  �شبعني  البلدة  الأهل هذه  انحروا  اأن  اإليه..  ودعا كرباء جي�شه  قام  ثم 
والربود  اليمانية  املذهبة  باالأنطاع  البيت  هذا  اك�شوا  واأن  والغنم،  ال�شاء  من 
الع�شل،  وي�شقيهم  للنا�س  ينحر  االأيام  من  �شبًعا  فاران  يف  ومكث  اليعافرية... 
وتزين بيت الرحمن ف�شار ذا ك�شوة �شوداء فاخرة �شميكة عليها نقو�س ذهبية، 
وجعل له باًبا مذهًبا ومفتاًحا، فلم يكن يف جزيرة العرب بيًتا اأفخر منه واأكرم.
وم�شى »اأ�شعد« اإىل ال�شرق يف فتوح وفر�شان وجيو�س.. ياأتي البالد ويهزم 
فيهما  ُت�شِرق  كاملني مل  يومني  الدنيا  عليه  اأظَلمت  اأر�ٍس  نزل يف  امللوك، حتى 
�شم�س!، وظن اأنه بلغ م�شرق ال�شم�س واأن االأر�س مل يُعد فيها م�شري اإىل اأبَعد من 

هذا!، وقال ل�شاحبه »عمرو بن جابر«:
اأيف االأر�س مِزيد من االأ�شقاع اآتيها بدين ربي؟	 
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قال »عمرو«:
اإن فيها مزيًدا واإنَك مل تاأِت منها اإال �شيًئا ي�شرًيا!	 
فاأين ال�شم�س يا »عمرو«؟	 
اإنك يف اأر�س يقال لها داما، واإن ال�شم�س موجودة لكن �شيء من الريح 	 

ُيخفيها عن النَظر، واإنها �شُت�شرق بعد اأيام ال نعَلم عددها.
فاأمر »اأ�شعد« اأن توقد ال�شماع املنرية فاأوقدت.. وم�شى اجلي�س بها يف اأر�س 
ف اجلميع!، توقفوا على خرَب �شج به امللك »اأ�شعد« وثار!، قالوا: الظلمات، ثم توقَّ

التي 	  البلدان  من  بلد  يف  ُقِتل،  قد  اليوم  لك  وزيًرا  اإن  امللك..  اأيها  يا 
اأخ�شعَتها ل�شلطانك...

فعب�س فلم ُير من قبل يف مثل هذا الغ�شب.. وقال:
لهم 	  واأقطعن  منها  هم  والأ�شتاأ�شلنَّ �شوامعهم  عليهم  فالأهِدمنَّ  هم  الآتينَّ

روؤو�س النخيل فيت�شردون يف االأر�س... اأي بلَدٍة تلك التي قتَلت وزيري؟
قالوا اإنها بلَدة قريبة من فاران، واإنها ُتدعى يِثب.

اأبِلغوا يثب اأين هادمها وُمنزاًل عليها اخلراب.	 
له  وباَن  اأعتابها  على  وقف  اإذا  حتى  اجلنود..  من  األًفا  بت�شعني  وجاءها 
واالآخر  كعب  يدعى  اأحدهما  اليهود؛  اأحبار  من  رجلني  منها  له  خرج  نخيلها، 

�شامول، قال له كعب:
يا داعي الرحمن كيف تاأتي خلراب بلدة هي مهاجر نبي يخرج من هذا 	 

احلرم يف اآخر الزمان تكون داره وقراره.. واإنا نحن اليهود ما اأتينا اإليها 
ه يكون فيها. وتركنا كل بلدة اإال الأنا علمنا اأن ُم�شتقرَّ

ل  وتبدَّ العبو�س  وجهه  عن  وذهب  الطري..  راأ�شه  على  وكاأنَّ  »اأ�شعد«  فوقف 
مبالمح اأقرب اإىل الوجد، وقال:

اأهي كذلك؟	 
كتبنا 	  يف  ا�شمه  واإن  اأهلها..  ره  وين�شُ �شيء،  كل  منها  فُينري  ياأتيها  نعم 

»اأحمد«.
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ولقد كفى هذا »اأ�شعد« ليحني راأ�شه ويرفع خوذته عن راأ�شه.. قال »اأ�شعد«:
اأحد من 	  اأي  يد  ليكون على  وما كان خرابها  �شبيل..  البلد من  لهذا  ما 

العاملني، واإين بالرحمن داع ولنبي الرحمن داع... �شهدُت على »اأحمد« 
اأنه ر�شوٌل من الرحمن باري الن�شم، فلو مدَّ عمري اإىل عمره لكنُت وزيًرا 

جُت عن �شدره كل َهم. له وابن عم، وجلاهدُت بال�شيف اأعدائه، وفرَّ
واأكرم »اأ�شعد« اأهل يثب واأغَدق عليهم ورفع من �شانهم.. واأقام لديهم يف 
واأ�شرَّ  امللك،  بئر  ي�شمونه  الزالوا  بئرا  لهم  وحفَر  االأيام،  من  �شبًعا  قباء  وادي 
اأن ياأُخذ معه احلربين كعب و�شامول اإىل اليمن فُيكرمهما ويهديهما يف ق�شرا 

َراه بالنبي االأحمد... يعي�شان فيه مبا ب�شَّ
وعاد »اأ�شعد« اإىل �شباأ فاأقام فيها ما �شاء اهلل له اأن ُيقيم اإىل اأن جاء ذلك 

اليوم. 
اأتى بعد ثالثة ع�شر �شنة.. اأتى وح�شَر �شبح ال ُيغادر �شغرًيا وال كبرًيا على 
الروح،  و�شعفت  وهَن اجل�َشد  امللك،  املوت على  �شبح  اأتى  اأتاه،  اإال  الدنيا  هذه 
ف�شار ال يقيمه اإذا انحنى مال وال ح�َشب، وغزا املر�س اخلاليا، كان قد تزوج 
ان« و»�شرحبيل« و»ملي�س«، وكانت »ملي�س« عند قدمه ال ُتغادره  واأجَنب ثالثة، »ح�شَّ
بعدي  تختِلفوا  ال  بني  )يا  قال..  و»�شرحبيل«  »ح�شان«  ولَديه  اإىل  فاأر�شل  اأبًدا، 
الأنه  »ح�شان«  بها  وليبداأ  منكم،  واحد  كل  �شياأتي  املُلَك  واإن  تكم..  عزَّ فتذَهب 

االأكرب وليخلفه اأخوه من بعده...( ثم غاب عن الوعي.
فلما اأفاَق قال:

باإينور، ائتوين 	  ائتوين ب�شكان اجلبل.. ائتوين بعمرو بن جابر، وائتوين 
باإينور.

رها وي�شف مكاًنا يف اجلبل ي�شُكن فيه  فظنَّ اأهله اأنه يهذي.. لكنه ظلَّ ُيكرِّ
»عمرو بن جابر« وت�شُكن فيه »اإينور«!، وكان يغيب عن الوعي فيذُكر اأيام لعبه 
وُتنِقذه  تاأتيه مت�شي  »اإينور« وهي  ويغيب فريى  الدير،  مع »عمرو بن جابر« يف 
من �شقَطة كادت اأن تق�شي عليه، ويغيب ويرى الكعبة وك�شوتها، ثم يفيق ويغيب 
فريى نخيل يثب، وي�شمع االأحبار ينطقون با�شم »اأحمد«، ثم يفيق فريى اأمامه 
وجها هو اأح�شن وجه، وعني هي اأجمل عني؛ زرقاء ُيحاكي �شفاوؤها البحر، كانت 
من  فيها  نظرة  مرة،  اأول  راآها  اأين  ر  تذكَّ بنظرة  له  تنُظر  له  اأتت  قد  »اإينور« 
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ال�شفَقة واحلنان ما ال ميلكه بني االإن�شان، و»عمرو بن جابر« بجوارها ينُظر له 
بوجهه احل�شن الذي ال ت�شيبه ال�شنني اأبًدا، وكاأنَّ هوؤالء اجلن ال يهرمون!

م »اأ�شعد« ملراآهما واأدمَعت عيناه وقال: تب�شَّ
باقَية، 	  احلياة  هذه  يف  ال�شنني  من  مزيًدا  يل  اأن  لو  وددُت  »عمرو«..  يا 

فكانت عيني هذه لتدمع من جمال روؤياه يا »عمرو«.
نظر له »عمرو بن جابر« ماواًل اأن يفهم.. فابت�َشم »اأ�شعد« ونظر اإىل االأعلى 

يف �شيء ُي�شبه الر�شا، وقال:
اإن ا�شمه »اأحمد« يا »عمرو«، اأحمد...	 

اأوماأ »عمرو« براأ�شه ُموافًقا.. فقال »اأ�شعد«:  
�شهدُت على »اأحمد« اأنه.. ر�شوٌل من الرحمن باري الن�َشم.. فلو كان مّد 	 

عمري اإىل عمره.. لكنُت وزيًرا له وابن عم.. واألزمت طاعته كل من.. 
جُت عن  على االأر�س من عرٍب ومن عَجم.. وجلعلُت نف�شي له جنة.. وفرَّ
ومنا  املعت�شم..  وبه  الهدى  به  كُتبنا..  نبي وجدناه يف  َغم..  �شدره كل 

قبائل يوؤُووَنه.. اإذا حلَّ يف احلل بعد احلَرم.
ونظر اإىل اإينور وقال:

اأن 	  زمانه  زمانِك  بلَغ  اإذا  والنور..  احل�شن  ذات  يا  بالرحمن  اأ�شهدِك 
تقرئيه مني ال�شالم، وقويل له اأن الوجد بحبه قد نالني حتى وَهن مني 
واإنها  فاأعياها..  باجل�َشد  الروح  وثقَلت  �شيًبا..  الراأ�س  وا�شتعل  العظم 

ملغادرة اإىل روح ربها و�شلطانه.
ونظَر اإىل »ح�شان« فقال له:

ح�شرَت وفاة اأبيك يا »ح�شان«.. فانُظر لنف�شك فالزمان زمان.. فلرمبا 	 
ذلَّ العزيز ورمبا.. عزَّ الذليل وهكذا االإن�شان.

اأمًرا، ونظر بعنٍي  ر  واأغم�َس عينيه با�شت�شالم.. ثم فتحها فجاأًة كاأمنا تذكَّ
واهَنة اإىل »عمرو«، قال له:

يا »عمرو«.. الكتاَب يا »عمرو«.	 
نظَر له »عمرو« مت�شائاًل.. ف�شكَت حلظًة ثم قال:
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كتاب الراهب »�شافع«.. اإين اأحفظه حتت عر�س امللك، فال ي�شيعن من 	 
بعدي يا »عمرو«.

همَّ »عمرو« اأن يتكلَّم.. لكن قطع احلديث فجاأًة �شوت »اإينور«؛ قاَلت:
ال ينبغي ملثله من كتاب اأن يكون حتت العر�س.. وال ينبغي له اأن يكون يف 	 

الق�شر، فاإن املمالك مهما طال عهدها ت�شقط، واإن نفو�س امللوك تتغريَّ 
يا »اأ�شعد«، فال جتعله يف براثن القَدر، اإمنا ينبغي للكتاب اأن يعود اإىل 

دير الراهب »�شافع«، فيتعلَّم منه املُتعلِّمون ا�شم الرحمن وينت�ِشر.
نظر »اأ�شعد« اإليها بحنان، ثم نظَر اإىل ابنه »ح�شان« وقال له:

اعَهد بالكتاب اإىل »يزن«.. فاإنه اأحَفظ له من كل اأحد.	 
ثم نظَر اإىل »اإينور« وقال:

تِك يا »اإينور«.. فال ي�شيَعنَّ من بعدي.	  اإن هذا الكتاب يف ذمَّ
ر  وتذكَّ ونظر يف عينها  والكالم..  الدموع  بكثري من  »اإينور«  ترقرقت عيني 

تلك العيون االآمنات التي اآمَنته يوما يف العتمة، واإنها لتاأمنه اليوم. 
ت دقائق من احلزن حتى اأذن اهلل لروحه اأن تفي�س.. فنازع حتى خرَجت  ومرَّ
منه اإىل بارئها، واأُقيَم له ماأمَت ح�شرته االأقيال واالأذواء وكثري من جموع �شباأ 
ذ اأهله و�شّيًة عجيبًة له؛ فلقد اأو�شى اأن ُيدَفن قائًما!، ولقد تعب  وما حولها، ونفَّ
النا�س يف ُماولة حتقيق ذلك حتى اأجنزوه، فكان الوحيد الذي ُدِفَن قائًما يف 

التاريخ كله!
النا�س بيوتهم من  الكامل«.. ولزم  »اأ�شعد  الليل على �شباأ ولي�س فيها  ونزل 
الكرب فلم ُيَر يف �شوارع ظفار ما�شًيا وال راكًبا، اإال رجاًل مي�شي مني الظهر 
ف بها من فوق راأ�شه، ثم اأح�شر عباءته عن راأ�شه حتى بانت مالمه  بعباءة يتلحَّ
ا عباءته خارًجا من  الكريهة، لقد كان ذلك »اإزب«... »اإزب بن اأزيب«، كان المًّ

ًها اإىل مكاٍن اآخر، وفتنٍة اأخرى!  ظفار ُمتوجِّ

z
ت تمَّ

z
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عج���ب بق�ص���ة  زعي���ٌم  �إين 

�خل���ر ي�ص���تزيدها  مل���ن  عن���دي 
م���رًة  �لأ�ص���ر  يف  يك���ون 

رُج�ل  لي��س ل�ه يف ملوكه�م خَطر
ظو�ه���ر ق���رى  يف  مول���ده 

خم���ر ��ص���مها  �لت���ي  هم���د�ن 
ح�دث عل�ى  �أ�صحاب�ه  يقه�ر 

ويحتق���ر فيه���م  ويخف���ى  �ص���نه 
�صولت���ه �أمكنت���ه  �إذ�  حت���ى 

�لب�َص���ر ب�ص���اأنه  ي���دري  ولي����س 
�أ�صب���ح يف هن���وم عل���ى وَج���ل

�ص���عرو� م���ا  غافل���ون  و�أهل���ه 
عندهم بالأم�س  ر�أو� غالما 

�ل�صغ�ر ب�ه  جه�ال  لديه�م  �أزرى 
خم�ر يف  ت�ص�كن  ف�ال  فار�ص�د 

�لظف���ر فاإنه���ا  ظف���ار  ورد 
نح�ن م�ن �جل�ن ي�ا �أب�ا ك�رب

�لذع���ر هاجن���ا  �خل���ر  ياتب���ع 
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ف�ص�ار عنه�م م�ن بع�د تا�ص�عة
�لفك���ر و�ص���انه  ظف���ار  �إىل 

يرفع�ه و�لده�ر  فيه�ا  فح�ل 
ي�ص���تهر وه���و  �ل�ص���اأن  عظ���م  يف 

ب���ه �ص���ار  ث���م  �جلي����س  فعب���اأ 
ينت�ص���ر �لب���الد  يف  �لدب���ا  مث���ل 

ع�صكره �خلافقني  مالأ  قد 
يعتك���ر ح���ني  �للي���ل  كاأن���ه 

كتائب���ه  �أع���د�ءه  تقه���ر 
ت���ذر ول  منه���م  تبق���ى  فلي����س 

�إن���ا وجدن���ا ه���ذ� يك���ون مع���ا
ُمقت���ِدر و�مللي���ك  علمن���ا  يف 

ل���ه و�لبق���اء  هلل  و�حلم���د 
مفتق���ر �جل���الل  ذي  �إىل  كل 

�أ�صعد �لكامل



ذوي  من  يعتربونهما  �جلن  من  كثري  �آمون«..  بنت  »و�إينور  طارق«،  بن  جابر  بن  »عمرو 
كما  �الأكيد-  لكن  �ملحتقر!،  �لذكر  ذوي  من  يعتربونهما  �آخرون  وكثرٌي  �لرفيع،  �لذكر 

�صيظهر الحًقا يف �الإي�صتوريجا- �أن وجودهما عالمة فارقًة يف تاريخ �جلن.  

�الإي�صتوريجا هي علم �لزمان. 

كل �ختالفات �لنا�س يف هذه �حلياة �إىل �أديان وفَرق وطر�ئق تكون ب�صبب �ختالفهم فيما 
كان يف �لزمان. 

عقائد  �إىل  فيفرتقو�  كذ�؛  حدث  بل  يقول  �الآخر  و�لبع�س  كذ�،  حدَث  بع�صهم  يقول 
ويتحاربو�. ويختلفو�، 

�أما �الإي�صتوريجا فهي �حلديث �حلق.. ما حدَث كيفما حدث. 

موكول بها فرق من �جلن ت�صاهد كل �صيء، وتكُتب كل �صيء كما حَدث دون حتريف 
وتاأويل. 

باأمر لو�صيفر.. يكتبون وال ُيغادرون حدًثا يف تاريخ �الإن�س. 

رقاب  ي�رصبو�  �أن  للب�رَص  �أر�د  ملن  �ملفتاح  هو  �الإي�صتوريجا  يف  و�لتبديل  �لتغيري  �أن  تعلَّمنا 
ة يف زمانه، نحن نن�صيكم هذ�،  �لتاريخ بدقَّ �أحد منُكم يهَتم بتدوين  �لبع�س.. فال  بع�صهم 
ويتحاربون  ويتناحرون،  �الإن�س  ويختلف  �الأجيال  وتتو�ىل  �لتاريخ،  يف  كتبكم  فتتعار�س 
كما  متاًما  ُيزعجنا،  جن�صكم  الأن  ا،  بع�صً بع�صكم  دماء  ت�صفكو�  �أن  �لهدف؛  هو  هذ�  ويفنون، 

ُيزعج �لذباب وجوهكم، و�إبادتكم بالن�صبة لنا ر�حة مثل �أن �إبادة �لذباب لكم ر�حة.

�ل�صباع!،  تن�صى  كما  ها  تن�صَ وال  من�صي..  بينما  ذهنك  من  جاِنب  يف  �لكلمات  هذه  �صع 
�صُتخيِّم  نور؛  من  جذوًة  �لكامل  »�أ�صعد«  �أ�صعل  �أن  بعد  �أر�صكم،  على  �صُتخيِّم  �ل�صباع  و�إن 

�ل�صباع من بعده حتى تبتلعكم جميًعا.

z
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خرٌب تناقل يف العرب البائدين.. اأن امراأًة كانت كالنجم يف الن�شاء االأولني، 
ونها ولي�س ا�شمها زرقاء؛ زرقاء كانت عيونها، وكل زرقاء عني  زرقاء كانوا ي�شمُّ
بونها زرقاء، وكل زرقاء عني عندهم �شوؤم لوالدها وتعا�شة، يئدها  يف العرب ُيلقِّ
وتوجعها  حديثه  يوجعها  م�شتمر،  وَجع  يف  حتيا  اأو  قلب  له  كان  اإن  الرتاب  يف 
بوالدها  ظنوا  الزرقاء  اأتتهم  فاإن  العجم،  من  الزرقة  اأن  العرب  تعلَّم  عيونه، 

الظنون.
خرٌب تناقل يف العرب البائدين.. اأن امراأة زرقاء مل تُكن كاأي زرقاء، ق�سَّ 
ثوا عنها حتى �شار العربي ياأمل ويبتغي اأن تاأتيه ابنة زرقاء!؛ �شاحر  العرب وحدَّ
وجهها ن�شرة مالمها، كاأن وجهها يف وجوه القوم قمر ت�شامى فوق كل االأجُنم، 
عينان و�شاءتان يف وجهها، ترى ماال يرى، كاأمنا يخُرج من عينها نوًرا ي�شيء 
ة �شديدة تنُظر بها اإىل اأبعد مما ينظر الب�شر، يف  لها كل �شيء!، يف ب�شرها حدَّ
بعده، وحولها  القوم  نزلت عقول  ثم  ال�شماء وحده  نزل من  كاأمنا  راأ�شها عقل 
ميامة برية ال تفارقها، حتط على كتفها كال�شقر تارة وعلى كفها تارة اأخرى، 
وها »زرقاء«؛ )زرقاء اليمامة(.  فاأعطاها القوم نعًتا غريًبا لكنه يليق بها.. �شمُّ

اأتاها قوُمها يوًما وقالوا:
يا زرقاء اإنا جمعنا لك جمًعا.. حمائم قد عرفنا عددها.. فاإذا اأطلقناها 	 

قت يف ال�شماء فانظري اإليها نظرة واحدة، ثم اأنبئينا بعددها. وتفرَّ
اأت لهم يف نف�شها خبًئا.. واأطلقوا حمائمهم فطرَفت  نظَرت اإىل القوم وقد خبَّ

عينها لهم طرفة ثم اأطرقت براأ�شها... قالت:
هذا احلمام ون�شفه معه وميامتي هذه يكون مائة.	 

فعرفوا اأن عيونها لي�َشت من عيون االإن�س.. فاإن حمائمهم كانت �شتة و�شتني 
حمامة. 

كان �شكناها يف قطعة من اأر�س جزيرة العرب ناحية ال�شرق ا�شمها »جو«.. 
واإن قومها يف »جو« اأ�شموها الكاهنة	 والعرب ُت�شمي الطبيب كاهًنا وكل من له 
ِعلم اأو ُقدرة لي�شت عند غريه	 وكان لها َتلَّة ُمرتفعة حتب اأن مت�شي اإليها كل 
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حني ومعها مياَمتها، ولقد م�سَّ قلبها ال�شَغف بالطري و�شلوك الطري واحليوانات 
ا�شتدلَّت  اأر�شها  اإىل  الغزاة  اأتى  فاإن  �شلوكهم؛  تفَهم  فكانت  وحتى احل�شرات؛ 
بعينها  اقرتبوا حلظتهم  فاإذا  اأيام!،  بثالثة  اإتيانهم  قبل  الطري عليهم  مب�شلك 
رت قومها، فلم يُكن جي�س ي�شتطيع اأن يدُخل اأر�س »جو« من حيث ال يدري  وحذَّ

اأهلها.
وعال �شاأنها و�شاأن جمالها وعيونها وتناف�س اخلاطبني عليها.. حتى دخل اإىل 
بالدها يوًما �شاٌب رحاَلة حلو الل�شان جعد ال�شعر... يق�ّس على النا�س الق�ش�س 
�شوق  عند  ت  مرَّ كلما  وكانت  العذري،  خرافة  »خرافة«،  ا�شمه  وكان  ويحكيها، 
املدينة وجَدت حوله جمهرة من النا�س ي�شتمعون اإليه!، فاقرتَبت مرة بكل بهائها 

ت�شمع ما يقول. 
ثكم باأمٍر واإين ورب القمر املنري ل�شادق.. اإين قد اأ�شَرين  قال يا قوم اإين ُمدِّ
ثالثة من اجلن يوًما فاأخذوين اإىل واد ا�شمه عبقر، فراأيت فيه من عجائبهم ما 
�شابت به �شعرات �شابة من راأ�شي، عجيبة كانت هيئاتهم و�شعورهم، فبينما اأنا 
معهم اإذ اختلفوا ما يفعلون بي، فمرَّ عليهم رجل من اجلن فقال ماَلُكم؟، قالوا 
اختلفنا يف اأمر هذا االإن�شان، قال لهم فاأ�شركوين معكم.. قالوا اأنَت ال تكافئنا.. 
قال �شاأحكي لكم حكايًة حدَثت معي و�شتعلمون ما هو قدري، اإين عط�شُت ذات 
يوم فنزلُت الأ�شرب من بئر قريب فاإذا �شيحة عالية خُميفة �شمت اأذين فهربت!، 
لكن العط�س اأعادين مرًة اأخرى اإىل البئر فنزلُت و�شربت، فدعا عليَّ �شاحب 
ال�شرخة اجلني فقال )اللهم اإن كان ال�شارب رجاًل فحوله امراأة.. واإن كانت 
امراأة حولها اإىل رجل(!، فنظرُت فاإذا اأنا قد حتّولُت اإىل امراأة!، وم�شيُت اإىل 
ت ال�شنني وعدُت اإىل البئر و�شربُت...  جُت رجاًل واأجنبُت منه، ومرَّ املدينة وتزوَّ
جُت  وتزوَّ رُجاًل!،  ُعدُت  قد  اأنا  فاإذا  فنظرُت  دعَوته،  بنف�س  البئر  جني  فدعا 

واأجنبت!، فاإن يل ابنان من بطني، وابنان من ظهري...
قال له اجلن واهلل اإن ق�شتَك عجيبة، واإنا �شُن�شركك معنا يف م�شري ذلك 
يرتكوين  اأن  اإىل  انتهوا  حتى  كثرًيا  وتكلَّموا  معهم،  واأ�شركوه  االإن�شان..  الرجل 
اأم�شي اإىل حال �شبيلي، كان عامل اجلن عجيًبا جًدا ومليئا بالغرائب، واإن عندي 

كثري من احلكايا عنه.
قني، لكنهم ُيحبُّون  عون حول خرافة وي�شمعون له غري ُم�شدِّ كان النا�س يتجمَّ
حوا بعدم ت�شديقهم... وبرز بني املجتمعني  طريقته وطرافة حكاياته ومل ُي�شرِّ
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ف بعباءة �شوداء  رجٌل ماألوف، بدا اأن احلديث عن اجلن قد اأعجَبه؛ رجل يتلحَّ
وعلى وجهه الدميم ب�شمة اأِلفناها، »اإزب بن اأزيب«.. واإن وجوده يف حا�شرة من 
ث عن اجلن  احلوا�شر ال يتبعه اإال الباليا!، كان ينُظر اإىل »خرافة« وهو يتحدَّ
وعيونه ال�شيطانية تلمع من ال�شخرية، لكنه �شمت وا�شتمع مع ال�شامتني الغري 
قني، ثم برز من بني ال�شمت وجه بهي مل يِجد النفاق اإليه �شبياًل.. كان  ُم�شدِّ

وجه زرقاء اليمامة. 
برزت خلرافة من بني وجوه النا�س وقاَلت له:

واهلل اإنك لكاِذب يا هذا، كاذب وذا عقل خمتل اأحمق.	 
نظر لها »خرافة«.. اإن املالئكة بنات اهلل اإذا نزَلت لن يكن اأجمل من هذه 
الغادة ال�شبوحة!، و�شمَت ومل يتكلَّم!. فنظرت اإىل عينيه وارتباكه وخجله؛ كان 
تها؛ براءة مل تلَم�شها يف بني االإن�شان، رمبا مل�شتها  اأحبَّ ة  يف عينه براءة طفوليَّ
يف الطيور!، واأعر�شت الزرقاء عن اجلمهرة واأعر�شت عن اأفكارها وا�شتدارت 

وم�شت اإىل طريقها، وتابعها هو بنظِره مبُهوتا! 
يف  حدًثا  وكان  اليمامة،  خطَب  قد  و»خرافة«  اإال  ي�شرية  �شهور  مت�ِس  ومل 
روؤو�شهم  فيها  تدور  جعَلت  م�شيبة  البالد  اأهل  على  نزلت  ثم  عظيم..  البالد 
وت�شيل فيها دماوؤهم؛ م�شيبة عظمى جاءتهم من حيث ال ي�شتطيعون لها رًدا، 
جاءتهم من فوقهم، من مِلك ظامل كان على بالدهم ُيدعى »عمليق«، جبار من 
جبابرة العرب البائدين.. غ�شب عليهم ذات يوم فحكَم فيهم ُحكًما مل يحُكمه 

قبله طاغوت على بالده وال �شيطان!، وظهرت بوادر نفثات اإزب.
z

امللك  اأغ�شَبت  جدي�س  من  امراأة  وجدي�س..  ط�شم  »جو«؛  يف  قبيَلتني  كانوا 
ج امراأة من جدي�س اإال  وهَجته ب�ِشعٍر قا�س، فغ�شَب املِلك وحكم؛ حكَم اأال تتزوَّ
ل  انف�شَ واإذا  وُيقَتل زوجها!،  ُتقَتل  واإذا رف�شت  ُهو عليها قبل زوجها!،  ويدخل 
خطيبني قبل زواجهما تفادًيا لهذا احُلكم ُيقتل الزوج وتوؤخذ الفتاة جارَية عند 
املِلك!، ولقد كانت اليمامة اأ�شهر خمطوبة يف ذلك الوقت، وكانت من جدي�س. 

كل يوم مُير على جدي�س كان يوم عار.. تاأتي جنود امللك لتاأُخذ فتاة ا�شُتهر 
الع�شيان  على  اأهلها  وال  زوجها  وال  هي  تقدر  وال  خمطوبة،  اأنها  النا�س  بني 
اأتى يوم زرقاء اليمامة، ونزَل اجُلند على بيتها  وال�شالح مي�س رقبتها... حتى 
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و�شاقوها.
و�ركبي وقومي  بعمليق  �بدي 

ُمعجب  لأمر  �ل�صبح  وبادري 
تطُلبي مل  �لذي  تلقني  ف�صوف 

مه���َرب  م���ن  عن���ده  لبك���ر  وم���ا 
وفجاأًة برَز »خرافة« للجنود بع�شا يحِملها ُيدافع بها عن التي اختارها قلبه.. 
وحتى يف دفاعه كان بريًئا؛ فخرج ي�شيح ويرفع الع�شا ولي�س ُيح�شن قتااًل وال 
وقبَلها  و�شالت دماوؤه  واأدماه  انغرَز يف ظهره  بُرمٍح  اأحد اجلنود  خطة!، فرماه 
دموعه التي راأتها الزرقاء يف عينه قبل اأن ميوت... واأُخَذت الزرقاء اإىل ق�شر 

امللك العمليق.
كل  من  دامَية  الق�شر..  من  اليمامة  خرجت  اليوم  ذلك  �شم�س  غابت  وملا 
�شرفها،  بانتهاك  انتَهت  اأنها  يبدو  معركة  اأثر  من  ج�شدها  يهتز  اأرجائها، 
وارجتفت مالمها تود البكاء لكن عزمية بداخلها اأم�شَكت نف�شها، وم�شت حتى 
اأتت نادي قومها بني جدي�س، ف�شكتوا عن كل حديث ملا راأوها، داميًة مالب�شها 
وعيونها دامية، مل تُعد ترى زرقة العني من حمرة القهر... قال يا جدي�س اإنكم 
الأذل اأهل االأر�س يف االأر�س، واإنه لي�س يف العرب قوم اأذل منكم، اأُتوؤَتى ن�شاوؤكم 
اأتزّف  ات الرمل ال �شاأن لهم وال َوزن؟  واأنتم رجال هاهنا تقعدون؛ رجاٌل كحبَّ
العرو�س يف نهارها وتنتَهك يف ليلها!، ولو اأننا كنا رجاال وكنتم ن�شاًء لكان اأكرم 
اإن  وُتك�َشف!، واهلل  توؤَتى  ن�شَوتكم  الرجال ودماء  لكم، مت�شون تختالون كم�شية 

جدي�س الأذل اأهل االأر�س.. واهلل اإن جدي�س الأذل اأهل االأر�س. 
هذه بعد  تغ�صبو�  مل  �أنُتم  فاإن 

فكونو� ن�صاًء ل تغب عن �لكحل 
فاإمن���ا �لعرو����س  طي���ب  ودونُك���م 

ُخلقُتم لأثو�ب �لعرو�س و�لُغ�صل 
و�أنت���م رج���اًل  كن���ا  �أنن���ا  فل���و 

���ا ل ُنقي���م عل���ى �ل���ذل  ن�ص���اًء لُكنَّ
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فُبع���د� و�ُص���حًقا لل���ذي لي����س د�فًع���ا
ويختال مي�صي بيننا م�صَية �لفحل 

ُك���م �أميت���و� عدوَّ �أو  ِكر�ًم���ا  فموت���و� 
و�دنو� لنار �حلرب باحلطب �جلزل 

بني  يا  اأعقلهم  وقال  ال�شالح..  اإىل  وتدافعوا  الرجال  وحمي  النا�ُس  فثار 
وُمبيدكم  قاتلُكم  واهلل  فاإنه  لتقاتلوه  عمليق  اإىل  اليوم  ُقمتم  اإذا  اإنكم  جدي�س 
بجنده و�شالحه، فاأقيموا وليَمًة فادعوه لها وادعوا لها كرباء ط�شم، ثم اقتلوهم 
رت،  ت جدي�س وقدَّ غيلًة واقطعوا روؤو�شهم، ويكون لكم االأمر من بعدهم... وفكرَّ

َرت، وكانت مذبحة.  وقرَّ
z

َق�شر بلقي�س.. مملكة �شباأ العظمى، ومليكها ح�شان بن اأ�شعد الكامل.. قالوا 
له يا مِلك اإن على الباب رُجل اأ�شَعث من وعثاء ال�شفر جاء يريدك ويقول اأنه من 

ط�شم، ومعه كلب يعرج عرجة �شديدة... قال ائتوين به.
فلما اأتاه الرجل قال:

يا مِلك.. اأغثنا فاإن اإخوتنا من جدي�س قد اأغاروا علينا فذبحوا كرباءنا 	 
وذبحوا امللك ب�شربة واحدة، ولقد �شطوا على حكم البالد...

قال امللك الأقياله واأذوائه:
اأفتوين يف اأمر ط�شم وجدي�س.	 

قالوا له:
يا اأيها امللك، ماَلنا بهم.. فليغريوا على اأنف�شهم، ما اأبعدهم عنا.	 

قال الرجل من ط�شم:
بل نحن قريب يا مِلك.. وانُظر اإىل عرجة كلبي هذا؛ فاإن كنا بعيًدا ما 	 

كان قدَر على املجيء معي بهذه العرجة!
ل وينتقم  ق كالم الرجل.. وعزم اأن يتدخَّ اأعر�س امللُك عن كالم اأقياله و�شدَّ
َم الرجُل من ط�شم ب�شمًة  لط�شم هذه؛ فاإنه ال يُرد اأحًدا ا�شتغاث به اأبًدا.. تب�شَّ
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خفية، ونظر اإىل عرجة كلبه، فاإنه قد ك�شر قدم هذا الكلب قبل اأن يدُخل اإىل 
امللك؛ لرييه اأن البالد لي�َشت بعيدة. 

له  قال  الطريق  اإىل »جو«.. ويف  راأ�س جي�س كبري  بنف�شه على  امللُك  وم�شى 
ذلك الرجل من ط�شم:

اأيها امللك.. اإنا كنا اإذا جاءنا غاز بجي�ٍس على بالدنا عرفنا مبجيئه قبل 	 
تقدر  فلم  الهزمية،  به  واأحلقنا  باَغتناه  فاإذا جاء  اأيام،  بثالثة  ياأتي  اأن 

امللوك على دخول بالدنا اأبدا.
قال املِلك:

وكيف تعلمون قبل ثالثة اأيام؟	 
لدينا امراأة كاهنة زرقاء من بني جدي�س.. لها عني كاأنها عني االآلهة!، 	 

اليوم  واإنها  باأيام...  اأن ي�شل  قبل  الراكب  وترى  وراء اجلبال،  ما  ترى 
�شرتانا من على َتلَّتها و�شُتبلِّغ قومها، و�شريهقوننا.

م املِلك »ح�شان« وقال وهو ُيخفي اأمرا:  تب�شَّ
كاهنتَك 	  ترانا  ولن  هذه  وعدتنا  رجالنا  بكل  جدي�س  على  �شندُخل  بل 

الزرقاء ولو اتخذت �شلَّما يف ال�شماء. 
من  ال�شغري  ال�شجر  يقطعوا  اأن  الرجال  اأمر  عجيبة..  خدعًة  امللُك  َذ  نفَّ
باأ�شجارها  اجلياد  مت�شي  واأن  اجلياد،  بطون  على  ال�شجر  يربطوا  ثم  جذوره، 
هو  واإمنا  جي�ًشا؛  لي�س  هذا  اأن  بعيد  من  للرائي  فيبدو  اجلي�س!،  يف  ُمتال�شقة 
بُبطٍء  مي�شوا  اأن  امللك  اأمرهم  اجلي�س،  اقرتب  وملا  االأ�شجار!..  من  مموعة 
اأنها  االأ�شجار وال يفطن  الرائي حرَكتهم فريى غابة من  يلحظ  �شديد حتى ال 

ك ببطء وتقرتب منه! تتحرَّ
اأ�شجار اجلنود وحتط  اأوامر امللك.. وكانت الطيور تطري فوق  فعل اجلنود 
عليها بال خوف، وكانت زرقاء اليمامة جال�شة مع ميامتها تنُظر اإىل االأفق يف 
ونزلت  االأخري...  وم�شهده  »خرافة«  وتذكر  فقَدت من عر�س،  ما  تذُكر  ُحزن، 
من عينها الدموع.. واقرتب اجلي�س من جهة تكُث فيها االأ�شجار، اقرتب حتى 
اأ�شبح يف مرمى عيون اليمامة، لكنها مل تنتِبه، ثم فطن عقلها من طول جل�شتها 
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ل�شيء غريب!، وقفت الزرقاء على التل وم�شحت دموعها و�شيََّقت عينها؛ هذه 
ك، هذه االأ�شجار اآتَية اإلينا.  االأ�شجار، اإنها تتحرَّ

ت اإىل قومها يف عجالة.. وقالت يا قوم اإين راأيُت االأ�شجار تاأتي اإلينا..  وم�شَ
نظر قومها اإليها يف �ُشخريٍة وجتاهلوا قولها، ثم ذهبت يف اليوم التايل و�شعدت 
التلة ونظرت فراأت �شيئا اأعجب، فهرعت اإىل قومها وقالت اأنها ترى االأ�شجار 
خلفها ب�َشر.. ف�شخَر قوُمها منها �ُشخريًة اأ�شد من �شخريتهم االأوىل، ومل يلبثوا 
مهم وقتل  من ليلتهم هذه �شاعة اإال دخل عليهم »ح�شان« بُجنده و�شالحه فحطَّ

كرباءهم.
ينفعك���م ق���وم  ي���ا  ِحذرك���م  خ���ذو� 

يحتقر  بالأم�س  �أرى  ما  فلي�س 
ب�َصر خلفها  من  �صجًر�  �أرى  �إين 

و�لب�َصر  �لأ�صجار  جتتمع  وكيف 
z

دخل  الكامل«،  اأ�شعد  بن  »ح�شان  امللك  فيها  »جو«..  اأعتاب  على  خيمٍة  يف 
ًدا يف امراأة، والقهر يف  اجُلند عليه بامراأة زرقاء، فنظر فاإذا هي اجلمال ُم�شَّ

عينها واحلزن اأهلَكها!، قال لها:
قد اأتينا برغم اأنَفِك وعينِك يا زرقاء.	 

قالت له:
رُت قومي لكنهم �شموا اآذانهم 	  اإين راأيُتكم تاأتون حتملون االأ�شجار وحذَّ

وقالوا اأن احُلزن اأ�شعف عيني.
اأما بالدك هذه فلن 	  اأما نحن فاإنا �شُنكرمِك و�شن�شتخدمِك يف بالدنا، 

يكون ا�شمها »جو« بل �شيكون ا�شمها اليمامة، على ا�شمك.
قنَّ عيني هذه 	  قتلَت كرباء اأهلي وتُظن اأين لديَك جارَية!، واهلل اإين الأُمزِّ

لئال ي�شتخدمني قاِتل قومي.
غ�شب امللك »ح�شان« وقال:
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اأيها اجُلند خذوا طويَلة الل�شان فاذهبوا بها اإىل خيَمة »مزيقياء« اأمري 	 
ماأرب فتكون جارَيًة عنده فلي�شتخِدم ب�شرها يف مراقبة ال�شد والعناية 

ا. به، ولتِقَفنَّ على اأعايل ال�شد ولتنُظرنَّ لنا من اأتانا واأراد بنا �شرًّ
�َشْمح  كبري  �شيخ  و»مزيقياء«  الوجه..  ة  ُمكفهرَّ »مزيقياء«  اإىل  بها  ودخلوا 
ث  ث لها ب�شوٍت خفي�س، وظلَّ يتحَدّ َم ملا راآها، ثم دعاها وحتدَّ الوجه... تب�شَّ
بعد  العنيدة  الفتاة  هذه  �شحَكت  مل  احلرا�س  يعرف  مل  �شحَكت،  حتى  اإليها 

جل�شٍة واحدة مع »مزيقياء«!، قال لها:
قد 	  فيُكم..  العمليق  فعله  الذي  ال�شنيع  باالأمر  َدَرينا  ما  اإنا  زرقاء،  يا 

اأتانا من عند ط�شم رجل يتباكى عند املِلك، ومل ُنِقر امللك على ما فعل، 
اأخوه  لكن  العظيم،  الكامل  اأ�شعد  اأبوه  لي�س مثل  َطي�س،  فيه  ل�شاب  واإنه 
قتل  خرَب  غًدا  لت�شمعني  واإنك  عقاًل،  واأكمل  لوالده  اأقَرب  »�شرحبيل« 
لح من اجلد  »ح�شان« هذا على يد اأخيه؛ فال حتزين واعتربيها عِطّيَة �شُ
»مزيقياء« الأجل من مات من اأهلك، اأما اأنِت فل�شِت جاريًة الأحد، كوين 
معي و�شتكونني فينا عظيمًة م�شموَعة الراأي؛ فلقد �شمعنا عن ب�شريتك 

وفطنتك... ثم قال لها: 
ما ا�شمك يا زرقاء؟	 

جت من االإجابة، ثم اأجاَبت فقالتك حترَّ
عنز 	  وين  و�شمُّ مني  فت�شاءموا  زرقاء  اأهلي  وجَدين  مولدي  حني  اإنني 

اين اأهلي  	 ثم ملا كربُت مل يُكن الأحد ابنة اأجمل مني؛ ف�شمَّ 	غ�شبا عَليَّ
ال�شمو�س.

يِك ا�شًما اآخر.. �شن�شميك ظريَفة؛ الأن براعة وذكاء 	  اأما اأنا فاإين �شاأ�شمِّ
قلبك ال ُيو�شفان.

ف�شحَكت زرقاء اليمامة.. كان هذا هو »مزيقياء بن ماء ال�شماء« اأمري ماأرب.
وجاء االأقياُل اإىل »�شرحبيل« وقالوا له:

دماء 	  ون�شفك  من�شيها  االأميال  مئات  اأخوك..  »ح�شان«  اأرهَقنا  قد  اإنا 
ونحن  �شيء،  اأي  يف  واالأذواء  االأقيال  راأي  ي�شمع  وال  طائل،  بال  النا�س 
الذين مل ياأِت مِلك اإال اأخذ م�شورتنا!، حتى امللكة العظيمة بلقي�س مل تُكن 
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تقَطع اأمًرا حتى ن�شهد، وامللوك بعدها على هذا.. اإال »ح�شان« اأخوك!، 
واإنا ال نريد احُلكم اأن يخُرج من اآل »ملكيكرب«؛ فاقُتل »ح�شان« ونكون 

نحن حتت طاعتك...
وملئوا راأ�َشه بكالٍم كثري حتى قَتل اأخوه.. واأ�شبح ملك �شباأ وتهامة واحلجاز 

وال�شام. 
z

اإذا راأيَت زرقاء اليمامة تخُطو عند �شد ماأرب واجلنان من حولها واملاء من 
اأنك  �شتُظّن  االأ�شجار...  دانَيًة على  فوقها  والثمار من  له  ملُ�شتقرٍّ  حتتها يجري 
ُت�شاهد لوحًة تعمد را�شُمها اأن يح�شد كل اجلمال يف مكاٍن واحد!، لكنها مل تُكن 
لوَحة؛ لقد كانت �شباأ، لي�شت جنًة واحدة، بل جنتني عن ميني و�شمال... �شنع 
اأهُلها هذا ال�شد الهائل قبل اأكث من األفي عام، واأجروا له قنوات كاالأنهار جتري 
فرتِوي، ف�شارت جنتني عظيمتني يف �شباأ فيهما من كل �شيء، حتى اإذا م�شيَت 
وعلى راأ�شك �شلَّة ت�شاقَط عليك من ثمارها االأ�شجار!.. وجاءت �شباأ مغامن كثرية 
اإىل غنى بال فقر وثمار حلوم  من فتوحاتهم يف بالد اجلزيرة.. ف�شار االأمر 
ب، انتهى عجبها ب�شحر  وطيور ال نهاية لها، وكانت زرقاء اليمامة مت�شي وتتعجَّ
البالد واأ�شبَحت تعَجب ممن ي�شكنون فيها؛ فلقد ا�شت�شَرت فيهم رغبة فا�شدة 

اأثارت حنق اليمامة!
اأن جتارتهم تبور دائًما.. فاإن  اُرهم واأقيالهم واأذوائهم  وجد كرباوؤهم وجتَّ
امل�شكونة،  اخل�شراء  بالقرى  وعامرة  اآمنة  وال�شام  اليمن  بني  التجارة  طُرق 
ر  واخلو�س يف طريق التجارة �شهل لكل من يريد، وكلما �شهَل اأمر الطريق وتي�شَّ
ت اأثمان الب�شائع التي يبيعها التجار؛ فا�شت�شرى  وكث عدد التجار، كلما نق�شَ
وغري  متباِعدة  تكون طرقهم  اأن  اأمنية عجيبة، متنوا  القوم  وعلية  التجار  بني 
اآمنة!، فال يخو�س فيها اإال كبار التجار؛ فيزيدون يف �شعر ب�شائعهم طمًعا من 
ر بع�س بني االإن�شان،  ُيفكِّ اأنف�شهم وج�شًعا... كانت اليمامة ال تفهم كيف  عند 
اأيريد اأحد اأن يبدل هذه اجلنات الن�شرة!، ثم توقفت اليمامة فجاأًة عن امل�شري!، 

ونظرت اأمامها وانده�َشت. 
راأت مموعة من الريابيع واقفني على اأرجلهم منت�شبني ي�شعون اأياديهم 
َفت تنُظر  على اأعينهم كل حني!. والريبوع حيوان ُي�شِبه الفاأر بذيل طويل، فتوقَّ
اإليهم، ثم م�َشت فراأت �شلحفاة ُمنقلَبة على ظهرها ال تقدر على االعتدال فتحثو 
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الرتاب على بطنها وجنبها وتقِذف بالبول من مثانتها!، ونظرت فراأت اأ�شناًفا 
من احليوانات ُتغادر اأماكنها يف غري موعدها!، وهي التي تفهم احليوان اأكث 
من فهمها للب�شر، ثم ات�شعت عينا اليمامة اجلميلتني يف ُرعب!؛ اإن هذا ال يعني 
اإال �شيًئا واحًدا؛ هذه احليوانات، اإنها ُتغادر هَرًبا من كارثة!، ال�شلحفاة ال تنقِلب 
على ظهرها وتبول على نف�شها اإال ُرعًبا من �شيء، والريبوع ال ي�شع يده على عينيه 
اإال ُرعًبا... ثم راأت االأ�شجار تهتز من غري ريٍح كاأنها قد لب�شها �شيطان!، ونظرت 

اليمامة حولها وفهَمت كل �شيء، ثم انطلقت كال�شهم اإىل االأمري »مزيقياء«.
وكان عند ال�شد رجل وزوجته ينظران اإىل ال�شد والدواب التي تِفر.. وكان 
لهما ن�شيٌب واِفر من الو�شامة؛ »عمرو بن جابر« وزوجته »اإينور«... نظر »عمرو« 

اإىل زرقة عيني زوجته وقال لها: اأفهمتِ كما فهَمت اليمامة يا »اإينور«؟
قالت: بلى...

نظَر »عمرو« اإىل ال�شماء وقال: اإين يا »اإينور« كلما نظرُت اإىل ال�شماء اأ�شاأله 
متى!

قالت له: متى ماذا؟
نظَر اإىل ال�شماء ومل يُرد! 

ته التي بجوار ال�شد.. فدخَلت اليمامُة عليه وقاَلت: وكان »مزيقياء« يف جنَّ
والنور والظلماء.. واالأر�س وال�شماء.. اإن ال�شجر لتالف.. و�شيعود املاء ملا 	 

كان يف الدهر ال�شاِلف.
ب فاأكمَلت: نظَر لها يف تعجُّ

داهية ركيَمة.. وم�شاِئب عظيَمة الأمور ج�شيَمة.	 
قال لها: اأو�شحي يا ظريَفة.

قالت: اإن بيننا وبني هالك هذا ال�شد اأَوان ي�شري.
انده�شت عيناه وقال لها:

ما تقولني؟ اإن هذا �شدٌّ قائم ال يهتز منذ األفي �شنة.	 
فانتِظر هالكه يف �شبع قطع من الزمان تنُق�س اأو تزيد!	 



91

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

يا زرقاء اإن التبع »�شرحبيل« قد اأمر رجاله منذ �شهور بال�شد يعنون به؛ 	 
فهم قائمون عليه بكرة واأ�شياًل.

اإين اأعلم ما ترى عيني.. واإن بناءكم هذا لهاِلك، واإن كل جنة يف �شباأ 	 
اإىل زوال!

ال�شد  ومالك اجلنان حول  ماأرب  اأمري  وهو  »مزيقياء«..  الدنيا حول  دارت 
وينهار!،  ي�شقط  كهذا  ًدا  ُم�شيَّ بناء  اأن  العيون  زرقاء  اأت�شدق  واالأرا�شي... 
بنيه  اإىل  اأوامره  �شدرت  وقد  اإال  ليَلة  عليه  مُتر  فلم  اأمره  »مزيقياء«  وح�شم 
واأحفاده واإخوته وع�شريته اأين راحٌل من �شباأ؛ فاجمعوا رحالكم وبيعوا اأر�شكم 
هم وبقوا، ونزل معه كثري، فكان ممن نزل معه ولده  وجناتكم... فعار�شه بع�شُ
من  اثنني  ذراعها  على  حتمل  وهي  الزرقاء،  معه  ونزلت  ون�شاءهم،  واأبناءهم 

اأحفاده، »اأو�س« و»خزرج«، وكانا �شغاًرا يف امَلهد.
اإن  لزوجته:  وقال  ال�شخم  العظيم  ماأرب  �شد  اإىل  جابر«  بن  »عمرو  نظر 
الرحمن قد ارتفع ذكره يف هذه الدولة يا »اإينور«.. ودول االأر�س كلها يرفعون 
ا!، ثم �شرد ب�شره يف  لبانهم، واإن الرحمن �شيُدكُّ هذه الدولة دكًّ اأ�شنامهم و�شُ
ال�شماء وقال: متى.. متى ياأتي اأحمد يا »اإينور«، متى ياأتي املُخلِّ�س، من اأي بلٍد 
يخُرج، قد علمنا اأن يثب مهاجر له بعد حني، لكن من اأين يخُرج؟ ومتى؟ متى 
يا رحمن!، االإميان يف ميان.. اأفهو خارج من اليمن؟ ثم ا�شتدار وقال الإينور: اإنا 

راحلون يا »اإينور«.. فاإن فا�س هذا املاء فاإنه يغ�شى م�شاكننا وم�شاكن اجلن.
الكتاب  ن�شيت  هل  له:  قالت  مت�شائاًل!،  لها  فنظر  »اإينور«!،  عليه  تُرد  مل 
بنو  كما هاجر  وهاجروا  اأهلها  ق  وتفرَّ القرية  اإن هلَكت هذه  ماذا  »عمرو«؟  يا 

»مزيقياء«؟ اإين واهلل ال اأخرج من هنا مادام ذلك الكتاب هنا.
قال لها »عمرو«: يا »اإينور« يا ذات احل�شن.. اإن ذلك الكتاب مع بني يزن، 

واإنهم له حافظون.
قالت: فاإين مع بني يزن قائمة ال اأبارحهم.

قال »عمرو«: اأما اأنا فاإين الِحق بركب »مزيقياء«؛ فاإين وجدُت فيهم اإمياًنا 
مل اأجده يف �شواهم، وموعدنا بعد حنٍي يا »اإينور«...

دار على  ثم  اأخريًة،  اإىل جمالها نظرًة  ثم نظر  اإليه..  ها  وماَل عليها ف�شمَّ
عقبيه وحلَّق بعيدا الحًقا بركب بني »مزيقياء«.
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بوا اآذانهم، ثم اأ�شَمعتهم  وبعد �شتة اأيام �شمع النا�س �شجيج االأر�س.. فكذَّ
ت من حتت اأقدامهم، وخرج النا�ُس فزعى  االأر�ُس مزيًدا من �شجيجها واهتزَّ
املاء  واأثقل  الكارثة،  نذر  وح�شرت  ال�شد،  ق  ت�شقَّ ثم  بيوتهم،  عليهم  قت  وت�شقَّ
على جدار ال�شد وت�شلَّق يريد اخلروج، وهرب النا�س والدواب واالأر�س توقعهم 
ا وانهدمت من كل مكان كاأن مل يِع�س ع�شر  اإليها... حتى دكت اأ�شول ال�شد دكًّ
من  جنات  ربهم؛  باأنُعم  كفروا  مبا  �شباأ  واأهل  �شباأ  على  املاء  واأغار  �شنني!، 
فاأبدلهم  اأنف�شهم!،  واأنهار حتتها جتري، رغبوا بها بداًل كفًرا من عند  فوقهم 
ربهم جنتيهم بجنتني ذواتي اأكٍل َخمٍط واأثٍل و�شيء من �ِشدٍر قليل... و�شقطت 
قوا يف االأر�س وهاجروا منها  مملكتهم وا�شتقلَّت عنها كل اأقطار اجلزيرة، ومتزَّ
العرب،  با�شم  التاريخ  الذين يعرفهم  العرب  و�شاحوا هنا وهناك!، وكانوا هم 
اأقام كل فريق منهم يف اأر�س من اأرا�شي اجلزيرة، ولقد هلك من كان قبلهم 
من العرب البائدة الذين اأبادتهم الظروف كاأمثال عاد وثمود وط�شم وجدي�س 

اإال قلياًل!
z

مهول،  مكان  اإىل  اليمن  ماأرب  من  بداأت  ملحميَّة..  �شاقة  طويلة  رحلة 
انهدم  الذي  والعز  واجلنود  واالأنعام  االأموال  من  معهم  وما  وبنيه  »مزيقياء« 
مع انهدام ال�شد وبقي يف قلوبهم وعيونهم، ثالثمائة اإن�شان اأو يزيدون ومعهم 
كلَّما  وكانوا  بها...  يقيمون  اأر�س  على  ب�شريتها  من  ي�شتدلُّون  اليمامة  زرقاء 
نزلوا باأر�ٍس هادنهم اأهلها ثم اختلفوا واقتتلوا معهم فينت�شر بنو »مزيقياء« ثم 
يكرهون املكوث باالأر�س فينتقلون منها اإىل غريها، وقبل ذهابهم من كل اأر�س 
كان يتخلَّف منهم فريق يعي�س وي�شتقر يف تلك االأر�س ويعلو �شاأنه فيها، فمن عك 
اإىل همدان اإىل عمان اإىل مكة ثم اإىل ال�شام... ومات »مزيقياء« يف عك فخلفه 
بنوه واحدا تلو االآخر، ويف ال�شام اقتتلوا مع الروم قتااًل عظيًما اأ�شد من كل ما 
ذات  اإىل  منهم  الباقني  وهاجر  ال�شام  يف  يقاتل  فريق  منهم  وبقي  قبله!،  كان 

النخيل؛ هاجروا اإىل يثب. 
وقبل يثب �شقَطت زرقاء اليمامة.. �شقطت ويف عينها بحر من الذكرى مُيرُّ 
عليها كاأنه قد كان باالأم�س كله قد حدث، وحولها بنو مزيقياء ينظرون اإليها، 
كانوا قوًما �شداًدا ال ياأتي عليهم اأحد اإال انتقموا منه!، ونظرت بعينها تبحث عن 
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لت فيهما قلياًل ثم  ال�شبيني، ثم ظهرا لها من بني الزحام »اأو�س« و»خزرج«، تاأمَّ
اأخذتها �شكرات املوت فماتت يف ملها وهي ناظرة اإليهما.

وانطلق الركُب الكبري اإىل البلدة التي كانت منتهى الرحلة الطويلة يثب.. 
ل بنو مزيقياء معا�شرة اليهود  وكان فيها يهود من كل �شنف وقبيلة، ومل يتحمَّ
يهودية  فاأتت جحافل  باليهود،  اليهود  وا�شتعان  القتال،  وبينهم  بينهم  فا�شتعل 
ال�شلح  يطلبون  اليهود  اإىل  وبعثوا  بنو مزيقياء  وانهزم  ال�شام ومن خيرب،  من 

على اأن ُيقيموا على طرٍف من اأطراف اأر�س يثب. 
ومرَّ الدهُر ثقياًل على نفو�س بنو مزيقياء؛ فاإن اليهود كانوا يفر�شون عليهم 
قون عليهم يف املاء ويف كل �شيء!، وكرب »اأو�س« و»خزرج« و�شار لهم  اأموااًل وُي�شيِّ
اأجيالهم يف  العي�س وتواَلت  ٍة من  االأو�س واخلزرج يف م�شقَّ بنني وقبيلة، وعا�س 
يثب، وملَّ »عمرو بن جابر« من متابعتهم؛ خا�شة اأن كثرًيا منهم قد انقلَبت 
د بع�شهم وعبَد البع�س االآخرين االأ�شنام!، وبقي قليل منهم على  عقائدهم وتهوَّ
دين الرحمن، فا�شتدار »عمرو« عازًما على مكان اآخر قد يجد فيه بذور اإميان 
ف ملَّه!، فلقد راأى ما جمد قدمه وذكره مبا  اأف�شل من هذه، لكن »عمرو« توقَّ
الدروب قا�شًدا مو�شًعا  راأى رجاًل قبيًحا يف عباءة قامتة، مي�شي يف  ال يحب، 
�شتحُدث  اأو  حدَثت  كارثة  اأن  تعني  روؤيته  واإن  ال�شيطان،  القميء  اإزب  معيًنا؛ 

ب�شكل ما!؛ فبقي »عمرو« يف يثب.
z

للفطيون  �شار  اليوم  املُلك  اإنَّ  اإ�شرائيل  بني  يا  يثب...  يف  املنادي  خرج 
عظيم بني ثعلبة، وكان »الفطيون« هذا راهب �شوء، حَكم يف اليهود ُحكًما )اأال 
بركة  لها بذلك  ل  بها هو قبل زوجها، فتح�شُ يدُخل  اإال  امراأة يف يثب  ج  تتزوَّ
الراهب(، ومال االأو�س واخلزرج على بع�شهم، اأتذكرون اليمامة الزرقاء، لقد 
اأوقَدت حرًبا اأبيدت فيها روؤو�س كبار قومها، »ط�شم« و»جدي�س«... لكن اأولئك 
فاإنهم يقدمون حلاكمهم  اليهود  اأما هوؤالء  كان عمليق متجرًبا عليهم طاغًيا، 

العذارى طواعية، بئ�س اجلوار جوارهم.
يف اليوم التايل اأتى اخلرب الذي اأ�شَعل كل �شيء.. حكَم »الفطيون« اأن قراره 
االأو�س  فبنات  ي�شكنونها!،  واخلزرج  واالأو�س  يثب؛  ي�شُكن  من  كل  على  ي�شري 
واخلزرج ِحّل للفطيون يدُخل بهن قبل اأزواجهن، واإن اأعر�شوا فاإن »الفطيون« 

ياأتيهم بجنوٍد ال قبَل لهم بها فيقتلعهم من يثب اقتالًعا.
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�شديد  زواٍج  عن  اأعلنوا  قد  واحد  بيوٍم  هذا  قبل  كانوا  اخلزرج  اأن  امل�شكلة 
االأهمية؛ زواج اأخت كبريهم »مالك بن العجالن«. 

اأم  اليهود مبا فينا من �شعف،  اأن ُنحارب  االأو�س واخلزرج..  واختلف كبار 
نرُتك لهم الديار!، ومل يبَق �شوى اأيام على موعد الزواج املُعَلن. 

له كرباء 	  و�شندعو  واحًدا،  �شهًرا  ره  �شنوؤخِّ لكننا  �شيِتم،  الزواج  اإن هذا 
ا.  اليهود اأي�شً

كان هذا »مالك بن العجالن« يتكلَّم عن زواج اأخته... و�شكت اجلميع ونظروا 
له يف َحَنق!، ظهر على وجهه كهيئة ابت�شامة، ثم اأخربهم باأموٍر اأعجَبتهم، اأمور 

رمبا ُتغريِّ كل �شيء. 
واأقيم حفل الزواج بعد �شهر.. وح�شره كبار االأو�س واخلزرج وكبار اليهود، 
بيت  اإىل  العجالن  مالك  اأخت  الن�شاء  ت  وزفَّ الفرح،  بزينة  يثب  وتزيَّنت 
العرو�س  مع  الن�شَوة  ودخلت  الكبري،  »الفطيون«  بيت  باب  وانفتح  »الفطيون«، 
ئن من روعها؛ فقد كانت يف انهياٍر ولوَعة، حتى اأن بع�س جواري »الفطيون«  ُيهدِّ
حلَيته  ويف  �شخامة  ج�شده  يف  رجل  »الفطيون«،  ظهر  ثم  تهدئتها،  يف  �شاركَن 
طول بال تهذيب، وُكحٌل كثيف حول عينه جعله اأ�شبه بال�شيطان... كان يبت�ِشم 
ت  يف اإذالل للعرو�س، ويقرتب منها يف طمع، ثم مدَّ يده لي�شعها على كتفها فارتدَّ
يهدئها،  عليها  يده  لي�شع  م  وتقدَّ اإرعاًبا،  عيناه  فات�شَعت  مذعورة،  الوراء  اإىل 

والتقطت اأذناه �شوتًا غريًبا. 
على  راأ�شه  وتدحرجت  رقبته  طارت  فقد  ال�شوت..  ملعرفة  وقًتا  يجد  مل 
االأر�س كاأنها قلن�شوة!، ونظرت اجلواري فاإذا هناك �شيف قد ا�شتل، ومن �شلَّته 
هي واحدة من الن�شاء الالتي دخلَن مع العرو�س!، وكانت تغطي راأ�شها ُمنتقبًة، 
ثم رفعت غطاء راأ�شها، مل تُكن اأنثى!، بل كان »مالك بن العجالن« نف�شه؛ اأخو 

العرو�س.  
لوا االأو�س واخلزرج عن بكَرة اأبيهم  روا اأن ي�شتاأ�شِ هاَج اليهوُد يف يثب وقرَّ
ولي�شتعينن يف ذلك بيهود خيرب ويهود ال�شام.. لكن فجاأًة نزل على اليهود جيو�ٌس 
من كل �شوب!، ما يدرون ما هوؤالء، نزلوا باأ�شلحتهم وخيولهم فقتلوا يف اليهود 
انطلق  ال�شام،  يف  كانوا  الذين  واخلزرج  االأو�س  هم  هوؤالء  كان  عظيًما،  قتاًل 
يف  متاًما  دخلوا  ثم  ُيريد،  مبا  واأعلَمهم  �شهر،  قبل  اإليهم  عجالن«  بن  »مالك 
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الوقت الذي ُقِتل فيه »الفطيون«، و�شارت االأو�س واخلزرج قوًة يف يثب، ونزح 
وا فيها، واأ�شبح  كثرٌي ممن كان يف ال�شام من االأو�س واخلزرج اإىل يثب وا�شتقرُّ

اليهود فيها م�شت�شعفني.  
z

ظاهَرة 	  الندبة  اأالزاَلت  جابر«؟  بن  »عمرو  يا  اللثامة  هذه  ت�شع  اأالزلَت 
فيك؟ 

ما الذي جاء بَك اإىل هذه البلدة يا »اإزب«؟ 	 
جئُت اأنُظر يف �شدور النا�س. 	 
عن اأي �شيء تنُظر يا »اإزب«؟ 	 
اأنُظر فيهم عما يرديهم.	 
وملاذا ُهم بالذات نزلَت فيهم؟ 	 
ته. 	  الأنهم ُذريَّ
ة َمن؟ 	  ُذريَّ

كانت  امل�شاِهد  من  كثرًيا  لكن  يُرد...  ومل  �شيطانية  ب�شورٍة  عيناه  ت  احمرَّ
يلطم  ال�شوق  يف  بفر�شه  ينزل  وهو  الكامل«  لـ»اأ�شعد  م�شاهد  ذاكرته؛   ُتراود 
اأين �شيطانك يا هريا..  يف راأ�س ال�شاحر هريا مَينًة وَي�شَرًة ويقول مِبلء فيه.. 
و»اإزب« ال�شيطان واقف هناك يف عباءته ال يقدر على �شيء!، ويرفع »اأ�شعد« يده 

وعينه تنطق بالتحدي واجلذل، وال يقدر »اإزب« له رًدا.. ثم قال »اإزب«: 
اإين �شاآتيهم من بني اأيديهم ومن خلفهم وعن اأميانهم وعن �شمائلهم، 	 

والآمرنَّهم فلي�شرب بع�شهم رقاب بع�س حتى ال تبقى لهم باقية. 
ومل مت�ِس غداة على يثب اإال ونزل فيهم رجل غريب يذكر اأنه من جند.. 
ًرا يف �شوق اليهود	 �شوق بني قينقاع	 وقد كان �شوًقا  »اإزب بن اأزيب«، نزل ُمتنكِّ
اأ�شهب،  عربي  جواد  ومعه  »اإزب«  نزل  وال�شعراء،  تتفاخر  االأقوام  فيه  �شهرًيا؛ 
خالط بيا�شه �شواد �شعره، مل ير اأح�شن منه خياًل يف اجلياد ال�شافنات، قال يا 
قوم اإين اأهب هذا اجلواد الأعز اأهل يثب، فَمن هو اأعز اأهل يثب؟ اأيف اليهود 

هو اأم يف االأو�س واخلزرج؟
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قيَل له: واهلل اإن العزَة اليوم لالأو�س واخلزرج؛ فقد ظهروا على اليهود.
برَز يهودي كان يتابع امل�شهد وقال: اأنا اأ�شهد اأن العزَة مل تُعد فينا.

قال »اإزب«: فمن االأعز يف االأو�س واخلزرج؟
ذا  للجميع  بدا  وقد  اليهودي  �شاح  ثم  اأ�شماًء..  وذكروا  النا�س  ت�شايَح 
�شوٍت م�شموع بعد اأن اعرتف ب�شعف قومه: واهلل اإن اأعّز اأهل يثب »مالك بن 
العجالن«، واإين جاٌر له وحليف، وقد راأيُت فيه من العزة مثل كل بني اخلزرج.. 

اأما االأو�س فلي�س فيهم َخري وال كرامة.
بن  »مالك  فيهم  وكان  ال�شوق،  يف  يت�شايحون  واخلزرج  االأو�س  ع  وجتمَّ

العجالن« وفيهم من ذكرت اأ�شماءهم من االأو�س... 
قال »اإزب«: اإين وهبُت فر�شي هذه الأعز اأهل يثب كلهم؛ »مالك بن العجالن 
العجالن«  اأن »ماِلك بن  لُكم  اأقل  اأمل  اليهودي ب�شوت عال:  اخلزرجي«. فقال 

جاري وحليفي هو اأعز اأهل يثب كلها.
فقفَز فجاأًة رجٌل من االأو�س فقتَل اليهودي!، وت�شايح النا�س وعَلت اأ�شواتهم 
يف ال�شوق، وظهر �شبح ابت�شامٍة على زاوية فم »اإزب بن اأزيب«، وان�شرف من 

ال�شوق تارًكا االأ�شوات تتعاىل من ورائه.
حرب،  اإىل  القتال  ل  وحتوَّ واخلزرج..  االأو�س  بني  قتاٍل  �شرارُة  وانطلقت 
ت مائة عام اأو  لت احلرب اإىل حروب، حروب بني االأو�س واخلزرج ا�شتمرَّ وحتوَّ
يزيد!، ويف كل مرٍة تكون لها �شرارة خمتلفة، و�شبٌب خمتِلف، وكان بع�س اليهود 
ُيحالفون االأو�س، وبع�شهم يحالفون اخلزرج، ال يحالفونهم بالرجال يف احلرب 
على  وت�شيل  تفور  دماءهم  وي�شاهدون  بال�شالح  اإليهم  يرمون  بال�شالح!،  واإمنا 

اأر�س يثب...
z

توحيدية  وفكرة  الكامل«...  »اأ�شعد  ثم  الغالم«،  »عا�شف  الكاهن«،  »�شافع 
على دين اإبراهيم.. برَزت ذات ليلة، وخَبت ذات ليلة فلم يُعد لها وجود!، كاأنها 
وِجني  باالأم�س،  َي�ْشطع  كاأن مل  وتوارى  ثم خبا  الليل،  به �شفحة  َرت  تنوَّ �شهاب 
ر له اأ�شحاب االأخدود ي�شرخون،  وقَف و�شط كل هذا وقد اأ�شابه الياأ�س، وت�شوَّ
ر له  رت له جيو�س »اأ�شعد الكامل« املوؤمنني يف ماأ�شل اجلمح، ثم ت�شوَّ ثم ت�شوَّ
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رت له الكعبة بك�شَوتها ال�شوداء،  االأو�س واخلزرج واليهود يتقاذفونهم، ثم ت�شوَّ
ربِّ اإين اأَوّد لو َتُدلَّني اإىل الطريق، اأو على �شاحب الطريق، ربِّ اإين قد وَهنُت، 
ال�شياطني  اأر�شلَت  قد  اإنك  ربِّ  فوؤادي..  فاأظلَم  االأمل؛  اأنوار  وخَبت يف عروقي 
ا؛ فلم ترتك ال�شياطني يف نفو�شهم جذوًة من اإميان اإال اأطفاأتها،  عليهم توؤزُّهم اأزًّ
م. وال رجل يقول يا رحمن اإال كادت له الَكيد، ومل يُعد على االأر�س اإال بيتك املحرَّ

واأتى من ورائه َطيٌف احت�شَن ظهره.. فعرَفه، بل عرفها، كانت »اإينور« قد 
اأتت له من اأر�س �شباأ.. قالت: يا »عمرو« اإن كان بنو »مزيقياء« قد �شلوا؛ فاإن 

بني يزن باُقوَن على العهد.
فا�شتدار لها وا�شتب�َشر بقدومها وقال: واهلل اإنِك لذات احل�شن، واإنك احل�شن 

يف هذه احلياة الدنيا. 
قالت له »اإينور«: يا »عمرو« اإن وراءَك ماال ي�ُشرُّك.

فنظَر وراءه فاإذا وجه »اإزب«؛ قبيٌح �شيطاين يقرِتب منه حتى لفَحت اأنفا�شه 
فاإن  فارتقب  م  املحرَّ البيت  ذلك  اأما  قال:  جذل...  يف  له  ينُظر  كان  وجَهه، 
اأيامه معدودات!، وارتقب اأر�س ال�شود، ياأتيه منها اجلنود ال�شود؛ ينزلون عليه 
اإليه  تهُفو  وال  االأر�س مبنى  الرحمن يف هذه  الإلهك  ُيرَفع  وال  ركاًما،  فيجعلونه 

نف�س، وال... 
انتف�َس »عمرو بن جابر« فجاأًة وانطلق ناحَية »اإزب«، وات�شعت عينا »اإزب« 
عباءته  وانح�شرت  نحره  مغروزًة يف  »عمرو«  براثن  و  اإال  يدِر  املفاجاأة، مل  من 
مالمه  اإىل  اأ�شاف  وقد  الطويل  اجلعد  �شعره  »اإينور«  ف�شاهدت  راأ�شه،  عن 
يرميه  »اإينور« زوجها  وراأت  ثعبان يختِنق!،  كاأمنا  وانبعث منه عويٌل  ب�شاعتني، 

من تالبيب عنقه اإىل االأر�س بذراٍع من حديد. 
ثم نظر »عمرو« اإىل زوجته وقال: تعايل يا »اإينور«.. اإن هذه البلدَة بلدة �شر!، 
واإنهم قد رجعوا كفاًرا ي�شرب بع�شهم رقاب بع�س، تعايل اإىل اأهنوم يف �شباأ؛ 

حيث م�شكننا، حتى يق�شي الرحمن اأمًرا كان مفعواًل.
ما: ما نلَت مني اإال بالفجاأة يا بن  رفع »اإزب« راأ�شه من بني الرتاب ونظر ُمتهكِّ
جابر، وتعَلم اأنك ل�شَت عندي ب�شيء، لكني �شاأدعَك حتى اأرى احل�شرَة يف عينك 
بعد �شبع قطع من الزمان، فارتقب البداية يف �شباأ، والنهاية عند بيتَك االأ�شَود، 

فال يبقنيَّ منه حَجر على حجر...
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ه  ترَكه »عمرو بن جابر« وم�شى كلمَعة الربق اإىل جبل اأهنوم.. وكل كلمٍة تفوَّ
بها »اإزب« ت�شول يف راأ�شه وجُتول، ومل يُعد له اإال اأن يرتِقب. 

ويف �شباأ اجلدباء بعد �شيل العرم.. كانت ال�شحاري قد اأكَلت كل نبات، وعال 
�شوت غربانها تبَحث يف االأر�س، وبدا ق�شر بلقي�س متخاذاًل بعد عّزٍة؛ يحُكم 
قت  ولقد حتقَّ وما حولها،  �شَباأ  اأيام اجلفاف؛ جفاف  التبباعة يف  تبع من  فيه 
كلمات »اإزب«، وكانت البداية من �شباأ، حتديًدا من عند م�شهد اأمام ق�شر التبع. 
االرتعاب؛  بكثرٍي من  ي�شوقونهما  الق�شر..  اإىل  رُجَلني  ي�شوقون  امللك  جنود 
يُكن  مل  الرُجَلني  وجوه  يف  �شيًئا  فاإن  ومالمهم،  اجلنود  عيون  يف  ارتعاب 
الت�شوُّه ن�شف  اأحدهما غزا  الت�شوُّه!،  طبيعًيا!، كانت وجوههما خُميفة �شديدة 
وجهه، والثاين غزا الت�شوُّه وجهه كله حتى قلَّ بروز مالمه!، ومل تكن هذه هي 
اإن الرعب كان ينُبع من �شيء اآخر؛ اأن هذين  ِعلَّة ارتعاب اجلنود فح�شب؛ بل 

الرُجَلني كانا من ال�شحَرة، بل اأكرب �شحرة يف جزيرة العرب كلها.

z
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و�س و�س و�س و�س و�س 
عي للِعلم  ق �أي �أحَمق ُمدَّ هكذ� نِذل �لرجال وُن�صِعل قلوب �لن�صاء؛ بالو�صو�صة.. ال ُت�صدِّ
للنا�س  تخُرج  �أغو�ل  هم  �أو  تقُتل...  �أو  مُتِر�س  �أو  جترح  �أو  توؤذي  �أن  ت�صتطيع  �جلن  �أن  ُيخربك 
من  مبزيٍد  لهم  وُنو�صِو�س  بهم،  نلُهو  �أن  نحب  �لب�رَص  من  �لعينات  هذه  لتاأكلهم!،  �لطريق  يف 
�لبلد�ن،  من  كثرٍي  يف  يعُبدوننا  منا  خوفهم  جعلهم  لقد  �ل�صقيم،  وتفكريهم  هم  �لتخويف 
ل �أن مت�صي يف مكان ونا�س �ملكان يخافون منك ويرتعبون هكذ� و�أنَت ال  وهذ� ُير�صينا... َتخيَّ

ب هذ�. حوَل لك وال قوَة عليهم!، هذ� ُمِتع، �أنَت مل جُترِّ
حياته!.  ر  ُتدَمّ �أو  مير�س  �أو  ميوت  �أن  �إىل  بالرجل  ل  ن�صِ �أن  ميكننا  �لو�صو�صة  بهذه  لكن 
�لف�صل... وكل قريٍن منا يكون  �أو  �أو �ملر�س  �إىل �لهالك  �أموًر� توؤِدي به  فنجعل �لرجل يفعل 
�آخر،  الإن�صاٍن  فُيو�صِو�س  �إن�صان  قرين  يعُدو  �أن  �آد�بنا  ت�صمح  وال  فقط،  و�حد  ب�صخ�ٍس  موَكل 

لكن قد يتعاَون قرينني �أو �أكرث الإغو�ء �صديقني �أو زوجني �أو جمموعة من �الأخالء!، 
�ملرء  بني  ق  ُيفرِّ �لذي  و�لقرين  »لو�صيفر«،  ُيحبه  يقُتل  �الإن�صان  يجعل  �لذي  �لقرين 
�لذي  �لبيت  هو  �ل�صدر  الأن  �ل�صدور؛  يف  ُنلِقيه  �إلقاء  و�صَو�صتنا  »لو�صيفر«،  ُيحبه  وزوجه 
عيناك!،  الت�صَعت  ر�أيَته  ولو  جثومنا،  ترى  ال  �أنت  جثوًما!،  عليه  جنثم  �لروح،  فيه  ت�صُكن 
�لهو�ء،  يف  بارجَتان  وقدماه  �صدِرك  عند  �ل�صيطان  ر�أ�س  فتكون  �لهو�ء  يف  منا  �لو�حد  ينقلب 
مل يقدر  �أن  �ل�صيطان وتو�رى وحزن  َك خَن�َس  ربَّ فاإذ� ذكرَت  ويد�ه كاملخلبني يف تالبيِبك!.. 
على غو�يتك يف تلك �مل�صاألة، فاإذ� غفَل قلبَك �نقلب �ل�صيطان يف �لهو�ء و�أم�صك مبجامع �صدرك 
روحك  ع  فتت�صبَّ ُيو�صِو�س،  ثم  �صدَرك!،  ُيكلِّم  �أن  يريد  كاأمنا  �صدرك  من  وجَهه  َب  وقرَّ

�أو تطُرده خارجها.  ة بالكالم وقد ت�صتح�ِصنه  �لر�ب�صَ
�أما �جِلن �لعادي �لذي ال يكون موَكاًل �أو قريًنا الأَحد.. فهذ� مُيكنه �أن ُيو�صِو�س الأي �إن�صان يف 
ع وقَته يف تفاهات �لب�رص،  �لطريق!، لكنه ال يفَعل هذ� الأنه ال يحوز �صيئا يف �مُلقاِبل فال ُي�صيِّ

ة ما�صية على قارعة �لطريق، �إال �إذ�...  ة ِقطَّ ع وقَتك يف �أذيَّ مثلما �أنَت ال ُت�صيِّ
�إال �إذ� كان ُهناك �صاِحر.. وكان هناك �صيطان.. وكان هناك ت�صليط.. لكن تلك حكاية 
�أخرى، وعلى ذكر �ل�صحر و�ل�صحار، فاإن �ملكاتيب �صتحكي عجًبا عن رُجَلني �صاحرين فعال 

�صيًئا يكاد يكون م�صتحياًل يف عامل �الإن�س!، و�صياأتيَك �لبيان. 
z
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عوا وارتفعوا.. عن كل الكيانات �شَمت اأج�شادهم، وعَلت  عن كل اخلالئق ترفَّ
اأيديهم  ُم�شِدلني  �شاعدين،  كانوا  �شبعة  ال�شماعات،  فوق  واأ�شماعهم  اأفهامهم 
رافعي روؤو�شهم طالعني اإىل جو ال�شماء، جامدًة وجوههم ال يكادون يطرفون ميَنًة 
وال ي�شَرًة، �شبعة كانوا �شياطني.. تباَينت هيئاتهم وقلوبهم مموعة اإىل مق�شد 
واحد، لهم اأجنَحة ال يخفقون بها وكاأن اندفاعهم يكفي وحَده لل�شعود!، �شبعة 
انتظموا  واحدة  بغَية  ولهم  باأج�شادهم،  لوها  �شكَّ يت�شلَّقون اجلو يف حلقٍة  كانوا 
�شبعة  كاأكوام اجلبال..  املركوم على بع�شه  الغمام  بلغوا  لها، وت�شاعدوا حتى 
الف�شيح  ال�شحاب  �شطح  اأقدامهم  عَلت  ال�شم�س، حتى  يرتقون يف مغرب  كانوا 
اأجنَحتهم فوق �شفحة الغمام  كاأنه جلج البحر.. �شبعة كانوا من اجلن فرُدوا 
ا بكف  فوا عن ال�شعود وقد بلغوا مبَلغهم الذي اأرادوا، واأم�شكوا بع�شهم كفًّ وتوقَّ
ال�شماء ثابتني على ارتفاعهم، ثم  باأجنحتهم خافقني، حتى َطفوا يف  و�شربوا 
وا اأياديهم مُي�شكونه حتى تعلَّق  انفكَّ من ت�شكيلهم واحد منهم ارتقى فوقهم فمدُّ
يف الهواء!، ورفع راأ�شه اإىل ال�شماء، و�شكَن ج�َشده ومالمه، كان ميلك مالمح 
ال�شم�س وهم على حالهم  وغرَبت  الكثري...  ال�شيء  وال�شدة  الب�شاَعة  فيها من 
وهو على حاله؛ �شبعة كانوا �شياطني، ويف و�شطهم �شيطان يعُلوهم ا�شمه »اإزب«. 
الغمام؛  فوق  الذي غزاها  ال�شكون  برغم  ب�شاعتها..  و  تعرفه من مالمه 
اآذان  ت�شمعه  ال  هاِم�س  ح�سٍّ  اإىل  ُمن�شتا  عينيه  ا  مغم�شً كان  ب�شعة!،  اأنها  اإال 
اأهل  م�شامع  مدى  عن  موجاته  انحدَرت  ب�شوت  ث  يتحدَّ ِح�س  املخلوقات!، 
االأر�س، ال ت�شمعه اإال اآذان اجلن، و�شو�شة تناثرت يف غمام ال�شماء، وحلَّ الليل 
الوقت  من  وم�شى  ي�شمع،  الذي  يحملون  بها،  يخفقون  باأجنحتهم  واخلافقني 
يتحلَّقون  وال�شيطان،  اأخرى من اجلن  ت�شكيالت  وت�شاعدت  الثقيل ما م�شى، 
�شيء  الأي  ُيعلم  وال  ال�شماء،  يف  املقاِعد  لل�شمع  وقعدوا  �شيطان،  و�شطهم  ويف 

ي�شمعون.
اأهل  بُلغة  االأر�س،  اأهل  عن  حديث  فيها  اجلن  باآذان  ي�شمعونها  اأ�شوات 
حديث  من  هذا  اأن  تعلموا  االأر�س،  باأهل  �شينِزل  مبا  ُينبئ  حديث  االأر�س.. 
النور  اأمري  اجلن،  عظيم  على  اهلل  �شُينزله  الذي  بالوحي  ث  تتحدَّ املالئكة؛ 
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»لو�شيفر«..  النور  اأمري  �شواه،  نف�س  كل  ومتوت  ميوت،  ال  الذي  اخلالد  الكائن 
ولي�س يرى املالئكة اأحد �شواه 	عظيم اجلن واخلالئق كلهم	 فكانوا يتحينون 
يكون  ما  فيتعلَّمون  ال�شماء  الأهل  ي�شمعون  ال�شماء،  يف  مقاعد  ويتَّخذون  الليل 
فجاأًة  ثم  ال�شوت،  و�شَو�َشة  ي�شتق�شي  عينه  ُمغلًقا  »اإزب«  وكان  االأر�س...  على 
فتح »اإزب« عينه و�شاحبت ب�شاعتها ملَعَة الذي ح�شل على ما يريد!، فاألقى ما 
ت اأجنحتهم عن اخلفقان، وانقلبوا باأج�شادهم  �شمع اإىل الذين يحملونه، فكفَّ

وا كل اإىل وجَهة يعرفها... يت�شاقطون اإىل االأر�س!، وانف�شُّ
z

من ق�شٍر كان له يف كل ق�شة �شاأن.. من �شباأ العظيمة التي اأبدلها ربها كل 
اأخ�شر بياب�س، وبقي التبابعة حاكمني عليها يف ثبات.. من ق�شر بلقي�س العظيم، 
انتف�س التبع من فرا�ِشه وقد ارتعدت فرائ�شه، وجمَع اإليه اأقياله واأذواءه، قال: 
يا خا�شة بالد اليمان، اأين راأيُت روؤيا هاَلتني فاجمعوا اإيل من كان �شاحًرا اأو 

ًما يف �شباأ. كاهًنا اأو ُمنجِّ
ال، فقال: اإين راأيُت روؤيا فزعت بها...  فجمعوا له كل عارف وكاهن ودجَّ

�شها علينا ُنخربك بتاأويلها. قالوا: اق�شُ
الون ومنافقون...  قال: لو اأخربتُكم مبا راأيُت لن اأطمئن لتاأويلكم؛ ففيكم دجَّ
اإين لن اأُخرِب بها ها اأحًدا اأبًدا، واإنه لن ياأتيني بتاأويلها اأحد اأبًدا، اإال رجل ياأتيني 
فيقول يل اأيها امللك اأنَت قد راأيَت يف منامَك كذا وكذا، واإن تاأويل الذي راأيَته هو 

كذا وكذا، فُيخربين ما راأيُت يف منامي دون اأن اأحِكيه.
 نظَر بع�شهم اإىل بع�س.. من ذا الذي يعرف اأن يرى روؤيا راآها اإن�شان يف 
اإن كان املِلك يريد هذا  اأحُدهم:  اأحًدا!.. ثم قال  منامه وكتمها ومل ُيخرب بها 

فاإنه لي�س يف اأر�س العرب من يعَلم هذا العلم اإال �شق و�شطيح.
�شجَّ املكان بال�شوت املجتمع بعد اأن ذكر اال�شمني، فقام امللك واقًفا وقال: 

وما �شق و�شطيح هوؤالء؟  
وانق�شى من االأيام ما انق�شى وفتح باب ق�شر بلقي�س، وراأى امللُك جنوده 
يتباعدون عن الداخلني، ودخل اثنني من الرجال يف عباءات تغطي روؤو�شهم، 
وانحنوا للملك واأح�شروا عباءتهم، فانتف�س امللُك من داخله؛ فاإن اأحدهما كان 
ه متاًما تداخلت مالمه وَقلَّ بروز اأنفه!. كان مرعًبا بكل ما تعنيه  ذا وجه ُم�شوَّ
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اه النا�س »�شطيح«!، اأما االآخر  الكلمة من معنى، والأن مالمه لي�شت لها بروز �شمَّ
ًها متاًما ون�شفه االآخر ق�شيم و�شيم؛ ف�شماه النا�س  فقد كان ن�شف وجهه م�شوَّ
»�شق«، وكان لكل منهما هيبة �شنَعتها هيئاتهما و�ُشمعتهما كاأكرب �شاحرين يف 

اجلزيرة العربية كلها. 
متالَك امللُك نف�َشه وقال لهما: اأتعرفان ما راأيُته يف منامي؟

نظرا اإليه نظرات اأزاَلت فوؤاَده من مكانه؛ اإن لهما عينان كال�شقر... قال له 
�شطيح: ونعَلم ما ُتخفي يف �شدرك وما حاك فيه.

قال لهما: ال تدُخال عليَّ مًعا، بل ادخال عليَّ ُفرادى، فاأنُظر هل تتفقان اأو 
تختلفان.

�شخَرت مالمهما من اأحاديثه ومل يتكلَّما، فاأدخل عليه ذو الوجه ال�شطيح، 
قال له فاأخربين ماذا راأيُت يف منامي؟ 

ب�شيء  روؤياك  جاءتَك  لقد  قال:  ثم  مليًّا  ال�شقر  بعيوِن  »�شطيح«  له  نظر 
عظيم.. راأيَت فيها حمًما، خرَجت من ُظلَمة، فوقَعت باأر�س تهامة، فاأكَلت منها 

كل ذات جمجمة!.. 
اتَّ�شَعت عينا امللك يف اإعجاٍب وقال له: فما عندَك يف تاأويلها يا »�شطيح«؟

كم احلب�س، فليملكن  تني من حن�س.. لتهبطنَّ اأر�شَ قال: اأحِلف مبا بني احلرَّ
ما بني اأبني اإىل جر�س!

ل اإعجاب املِلك اإىل �شدَمة.. حَب�س ينزلون وميلكون اأر�س �شباأ؟ قال له  حتوَّ
امللك: ومتى هو كائن.. اأيف زماين اأم بعده؟ 

قال »�شطيح«: بل بعد زمانَك بحنٍي من الزمان.
قال: اأفَيُدوم ملك احلب�س يف اأر�شنا اأم ينقِطع؟

قال »�شطيح«: ال.. بل ينقِطع!، و�شُيقتلون ويخرجون منها هاربني.
قال: ومن ُيخِرجهم؟

قال: فتى يخُرج من بيت ذي يزن، يخُرج عليهم من عدن، فال يرتك منهم 
اأحًدا باليمن! 

فقال املِلك: وهل يدوم ملك ذلك الفتى وذريته؟
قال: بل ينقِطع؛ يقطعه نبي زكي، ياأتيه الوحي من قبل العلي...
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اعتدل امللُك وقال: ومن اأي بيٍت هو ذلك النبي؟
قال: من وَلد غالب بن فهر بن مالك بن الن�شر.

هنا ملَعت عنٌي كانت ترى وت�شمع كل �شيء.. عنٌي ملَعت بلمعٍة مل تلمع مثلها 
قبلها؛ عني »عمرو بن جابر«.

ت عليه وهو يبحث وينتظر.. حتى ياأ�َس من كل �شيء، وراودته  عهوٌد قد م�شَ
َة يف اآخر الزمان، واالآن قد خفَق قلبه وهو  نف�شه اجلنية اأنه ال اأَمل، واأنه ال نبوَّ
اًل اأن النبي  ي�شمع؛ لقد �شمع ال�شياطني اخلرب من اأحاديث ال�شماء، �شمعوه مف�شَّ
يكون من العرب من وَلد غالب، ظلَّ »عمرو بن جابر« ي�شرِتق ال�شمع، وقد خرج 

�شطيح ودخل �شق على امللك.
للملك: لقد  تتاأثَّر نظَرته.. قال »�شق«  ه ن�شفه وبقي ن�شفه!، ومل  ت�شوَّ وجٌه 
رو�شة  بني  فوقعت  ظُلمة،  من  خرَجت  حَمًما،  املنام  ذلك  يف  امللك  اأيها  راأيُت 

واأكمة، فاأكَلت منها كل ذات ن�شمة.
َق امللُك عينه وقال له: وما عندَك يف تاأويِلها يا »�شق«؟ �شيَّ

قال: اأحِلف مبا بني احلرتني من اإن�شان، لينزلنَّ اأر�شكم ال�شودان، فليملكنَّ 
ما بني اأبني اإىل جنران.

قال امللُك: اأهو كائن يف زماين هذا اأم بعده؟ 
قال: بل يكون بعدك بزمان.. ثم ي�شتنِقذكم منهم عظيٌم ذو �شاأن، ُيذيقهم 

اأ�شدَّ الهوان... 
قال املِلك: ومن هو عظيم ال�شاأن هذا؟

قال: غالٌم من بيت ذي يزن، يخُرج عليهم من عدن، فال يرُتك اأحًدا منهم 
باليمن.

قال املِلك: ومن ميِلك بعده؟
قال: ر�شول ُمر�َشل، ياأتي باحلق والعدل، من اأهل الدين والف�شل، يكون املُلك 

يف قومه اإىل يوم الف�شل.
وكالربق الطالع.. انطلق »عمرو بن جابر« اإىل حيث اأوالد »غالب بن فهر بن 

مالك«؛
انطلَق اإىل تهامة... 

z
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املغِرب؛  قبل  من  اآتني  �شود..  دروع  يف  ُمتكتِّلني  �ُشود  بُجنٍد  الزمان  اأتى  ثم 
وفر�شة  عليها،  ي�شربون  وطبول  يرفعونه،  و�شليب  واأفيال  و�شالح  جيو�س 
يتحينونها اأجيااًل لينزلوا اإىل بالد اإذا ملكتها ملكت جزيرة العرب؛ بالد اليمن، 
نزلوا واليمن قد اأ�شرم فيها اجلفاف ناًرا بني اأهلها، فانف�شلت عنهم البالد 
َبت قبائلهم اإىل اأحزاب، نزلوا وملك يف اليمن ُيقال له »يو�شف«، ينادي يف  وحتزَّ
النا�س بكلمة التبابعة، يا اآل �شباأ اإنكم اإذا تباينُتم مال عليُكم عدوكم، فيبيدكم 
من عند اآخركم... و�شمَع له قوم وجتاهَله اآخرون!، حتى نزل احلب�س اإىل بالده 
اأرتااًل ي�شدون ر�شمة االأفق، »يو�شف بن اأ�شاأر« التبع االأخري.. ا�شتب�شَل يف وجه بنو 
احلب�س وحرق ما يبُنونه من بنيان، ودخلت قبائل من �شباأ يف القتال، دخلت اإىل 

جوار االأحبا�س على امللك يو�شف، و�شقط عر�س �شباأ. 
وانطلق »يو�شف بن اأ�شاأر« بفر�شه ناحيَة البحر ومعه رهط من اأن�شاره من 
»يو�شف«  املِلك  فدخل  روؤو�شهم،  يريدون  وراءهم  االأحبا�س  وانطلق  يزن..  بني 
ومن معه اإىل غابة بجوار البحر، واأتى اجُلند وفيهم اأمري اجلي�س »اأرياط« وقائد 
اجلند »اأبرهة«، وحامت الفر�شان حول الغاب يحر�شون خمارجها، ومرَّ طيٌف 
اإن  »اإينور«،  اإىل ما يحُدث بقَلق!؛ كان طيف  اأبَي�س فوق الغاب ناظرا  ذو رداٍء 
ت ب�شرها فراأَت  »بني يزن« حرا�س الكتاب اليوم يف حَرج.. هذا ما يهّمها، مدَّ
ُملقًيا �شالحه ويف  الغاب خامًدا  االأر�س يف  ركبتيه على  ثنا  قد  »يو�شف«  املِلك 

ون من اأزِره. عينيه ذل وحوله اأبناء يزن ي�شدُّ
رفع امللُك »يو�شف« راأ�َشه اإىل ال�شماء وقال: يا رحمن ذي �شماوي، يا مليك 
ال�شماوات واالأر�س، اإنا قد قاَتلنا ورابطنا على هذه االأر�س واأهلكنا منهم األوًفا؛ 
الرحمن  ا�شمك  م  ليتقدَّ ُمعَتد،  بعدي رجااًل يطردون كل  يا رحمن من  فلتبعث 

الذي له احلمد.
ثم نظَر اإىل »بني يزن« وقال لهم: يا بنو يزن، اإين خاِرج من تلك الناحَية 
وعودوا  خروجي  فانتهزوا  اأنُتم  اأما  براأ�شي،  و�شيظفرون  ورائي  و�شيخرجون 

ُنوا يف ح�شونكم يف اجلنوب. وحت�شَّ
اأنَت لليَمن من بعدي يا »ذو  ونظر اإىل قائدهم االأمري »ذي يزن« وقال له: 

يزن«، فال ُت�شلِّمها للغربان احلب�س.
ثم انتف�س فجاأًة وركب فر�َشه وخرج من بني االأدغال، فا�شتدار له االأحبا�س، 
بفر�شه  فيه  وم�شى  البحر،  اإىل  ُمنطلًقا  كال�شهم  بفر�شه  بينهم  من  فاخرتَق 
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كاأنه  غ�شب،  قد  بحٍر  يف  وغرق  االأمواج  عليه  غلبت  حتى  ي�شاهدونه  والرجال 
غ�شَب من �شقوط �شباأ. 

ونظر »اأبرهة« ويف عينيه مقت �شاخر وهو ينُظر اإىل »بني يزن« ين�شحبون 
»اأرياط« وهوى  اأمري اجلي�س  اإىل  وا�شتدار  �شيَفه،  وا�شتلَّ  االأخرى،  الناحية  من 
ك اجلند �شاكًنا، بل ظهَرت على وجوههم  بال�شيف عليه فقَطع راأ�َشه!، ومل ُيحرِّ
ُتوه منذ زَمن، وعال »اأبرهة«  م مبن مات!، ومنا�شرًة ملن ُقِتل، وكيٌد بيَّ ملَحة تهكُّ

عر�َس �شباأ.
z

ومِلك  للحب�شة  والَءه  لكن  �شباأ..  اأهل  كَلون  َلونه   �شباأ،  من  اأ�شوله  »اأبرهة« 
احلب�شة، وملك احلب�شة والوؤه مللك الروم، ومِلك الروم هو الذي اأمَر االأحبا�س 
هم بالرجال والعتاد، والروم لطاملا اأرادوا احتالل �شباأ، و�شباأ  بنزول اليمن واأمدَّ
»ذي  ا�شمها  حلوقهم  يف  وقَفت  �شوَكًة  اإال  احلب�س  قب�شة  يف  �شقَطت  قد  اليوم 
فهم مذاق الويل مبا وهَبه الرحمن من  َن لهم يف اجلنوب وعرَّ يزن«؛ فقد حت�شَّ
حيَلة ورجال ياأكُلون االأر�س، وكان »عمرو بن جابر« و»اإينور« ينظرون اإىل كلمات 
واأ�شقطوا  اليمن  االأحبا�س  دخل  حرفًيا!..  ق  تتحقَّ وهي  و»�شطيح«  »�شق«  نبوَءة 
حكم التبابعة، ثم خرج رجٌل من بيت »ذي يزن«، وهاهو ُيحارب من عدن،  ومل 
للدماء �شدَر  و�شيٍل  وفرٍّ  وكرٍّ  قتاٍل  بعد طول  ولكن  الن�شر،  اإال  النبوءة  يبَق يف 
اأمر فجائي من مِلك احلب�شة باال�شت�شالم ووقف القتال يف اجلنوب، واالعرتاف 
بذي يزن ملًكا على جنوب اليمن، على اأن يَظل »اأبرهة« مِلًكا على �شمالها، بل 
لح و�شالم اإىل »ذي يزن«؛ هدايا مملوءة  اإن ملك احلب�شة هذا اأر�شَل هدايا �شُ
يفوق جمالها  االأحبا�س  �شمر  وديباًجا وذهًبا وف�شة وجارَية من  ا  وعنرَبً ِم�شًكا 
ن�شاء �شباأ كافة!، وكان ا�شمها »ريحانة«، هدية اأر�شَلتها بالد احلب�س ومعها يف 
ذوائب �شعرها مثقااًل من ال�شم ُتفِرغه يف �شراب امللك ليموت يف احلال من غري 

حرٍب وال قتال... 
�شمراء ُتعلِّم البي�شاوات اأ�شول الفتنة.. اأقبَلت على املِلك »ذي يزن« ونزَلت 
امللُك  وقَبَل  امللك،  بني قدمي  االأر�س  َلت  وقبَّ ين�شِدل كاحلرير  االأ�شَود  و�شعرها 
بني  نفو�س  هذا  واأثار  لح،  ال�شُ وقبَل  كرمًيا  منزاًل  واأنزلها  واجلارَية  الهدية 
يزن، كانوا يريدون حترير االأر�س... قال لهم ذو يزن ا�شربوا.. فاإن االأحبا�س 
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اإن هلكنا يف هذه ال�شنون فلن تقوم لليمن قائمة، واإن  واإننا  اأعدادنا،  اأ�شعاف 
لديَّ حيلة فا�شتمعوا لها...

للملك،  واإمنا �شكتوا طاعًة  الثائرة!،  اأنباأهم بها مل ترَت لها نفو�شهم  ا  فلمَّ
لكن هناك اأذًنا كانت ت�شتمع مع ال�شامعني، اأذن حتفزت ملا �شمعت؛ اأذن ل�شمراء 
ك  تتحرَّ اأن  يجب  كان  �شماعها اخلرب  بعد  واليوم  للَقتل!،  مر�شلًة  كانت  فاتنة، 

ر قومها اأن ذو يزن ُيرتِّب حيَلة.  لُتحذِّ
حيَلته..  لتنفيذ  جًدا  طويلة  رحلة  يف  الليل  من  خفَيٍة  يف  يزن«  »ذو  وانطلَق 
انطلق ومعه نَفر قليلون اإىل بالد فار�س ليطُلب الن�شَرة واجلند من »ك�شرى«، 
لهم  ُتخبئ  و�شطهم  يف  وال�شمراء  �شفره،  اأمر  ُيخفون  يزن  بنو  وراءه  تارًكا 
اخلديعة... وقالت للغالم اجلا�شو�س اذهب فاأنبئ القوم اأن »ذو يزن« قد ان�شلَّ 
اأبلغينا  يقولون  وقال  الغالم  فاأتاها  فار�س...  من  الن�شرة  طالًبا  البالد  من 
�شت واأبلَغتهم، وركب القوم االأحبا�س على  تهم وحر�شهم ومكانهم... فتج�شَّ بعدَّ

وا على بني يزن يف غفَلٍة من االأمر...  ظهور االأفيال، وحملوا الرماح وانق�شُّ
ن بنو يزن.. و�شال  وكان معرتًكا مليًئا بالدم يف ح�شن الغراب حيث حت�شَّ
ح�شن  الغربان  ودخل  االأفيال،  اأبوابه  وك�شرت  احل�شن  جدران  على  الدم 
بال�شيف  يتنازعون  الرجال  كان  وبينما  »اأبرهة«،  راأ�شهم  على  وكان  الغراب، 
والن�شاء تهرع اإىل البوابات للفرار من هذا اجلحيم، كانت هناك امراأة واحدة 
اأت يف  تخرِتق ال�شفوف داخَلًة اإىل ُعمق احل�شن؛ كانت تلك هي »اإينور« وقد تهيَّ
هيئة الب�َشر، ودخلت بني االأج�شاد املتناحرة يف ج�َشارٍة بَدت لكل من راآها جنوًنا 
ا؛ كانت تبحث عن مكان الكتاب، وكاأن الكتاب هو احلياة  مل يفهم له اأحد �شبَبً
كلها، فلو ُذبح بنو يزن اليوم يف دمائهم فاإن عليها اأن تنتزع الكتاب قبل اأن ُيذبح 
ت على بغيتها حتى اأدرَكت مكانها، فلما اأتتها وجَدت رجاًل هو من  معهم.. واأ�شرَّ
خا�شة امللك قد اأخرج الكتاب من �شندوقه واأخفاه يف رحاِله وانطلَق به خارًجا 
ى!، وراأى »اإينور« مقبلًة اإليه تنُظر بعينني زرقاوين قلَقتني اإىل كتابه، فخطا  يتخفَّ
بالعبور!،  له  واأ�شارت  »اإينور« رفعت يدها وتراجعت  لكن  الوراء يف خوف،  اإىل 
فنظر لها نظرًة اأخريًة متلوؤها الده�َشة ثم م�شى اإىل حاله... كان هذا »يثب«، 
م�شت�شار امللك »ذي يزن«، وكان ذلك الكتاب مفوًرا يف �شدره �شطًرا �شطًرا، 

اأ به الكتاب.  ًنا مبهاجر النبي املخل�س الذي يتنبَّ حتى �شمى نف�شه »يثب« تيمُّ
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وكان اجلن  كتفها..  و�شجَّ  الهواء  ن�شله  �شقَّ  قد  و�َشيف  اإال  »اإينور«  تدر  ومل 
ت »اإينور« و�شقَطت  ون اإذا اأذيت �شورَتهم التي ت�شّوروا اإليها، فتاأذَّ لون يتاأذُّ املُتمثِّ
على االأر�س، كان ذلك �شيف »اأبرَهة« الذي رمقها بنظرة املقت التي كانت تبدو 
وكاأنها مطبوعة يف عينيه، لكن فجاأًة �شمع �شوًتا من وراءه فالتَفت غا�شًبا فلم 
اأحًدا!، ثم التفَت اإىل »اإينور« فلم يراها يف مو�شعها، بل مل يراها يف اأي  يِجد 
مو�شٍع حوَله، ومل يكن لذلك املكان خمَرج، فاتَّ�شَعت عينه يف ارتعاب قَلق، ثم 

ا�شتداَر وانطلق اإىل موا�شع اجلند. 
ة بعد  كان »عمرو بن جابر« يحت�شن »اإينور« وقد انتقال اإىل �شورتهما اجلنيَّ
كثرًيا،  ى  تاأذَّ قد  »اإينور«  كتف  وكان  فالتهى..  ال�شوت  بذلك  »اأبرهة«  األهى  اأن 
فحمَلها »عمرو« وانطلق بها طائًرا من املكان، لكنها اأجلاأته اإىل اأن يلحق بالرجل 
ًيا اإىل  ال�شالح »يثب« لرتى ماذا حلَّ به، فوجداه قد خرَج من احل�شن ُمتخفِّ
االأحرا�س، ونظر وراءه اإىل نريان قد اندلَعت يف احل�شن و�شرخات قد خَبت!؛ 
لقد هزم االأحبا�س اليمن، لقد انتهت ح�شارة اآالف ال�شنني... ونظرت »اإينور« 

اإىل »عمرو« وقالت: يا »عمرو« اأين ذو يزن؟ اأهَو اآٍت ليهِزم االأحبا�س؟
اأطرق »عمرو« براأ�شه اإىل االأر�س وقال: لقد رف�س »ك�شرى« معاونَة »ذو يزن« 
باأي �شيء، وعاد خائًبا ومات يف فار�س، رمبا مات ح�شرًة، ترقرَقت عينها بالدمع 

وقالت: يا »عمرو« لقد كذَبت النبوءة؛ لقد انهزم بنو يزن!
يُعد  ومل  بع�شها،  ت�شرب  نريان  نف�شه  كان يف  فقد  »عمرو«؛  عليها  يُرد   مل 

يفهم �شيًئا من االأمر. 
z

.. ور�شَي عنه ملك احلب�شة، ور�شي عنه قي�شر  اأما »اأبرهة« فقد عال وجتربَّ
الروم، وبداأت االأفكار جتري يف ُلب القي�شر؛ اأفكاٌر عن �شباأ التي كانت عرو�س 
املمالك بذلك ال�شد الذي انهدم، فاإن كان قد انهدم فاإن الروم قادرون اأن يبنوا 

�شًدا خرًيا منه؛ فاخلري يف �شباأ ويف اأر�س �شباأ.
من  العاملون  عمل  ظهورهم  على  امل�شَلّط  وبال�شوط  والت�شخري،  وبال�شخرة 
اأن  يبدو  لكن  البناء،  يف  الرومانية  امل�شحة  يحمل  كبرًيا  جديًدا  ا  �شدًّ �شباأ  اأهل 
لعَنَة اهلل التي نزَلت من ال�شماء قد اأجدَبت تلك االأر�س حتى حني!، فما اأغنى 
عن الرومان �شّدهم �شيًئا، ومل ُتخِرج لهم اأر�س �شباأ ما كانت ُتخرجه لبلقي�س 
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ومن بعدها!.. واأ�شاع »اأبرهة« عاًما كاماًل يف بناء ذلك ال�شد، واأنفَق عليه اأموااًل 
طائلًة ومل يُكن له طائل ُيذَكر. 

اليمن..  اأمرية  و�شارت  »اأبرهة«،  من  َجت  تزوَّ فقد  ال�شمراء«  »ريحانة  اأما 
�س حمَلها، فلما و�شَعته كان ذكًرا  وكانت ت�شع يدها على بطنها كل حني تتح�شَّ
جمياًل ورَث عنها جمالها، لكن �شيئا يف عينها كان قلًقا، مل تكن يف عينها فرحة 
يزن«،  »ذو  ابن  اإمنا هو  اأبرهة!،  ابن  يُكن  الذكر اجلميل مل  فاإن هذا  �شافية؛ 
ولقد حارت كيف ُتخفي هذا عن »اأبرهة«، ثم ح�شَمت اأمَرها واأخرَبته، قاَلت يا 

»اأبرهة« اإن هذا ابن »ذي يزن« ولي�س ولدك، فانُظر ما اأنت فاِعل فيه.
ذلك  �شتقُتلنَي  اإنِك  فقال:  والغ�شب،  »اأبرهة«  وجه  على  البغ�شاء  ظهرت 

الرجيم بيدك وترمينه اإىل القفار اأو الأجعلنَّ االأفيال تدَه�س عظامك.
فلما جنَّ الليل اأخرَجت خنجًرا وقب�شت على مقب�شه بيدها.. واقرتبت من 
الطفل اجلميل ال�شاحك فلم تقِدر على قتله وهي اأمه، وكانت بجوارها جاريًة 
ُتذيقيه  الغالم حتى  فعَله هذا  اأي ذنٍب  ال�شعيدة..  االأمرية  �شمو  يا  قالت:  لها، 

االآالم وت�شقيه كاأ�س احلمام.
قالت: فماذا اأنا فاعَلة اإن نف�شي ال ُتطيعني.

الغالم  هذا  هالِك  من  البد  كان  اإن  الر�شيد،  العقل  ذات  يا  اجلارية:  قال 
هذه  عن  بعيًدا  ويكون  واالآكام  الرباري  يف  فريميه  اخلدام  اأحد  مع  فاأر�شليه 

االأوطان، فاإن عا�س عا�س الأمله، واإن مات مات الأجله...
هذا  واأعجبها  واالبت�شام  الفرح  اأخذها  الكالم  هذا  »ريحانة«  �شمعت  فلما 
االأمر كمخرٍج مما هي فيه.. وانطلق اخلادُم احلب�شي يف اآخر الليل على جواٍد 
من خري اجلياد ومعه الطفل، وم�شى به بعيًدا اإىل ناحَية بحر اليمن، وعند فالٍة 
موح�شٍة و�شَع الوليد على ب�شاٍط من الديباج، ثم هجَره وارحتَل بعيًدا من حيث 

اأتى.
وُحجبت ال�شم�س عن ال�شحاري بال�شحاب، رحمة من الرحمن.. والطفل يف 
ت حوله تنُظر اإليه يف  و�شطها ي�شرب باالأيادي واالأقدام، وعيون اجلن قد التفَّ
عجب، ولي�س ي�شُكن يف ال�شحاري غري اجلن واحليَّات... واقرتبت من الوليد 
ج�شدها  من  الدماء  فارت  ثم  �شه،  تتح�شَّ براأ�شها  عليه  ماَلت  غزالة،  الوحيد 
ب�شهٍم  رماها  قد  �شياد  رجل  فاإذا  وراءها  اجلن  ونظر  االأر�س،  على  وانقلَبت 



114

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

رقيق  ذكر  طفل  ده�َشة،  يف  حتتها  ما  اإىل  ينُظر  هذا  بعد  من  وهو  فاأرداها!، 
ك يف ظرافة، فانحنى اإليه وحمَله ونظر اإىل لبا�شه الفاخر  وا�شع العينني يتحرَّ

والديباج الذي حتته، ولعبت بح�شبته الظنون...
ل منهم فريق مي�شون وراء اخلادم احلب�شي ليعَلموا من  اأما اجلن فقد انف�شَ
وياأخذه  يعُث عليه  ال�شياد  و�شاهدوا  الطفل  بقوا عند  وفريق  الطفل،  اأتى  اأين 
ويرحل... وتعلمت جوا�شي�س اجلن اأن الطفل هو ابن »ذي يزن«، واأن »اأبرهة« قد 

رماه لوحو�س ال�شحاري.
الطفل وهي  واأنباأها بخرب  اإىل زوجته  ال�شياد  لعَبتها ورجع  االأقدار  ولعَبت 
ها.. قاَلت: وحق زحل اإن هذا الطفل من اأوالد  حتمله وتالعبه وجماله قد اأ�شَر ُلبَّ

امللوك؛ فاإن اأطفال النا�س ال يلب�شون هكذا.
قال: فاإين اأذهب به �شباًحا واأهديه اإىل اأمري البلدة؛ علَُّه يعطينا نفحًة من 

مال. 
ومت�شي االأقدار يف ذات اللعبة ويدُخل ال�شياد على اأمري �شمال �شباأ، وكان 
من االأمراء االأحبا�س الذين يحُكمون املناطق حتت حكم »اأبرهة«، وكان ا�شمه 
يانه  »اأفراح«، فلما راأى الطفل طاَر بجماله فرًحا وطارت به زوجته، وعزما لرُيبِّ
الأنهم  الفال(،	  )وح�س  حربًيا،  حب�شًيا  ا�شًما  وه  و�شمُّ مانه،  ولُيكرِّ الق�شر  يف 
اجلن  فيهم  كان  ال�ُشرفات،  من  ينظرون  اجلن  بع�س  كان  الفال	،  يف  وجدوه 
امراأًة من  �شمعنا  اإنا  لبع�س:  هم  بع�شُ قال  اأمَره...  وعلموا  الطفل  تبعوا  الذين 
ُننِبئها باأمر هذا الطفل  اأفال  قومنا تذُكر بني يزن وتِهب حياتها للذب عنهم، 

ال�شريد؟
وانطلقوا  بلى..  قالوا  والنور؟  احل�شن  ذات  »اإينور«  تق�شدون  هل  قالوا: 

كال�ُشهب املتعاقبة اإىل »اإينور«.
وجاءت »اإينور« ونور عينيها الذي كان خبا من الياأ�س قد �شرع يف اللمعان، 
لبا�شا  ُتلِب�شه  الق�شر  يف  وجارية  فاأتته  اللوؤلوؤ،  كماء  ناِزل  اأحداقها  يف  والدمع 
الظلَمُة  غَزت  اأن  بعد  واأ�شرَقت  »اإينور«  مت  فتب�شَّ وُتالِعبه...  وُتهدِهده  فاخرا 
ونه	  روَحها، و�شاء ربُّ االأقدار اأن ابن ذي يزن 	اأو وح�س الفال كما كانوا ُي�شمُّ
ين�شاأ عند اأمرٍي حب�شي حربي النزعة، فلم يرتكه للدعة والك�شل؛ اإمنا كان ُيعلِّمه 
حتى  والرد...  وال�شد  الرباعة  وقوى  والطعان  واحلرب  وال�شجاعة  ة  الفرو�شيَّ
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ا�شتدَّ عود الفتى الو�شيم اجلميل ذو ال�شامة على اخَلد وا�شتهر يف عدن، وعَزفوا 
وَنه »�شيف« مِلا راأوا منه من قوة وبهاء،  عن ت�شِميته وح�س الفال، واأ�شبحوا ُي�شمُّ

واإن االأقدار كانت ُتخبئ له ما تخبئ...  
z

األِب�َشة  يف  حدٍب  كل  من  االأحبا�س  واأتى  امل�شاعل،  واأُوقدت  الطبول  ت  دقَّ
نة؛ فاإن ملك احلب�شة اليوم يف �شباأ قد نزل، ينظر اإىل االأر�س  حلوة واأثواب ُملوَّ
قد  كلهم  املناطق  اأمراء  واإن  اأ�شالفه،  اها  ولطاملا متنَّ ا�شتملكها  التي  اجلديدة 
اأتوا واأبناءهم ملالقاة امللك الكبري يف حفٍل كبري اأُن�ًشا بالغَلَبة والن�شر... وكان 
»اأبرهة« ملك �شباأ مي�شي يختال زهوا و»ريحانة اجلذابة« يف كامل زينتها بجواره، 
وخلفهما ابنيهما »اك�شوم« و»م�شروق«، وجاء االأمري »اأفراح« ومعه اأبناوؤه وفيهم 

وح�س الفال »�شيف«، ومل يكن يف احلفل اأجمل منه اإن�شان. 
مل�ٍس  يف  امللوك  اأبناء  ال�شباب  واجتمع  القدر..  خطة  ال�شماء  اإله  ور�شم 
قلوبهم..  يغيظ  والبهاء يف طلَعته  ُي�شامرهم  الفال  يت�شاَمرون، وجاءهم وح�س 

قال له »اأك�شوم«:
األ�شَت الفتى الذي وجدوه يف الفال؟ ما الذي األب�شَك لبا�س امللوك؟	 

قال له وح�س الفال بهدوء: 
اأما دريت؟ لقد وجدوا حتتي الديباج. 	 

�شحَك »م�شروق« وكان اأكثهم مكًرا وقال: 
اأما دريَت اأنت.. اإنه لي�س يوجد يف الفال ِطفل طريح اإال اأن يكون ابن زنا.	 

فتقطب جبني وح�س الفال وانتف�س ج�شده واندفع اإىل تالبيب الفتى واأم�شك 
بها و�شحبه بذراٍع من حديد يف و�شط احلفل.. قال:

اإن كنُت ابن زنا فاإن من زَنت واأخرَجتني واحدة من اأمهاتكم.	 
وكان قتااًل يف ناحية اأبناء امللوك وقف له ال�شهود.. وامراأة واحدة كانت قد 
رت طفاًل حمَلته يف بطنها ثم  �شمَعت حديث اأبناء امللوك وانتف�س قلبها، وتذكَّ
ى »ريحانة«،  ت يدها عليه لتقُتله ثم رَمته اإىل الوحو�س... امراأة كانت ُت�شمَّ مدَّ
اللتان ترجتفان غ�شبا  وو�شاَمته وعيناه  بقوته  »�شيف«  الفال  اإىل وح�س  نظرت 
الذي  هذا  اأن  يدري  غريها  يكن  ومل  ويحتقرونه،  اإليه  ينظرون  واملالأ  وحريًة، 
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ي�شتهينونه باأفواههم اإمنا هو »�شيف« 	�شيف بن ذي يزن	 ابن ملك �شباأ، واأنهم 
ق�شر  هو  اإمنا  فيه  يجتمعون  الذي  الق�شر  هذا  واأن  ُمتلني،  غربان  جميًعا 

والده!.. 
ته  ربَّ التي  وهي  »اأفراح«؛  امللك  زوجة  حجر  اإىل  يزن«  ذي  بن  »�شيف  وعاد 

�شغرًيا.. قال لها: 
يا اأُّمه.. هل كانت اأمي بغيًّا، اأكانت اأمي زانية؟ فاإن مل تُكن فِلَم رَمتني 	 

اإىل الفال؟
نظَرت له زوجة امللك واحلنان من عينها ي�شيل.. قالت:

يا بني اإمنا اأتى بك اإلينا �شياد فقري، واإنا ال ندري اأين وجَدك.	 
قال: فدلُّوين اإليه، واإين ال اأبرحه حتى يهديني اإىل املكان.

وال�شياد  يجاوره،  و�شيف  ال�شياد  واأتى  ت..  م�شَ قد  بعده  واأيام  يوٌم م�شى 
ثه وُي�شري له اإىل مو�شٍع بعيد يف الفال، ثم تركه وتوىل، و�شار وح�س الفال  ُيحدِّ
يف ذلك العراء، وال �شيء يلي الب�شر، ال �شيء اإال كثبان واآكام وعيوٌن من اجلن 
تنُظره وال تدري اأنه هو الذي كان ي�شرخ يف هذا اخلالء طفاًل!، واليوم انكتَم 

�شوته وترقرقت عيناه بدمع احلرية.
التفَت  الياأ�س،  وغَزاه  الُظلَمة  عليه  وحلَّت  الوقت  مقادير  عليه  ت  مرَّ فلما 
خارًجا من تلك االأر�س، اإنها املرة االأوىل التي ي�شُعر فيها باأن له من لقِبه ن�شيب 
	وح�س الفال	 مي�شي ولي�س من حوله اإال الفال، ولي�س يف قلبه اإال الفال... حتى 
اإذا بلغ القنوط يف عتَمة الليل وجفَّ الدمع يف املُقَلتني، اإذا اأ�شتار الليل تتهادى، 
وتخُرج من خلفها غادة ذات قوام ح�شن ووجه ح�شن وقلب حريري... مل تُكن 

لترتَكه وحده »اإينور«، وهي التي ُتتاِبعه مذ كان طفاًل.
اأنت �شاحب االأر�س يا بن »ذي يزن«.. اأنت مليك االأر�س، واإن االأحبا�س 	 

الفال؛  ل�شَت وح�س  اأنت  اأر�شَك وعر�شك...  واغت�شبوا  اأهَلك  قد غزوا 
اأنت اأمري الفال وال�شهل واجلبل، اأمري �شباأ.

 فا�شتعَجب من قولها وا�شتح�شنته ِفطرته.. قال:
وهل بقَي من قومي اأحد؟	 

قالت:
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هم قليل.. فاذهب اإىل رُجٍل منهم يقال له »يثب«؛ فقد كان �شاحب �ِشر 	 
اأبيك.

وهل قتلوا اأبي؟	 
اإىل ك�شرى الفر�س يطُلب الن�شرة، وخذله »ك�شرى« ومات يف 	  بل ذهب 

طريق العودة.
وخرج »�شيف بن ذي يزن« من تلك الفال بقلٍب غري القلب الذي دخلها به، 

وبعيوٍن يطري منها ال�شَرر. 
z

املتكتلني  املت�شرذمني  القلة  يزن..  بنو  اإىل  يزن«  ذي  بن  »�شيف  ورجع 
كالم  من  ي�شمعون  لهم  دير  يف  وهم  عليهم  فدخل  عدن،  يف  امل�شت�شعفني 
»يثب«، فالتفتوا اإليه وكان ي�شابه اأباه يف كل ملَمح من مالمح وجهه، فاأ�شاءت 
ليلة  وكانت  فيهم،  ن�شبه  الإثبات  بحاجٍة  يكن  ومل  وا�شتغربت،  لروؤياه  وجوههم 
عامرة باحلكايا واالأحزان ُيلِقيها كل طرٍف اإىل االآخر، ومل�س يف قلوبهم الياأ�س 
االأحبا�س، وطريقة يف خياله  وُكره  واالنتها�س  الثورة  قلبه  ومل�شوا يف  واحلرية، 

ير�شمها للثورة؛ طريقة ملا �شمعوها اأطرقوا بروؤو�شهم...
يا »�شيف« اإن والدَك وقَف فينا كمثل وقفتَك هذه، وقال فينا مثل مقالتَك 	 

وطريقتك، ولقد ف�شَل واأف�شَلنا واأف�شل �شباأ كلها من بعده.
واأجداده  اآبائه  دين  يتعلَّم  �شنوات  معهم  وبقي  يُرد..  ومل  »�شيف«  ف�شكت 

وتعاليمهم حتى كمل عقله وعال ِعلمه وفهمه. 
واجُلند  واالألوان  البنيان  باأ�شناف  عامرة  االأر�س..  من  اأخرى  قطعٍة  ويف 
االأر�س؛  ب�شطة  اأقوى ح�شارًة �شهدتها  تعي�س ح�شارة رمبا هي  دة، كانت  املجنَّ
الفار�شية«؛  »االمرباطورية  التاريخ  يدُعوهم  كما  اأو  �شا�شان«،  »بنو  ح�شارة 
ي لها  ق�شور ُم�شيَّدة وم�شاكٌن ازدانت االأر�س بها وجيو�س كحبات االأرز ال حُت�شِ
عددا ومِلك حاكم على مقادير كل هذا ي�شمى »ك�شرى«، بلغ به من تبجيل نف�شه 
اأال ي�شَمح لالأب�شار اأن تراه، اإال مرًة واحدًة ال تعاد اإال بعد �شهور!، وكاأن روؤيته 
�شَرف ال ت�شتحقه الكائنات... واإذا بيوٍم قد اأتى ويدُخل عليه رجل مميز املنَظر 
يه، »النعمان بن املنذر« مِلك العراق و�شاحب  ب�شعره االأحمر والنم�س على خدَّ
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ذو  املالمح  و�شيم  الطلعة  ُم�شِرق  رُجل  ومعه  النعمان  �شقائق  ال�شهرية  الزهور 
باأ�ٍس �شديد ُي�شمى »�شيف«، »�شيف بن ذي يزن«. 

وهمَّ الُنعمان بالكالم اإال اأن »�شيف« اأ�شكَته باإ�شارٍة واحدة من يده.. وتكلَّم 
»�شيف« و»ك�شرى« ينُظر وقد لفَتت نظره حركة الفتى، قال:

ره ووعدَته ثم 	  يا عظيم فار�س اإين اأنا ابن ال�شيخ الكبري الذي اأتاَك لتن�شُ
اأخَلفته حتى عاد ومات بح�شَرته على قارعة الطريق، اأنا ابن امللك »ذي 
يزن«، ملك بالد �شباأ التي عدا عليها احلب�س فما تركوا فيها مغنًما اإال 
رين فاأطرد االأغربة عن بالدي وينالَك  اليوم لتن�شُ اأتيُتك  �شلبوه، واإين 

منا َفْيئ وِفري يف كل عام. 
قال »ك�شرى« من وراء الزبرجد والالآيلء التي حُتيط به:

ط 	  بعدت بالدك عن بالدي ولي�س فيها غري ال�شاء والبعري.. وما كنُت الأورِّ
جي�ًشا من فار�س باأر�س العرب.

ثم اأعطاه »ك�شرى« ع�شرة اآالف درهم ذهبي فار�شي، وقال له:
احَلق بقوِمك فاإنك ال تزال اأكث اأهلك مااًل بعد هذه العطية.	 

ان�شرَف  كما  »�شيف«  وان�شرف  الرجلني...  احلر�ُس  لُيخِرج  بيده  واأ�شار 
والده؛ بح�شرٍة اأغ�َشت مالمه، ومل يدِر اأن اأر�س �شباأ يف اأيام �شفره هذه كانت 
كلما  �شباأ  اأر�س  الهزة يف  ُيعيد  اأن  اإال  ياأَبى  الزمان  وكاأن  بالغ�شب  تهتز  تهتز؛ 
َة يف عهد �شيف كانت اأ�شد واأنكى، وانهارت لها نفو�س  �شافر »ذو يزن«!، لكن الهزَّ

بني يزن اأكث من انهيارهم االأول. 
z

ب من �شيء ُيالحظ  حدَث اأن »اأبرهة« يف طوال �شنني ُحكِمه لليمن كان يتعجَّ
اأن العرب يفعلونه ويحر�شون عليه بكافة طوائفهم وبلدانهم.. كانوا يروحون يف 
ون فيها  ة يحجُّ اإىل مكَّ االأر�س  اأق�شى  كل عاٍم يف جموع وقواِفل م�شافرين من 
وُيتاِجرون... ولي�س يف مكة هذه اإال جبال وواد غري ذي زرع وقوم اأجالف ال ديَن 

فيهم وال ح�شارة.
ه »اأبرهة« �شوؤااًل اإىل اأحالفه العرب من قبائل �شباأ: فوجَّ

ما الذي تهُفو اإليه القلوب يف تلك االأر�س؟	 
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بيًتا من حَجر ال يزيد حجمه عن حجم ُغرَفة يف ق�شرك يا مِلك.	 
وما بال بيٍت كهذا تهُفو اإليه القلوب؟	 
اإنهم يذُكرون اأن اإبراهيم النبي قد بناه وابنه اإ�شماعيل.	 

ًدا.. قال: فظهَر م�شحة غا�شبة على وجه »اأبرهة« وكان م�شيحًيا ُمت�شدِّ
اأي هراٍء هذا؟ ما الذي �شياأتي باإبراهيم النبي اأبو ال�شاحلني اإىل تلك 	 

االأر�س اجلدباء، واهلل اإن اأفكارهم وقلوبهم مُتاثل طبائعهم جالفة.
قالوا:

واإنهم قد ن�شبوا حول ذلك البيت اأ�شناًما.. كل اأ�شنام العرب واآلهتهم 	 
ب كل  من�شوبة هناك، حتى اإذا اأتت القبائل حتّج اإىل ذلك البيت تتقرَّ

قبيلٍة الأ�شنامها.
ومل حتّج القبائل اإليهم؟	 
�س، واأن 	  الأن كل القبائل العربية يف اجلزيرة تعرف اأن ذلك البيت ُمقدَّ

»اإبراهيم« هو الذي بناه.
ا يف دواخل نف�شه. َت �شرًّ �شكت »اأبرهة«، وبيَّ

وبال�شخرة والت�شخري، وبال�شوِط املُ�شلَّط على ظهورهم.. اأمر »اأبرهة« بَن�شب 
�شباأ  �شواعد من  وتعا�شدت  ِبناء،  ًدا يف  تكون هي اجلمال ُم�شَّ �شباأ،  كعَبة يف 
َمت اأحجاًرا على اأحجار وم�شامري من ذهب وف�شة... فانت�شَبت على اأر�س  ونظَّ
َدة  ُم�شيَّ ة  قبَّ تعُلوها  املُلَّون  املرَمر  من  وبالط  ذهبي  باب  لها  دائرية  كعَبة  �شباأ 
»اأبرهة«  وبعث  للناظرين،  زينة  ُمرتفعة  تلَّة  على  وُجعلت  الف�شيف�شاء...  من 
وقطب  القلي�س،  اها  و�شمَّ �شباأ،  كعبة  اإىل  للحج  يدعونهم  القبائل  اإىل  مبعوثني 
وا �شفاههم واتخذوها �شخرًيا!، لكن الداعني اإىل القلي�س  العرب جباههم ومطُّ
قد زادوا وكانوا من عَرب �شباأ املتحالفني مع احلب�س، فحَدثت املناو�شات مّرًة 
بعد مرة، ثم ملَعت ال�شرارة التي اأوقَدت منها نار القلوب، عرٌب نزلوا على كعبة 

�شباأ و�شعروا فيها ناًرا، ف�شعرت النار يف قلوب االأحبا�س!
و»اأبرهة«  بلغامت..  ي�شيحون  حولها  من  واحلب�س  النار،  اإىل  ناظًرا  وقف 
ي�شيح يف ُجنده باأمر غا�شٍب ما، وقف ي�شمع كالم »اأبرهة« الذي يقوله لوزرائه، 
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فاإن  الطبل؛  واقرعوا  واالأفيال  واالأخيال  اجلي�س  جي�شوا  اأن  اأمره  ُي�شدر  كان 
كعبة  عند  اإال  تقف  وال  ترَحم،  وال  تغزو  جموٍع  يف  العرب  اإىل  نازلون  احلب�س 
العرب فال تدعها اإال حطاما، وقف �شاهًما ينُظر اإىل حرقتهم وحريقهم واللهب 
ينعك�س على �شعره االأ�شفر الذي اعتدنا عليه، »عمرو بن جابر« كان ينُظر اإىل 
رَت يا  عيون حمر قد وقَفت على جانب من النار 	عيون �شيطان	 قال له هل تذكَّ
َجت من اأخاديد هذه االأر�س يوًما، كانت �ُشعلة ولد منها  »عمرو«؟ اأن ناًرا قد اأُجِّ
رجل غا�شب ي�شمى »اأ�شعد« رفع كلمة الرحمن من �شباأ اإىل الكعبة ليك�شوها.. 
واليوم نار قد اأُججت يف هذه االأر�س، كانت �ُشعَلة خرج منها رجل غا�شب ي�شمى 
»اأبرهة«، نازل بجنده من �شباأ اإىل الكعبة ليهدمها.. األي�س النَظر يف القدر مُمِتع 
و�شاخر؟ األي�َشت هذه الكعبة هي اآخر ما ميلك الرحمن على هذه االأر�س؟ حتى 

اأن خُمل�شه اإذا اأتى لن يِجد معبًدا يعُبد الرحمن عنده... 
ثم �شحك وعيناه ُمتَّ�شعتان جذال وقال: يبدو اأن النبوءَة التي األقيناها لكاِهننا 

»�شطيح« كانت نبوءًة زائفًة يا بن جابر!، اأال تدري اأننا نكِذب يف النبوءات.
بن  يا  النبوءات  يف  نكذب  نحن  يقول:  وهو  بال�شماتة  ي�شدح  وهو  توىلَّ  ثم 

جابر.. نحن نكذب يف النبوءات... 
z

لي�س من حَكى عن اجلي�س كمن راأى اجلي�س، قبائل واأفيال ورومان وحَب�س... 
ع�شرات االآالف تتبع بع�شها وكاأنه ال نهايَة لها!، واإن اأكرب حرب بني العرب مل يِزد 
املتقاتلون فيها عن األفني، اأما وقد اأتتهم اليوم ع�شرات االألوف باأ�شلَحٍة يرفعونها 
ونها وغ�شب ا�شتقرَّ يف عيونهم، فاإن العرب اليوم يف حَرج... كان  واأفيال يجرُّ
اإن  اآخرهم، وخاطر يجول بذهنه؛ حًقا  »عمرو« يتبعهم وعيونه اجلنية ال ترى 
اإىل  �شينزلون  احلَب�س  اأن  النبوءة  تذُكر  فلم  النبوءات!،  يف  يكِذبون  ال�شياطني 
مكة، اإمنا قالت اأنهم �شيحكمون اإىل جنران، لعنهم اهلل ال�شياطني قد اأوقدوا 

يف قلبه االأمل يوًما.
اأ�شراف  اأول من خَرج  اأر�شها..  فخرج  ُتداِفع عن  العرب  وخرجت جيو�ُس 
وناه�س،  �شهران  قبائل  ثم خرجت  اأبيهم،  بكَرة  واأُبيدوا عن  فانهزموا  اليمن، 
العرب  ب�شاَلة  بكلِّ  قلَّتهم  على  رجااًل  خرجوا  باقَية،  منهم  تبَق  ومل  فانهزموا 
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وج�شارتها، لكن اجلي�س مل يكن عادًيا، وعلم بقية العرب اأنهم لو حاربوا هذا 
عن  عليهم  فتطبق  الروم  جحافل  عليهم  �شتنزل  كلهم،  له  واجتمعوا  اجلي�س 

اآخرهم؛ فاحلَب�س والروم فريق واحد. 
اأر�س  اإىل  القبائل حتى و�شلوا  فكانت جحافل االأحبا�س مت�شي وتتحا�شاها 
ب لينق�سَّ على مكة وي�شتبيحها  ف جي�شهم وتاأهَّ املغم�س على اأعتاب مكة.. فتوقَّ
وعلى  مكة  من  انطلقوا  قد  ثالثة  فر�شاًنا  لكن  وحاللها...  حرامها  ويُدّك 
مالمهم األوان من الغ�شب، حتى اأتوا على خيمة »اأبرهة« وم�شوا بني اجلي�س 
ال ينظرون حتى اإىل عتاده وجهازه!، قيل الأبرهة اإن هوؤالء اأ�شياد مكة وقد اأتوا 
للتحاُدث.. قال فاأدخلوهم، وكان على عر�س له جال�ًشا فدخل عليه ثالثة فر�شان 
وو�شامة  اجل�شد  يف  وربعة  طول  كله،  واجلالل  كلها  الهيبة  هو  رُجل  مهم  يتقدَّ
يف الوجه وجالل، و�شعر اأ�شَود تتخلَّله خ�شلة بي�شاء اأ�شافت اإىل هيبته مهابة 
ورزانة، وكان ا�شمه »عبد املطلب«، �شيد مكة و�شاحب بئرها.. فلما راآه »اأبرهة« 
قام واقًفا، ثم انتبه اإىل وقفته التي وقفها على غري عادته، وا�شتكرب اأن يجِل�س 
على عر�شه بعد اأن وقف لئال ُيقال اأنه وقف اإجالاًل، فم�شى با�شتكباٍر ثم جل�َس 

على ب�شاٍط ملكي للزائرين، واأ�شار للثالثة اأن يجل�شوا.
واأ�شار »اأبرهة« للرتجمان اأن ي�شاأل الرجال عن حاجتهم.. فتكلَّم �شيد بني 

بكر، وقال:
اأن 	  على  اأموالها  ُثلث  عليه  تعِر�س  بكر«  »بني  اأن  ترجمان  يا  ملليكك  ُقل 

ين�شِرف عن مكة.
ترجمة  »اأبرهة«  ف�شمع  �شاحبه...  قول  مثل  وقال  »هذيل«  �شيد  تكلَّم  ثم 

كالمهم فقال:
ال حاَجَة يل باأموالهم، واإن اأرادوا ال�شلم فليخلوا بيننا وبني ذلك البيت 	 

ا باأفيالنا. فندّكه دكًّ
عن  البي�شاء  اخل�شَلة  ذو  الرجل  لي�شاأل  ترجمانه  اإىل  »اأبرهة«  اأ�شار  ثم 

حاجته... ف�شاأله الرتجمان، فتكلَّم »عبد املطلب« قال:
ُقل ملليكك االأ�شَرم اأنه قد اعتدى يف طريِقه اإىل هنا على اإِبل يل.. مائتني 	 

ها يل. من االإبل، فُقل له اأن يُردَّ



122

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

فرتجم الرتجمان.. فظهرت على »اأبرهة« عالمات العَجب والغ�شب... قال:
اأُتكلِّمني يف مائتي بعري اأ�شبُتها لك!، وترُتك بيًتا هو دين اآبائك واأجدادك 	 

قد جئُت الأهدمه على روؤو�شكم فال تكلمني فيه؟ لقد كنُت اأعجبَتني حني 
راأيتك ثم زهدُت فيَك حني كلَّمتني. 

قال عبد املطلب بحزم:
اأما هذه االإبل فاأنا ربها.. واأما البيت فله ربٌّ يحميه، وما اأنت على هدِمه 	 

بقادر.
وملا �شمع »اأبرهة« الرتجمان اتَّ�شَعت عيناه مقتا وقال:

وا اإليه اإِبله.. اأما البيت فاإين 	  اأما ذلك الرجل ذو اخل�شلة البي�شاء فردُّ
�شاأزيله واأزيل من يعرِت�س طريقي اإليه.

z
ت اإىل حافة الب�شر، تراها قد متاثلت �شورتها يف كل ناحية،  رمال �شفر امتدَّ
ولو ملكت عني ال�شقر لن ترى غريها.. �شحراء فاقعة اأكلت اأر�س اجلزيرة كلها 
اإال قلياًل، وهي حول مكة اأ�شد، و»عمرو بن جابر« واقف على اأعتاب مكة ناظر 
الطويل  االأفق  اأبرز  االأفق!؛ ظالل �شود  �شيًئا �شقَّ �شفحة  ال�شحراء يرُقب  اإىل 
روؤو�شها تربج من كل حافة، م�شفوفة على طول ال�شفق، روؤو�س ترتدي خوذات 
ت روؤو�شها بالدروع، ورجال حب�شان على ظهور االأفيال  حربية، وروؤو�س اأفيال تغطَّ
منتهاهم!،  يرى  اأن  الب�شر  وعجز  وراكبني  راجلني  وتقدموا  الطبل...  ون  يدقُّ
و�شعد »عمرو« يف الهواء لريى فعجز اأن يرى منتهاهم، وارجتفت عينه املتَّ�شَعة، 
طائًرا  منهم  واقرتب  اأراد،  اإذا  اجلبال  اأكل  على  لقادر  امل�ِشري  هذا  اإن  واهلل 
بجناحيه، فرمقت عينه حركًة يف مقدم اجلي�س ك�شَرت انتظام امل�شري، حتديًدا 

عند االأفيال التي يف طليعة اجلي�س. 
ت �شيًئا!. و�شارت ُت�شَرب بال�شياط فتم�شي يف كل  توقفت االأفيال كاأمنا اأح�شَّ
جهة اإال جهة امل�شري، وتوقفت الطبول عن الدق، وتعاىل �شياح الرجال، ثم انتقل 
رة اجلي�س!، فنظر »عمرو بن جابر« فاإذا اجلنود يف اخللف  ال�شياح اإىل موؤخِّ
رافعوا روؤو�شهم اإىل ال�شماء من خلفهم وي�شيحون... وانتقَلت عني »عمرو« اإىل 

ال�شماء، وارجتف، وانُظر اإىل اجلن ملا يرجتف ماذا يرى! 
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ب�شاط  كاأنها  فتكون  تتقارب  بعيد..  من  �ُشوِهدت  ال�شود  الذرات  من  �شرب 
وتتباعد  تتقارب  وتظل  ُكرة،  كاأنها  فتكون  وتتباعد  االأ�شود!،  الذر  من  مديد 
ل االأ�شكال... واقرتبت اأ�شراب الذر من بعيد فراأت  كال�شياطني يف ال�شماء وُت�شكِّ

تفا�شيلها العيون؛ فلم تُكن ذرات، ومل تُكن �شوداء! 
كانت طيور.. طيوٌر من ف�شائل مل تعرفها بالد العرب!، لكن بالد احلب�س 
ع يف  ق، والطيور تتو�شَّ تعرفها، ويدعونها )الزرازير اجلواثم( وبداأ اجلي�س يتفرَّ
�شربها حتى ما خال منها مو�شع يف ال�شماء، وتعثَّ الرجال هَرًبا، ونزل الطري 
كله اإىل اأ�شفل مما كان فروؤَيت األوانه واأ�شكاله واأعداده... اأزرق االأج�شاد اأحمر 
اليمامة، كان مائتي  يها حتى عني زرقاء  اأعدادهم ال حُت�شِ العيون واالأجنحة، 
األف طري اأو يزيدون، ي�شدرون اأ�شوات طريية عالية، غا�شبة ثائرة، وكان يف 
اجلي�س عرب �شلُّوا ال�شبيل فلم يفقهوا من االأمر �شيء، واإن مل يعرفوا الطري اإال 
اأُلقي يف قلوبهم مما يخوف االأحبا�س، فاأ�شبح الواحد منهم يهرب  اأن الرعب 
وعني  نف�شها،  حول  االأفيال  ودارت  اخليول  وت�شادمت  ُتطارده!،  الغيالن  كاأن 
مة، واالآن ال تعرف طليعته من  »عمرو« يف ال�شماء تنُظر جلي�ٍس كان اأرتااًل ُمنظَّ
قفاه، يخافون من طري ُيحلِّق يف جو ال�شماء له نعيق و�شرير!، كانت املرة االأوىل 
اَلة، مل يُكن يدري اأن  التي يرى فيها »عمرو بن جابر« هذا الطري رغم اأنه رحَّ
اأر�س اأفريقية مملوءة باأمثاله، ال ميرون بقرية اإال اأهلكوا م�شوَلها ونزل بني 
ق والطري فوقهم �شافات، ثم فعلت  �شعبها املَر�س... كان اجلي�س يحاول التفرُّ

الطيور �شيًئا جعل االأحبا�س ي�شرخون على �شراخهم األف �شراخ! 
ونزلت  ال�شماء  جو  يف  رت  حتجَّ عذرات  بطونها  من  األَقت  طري  األف  مائتي 
كالوابل املُنهِمر.. وكان احلَب�س يعلمون معنى هذا، نزلت عذرات الطيور وتفتََّتت 
ثم  واأ�شكال!،  باأ�شكال  �شربها  ت�شكيل  الطيور  واأعادت  واالأج�شاد،  االأر�س  على 
تغمرهم  �شتيًتا  مفرًقا  جي�ًشا  تاركة  منه  اأتت  الذي  العرين  اإىل  بعيًدا  كت  حترَّ
احل�شرات، حتى غابت عليهم ال�شم�س ونزلت �شتارة الليل وف�شا بينهم اجلدال، 
العذرات  علينا  األَقت  ولقد  تابعها،  واملر�س  اإال  مُتر  ال  الطيور  تلك  اإن  قالوا 
ت يف مكان، فما لنا اإال العود اإىل احلب�شة... فغ�شب »اأبرهة«  كعهدها كلَّما مرَّ
وقال: ما بال الرجال اأ�شحاب الدروع وال�شيوف يخافون من مرميات الطيور!، 
اأو اثنني...  واهلل ال نرجع حتى نُدّك ذلك احلجر، وما بيننا وبني مكة اإال ميل 
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ُموا  �س، حتى اأتى ال�شباح فنظَّ وبقوا �شاعات الليل يعدونها عدا.. بني حرية وتوجُّ
تنظيمهم، وحملوا �شالحهم، وم�شوا يف تهيب وجبانة مالأت قلوبهم، ثم نزل بهم 

ما كانوا يحذرون. 
اأوا،  ف�َشت يف جثمانهم احُلّمى وتولَّدت ال�شموم يف بطونهم.. فمر�شوا وتقيَّ
العود،  على  وعزموا  املَر�س،  واأعياهم  امل�شري  ف  وتوقَّ حُلوقهم...  و�شعَلت 
اأفيالهم  وبقت  املر�س،  م�شَية  مي�شون  احلب�َشة  ناحَية  اإىل  وم�شوا  فا�شتداروا 
وخيولهم مل مي�ش�شها �شر، فم�شت بهم اأياًما بغري عائقة، ثم اندفع البث على 
وجوههم واأعناقهم وغزا اأيديهم واأرجلهم، وانتفخت اأ�شكالهم وجحَظت عيونهم 
اأبدانهم و�شاعت فيهم حكة ُيطفئون بها ما ثار عليهم،  من الرعب، واهتاجت 
ف�شاروا يفركون البثور باأظفارهم فتخلف وراءها حفًرا!، وتبايَنت جلودهم بني 
ال�شماء  اإىل  باأب�شارهم  ثلث منهم �شرعى �شاخ�شني  ُمنتِفخ ومفور، و�شقط 
مر�شى  الرتاب  على  يحثون  اأحياء  االآخرون  وبقي  احلياة،  فيهم  انطفاأت  وقد 
دين على الرمال كاأنهم اأ�شناف نبٍت نه�َشته  بني اأمواتهم، وجلودهم ماأكوَلة ممدَّ

قطعان البعري ودا�َشت عليه احلوافر. 
الرياح  ترمي  وجهه..  على  طالعة  البغ�شاء  وب�شاعة  بينهم  »اإزب«  وم�شى 
عباءته اإىل ي�شاره، ثم رفع راأ�شه اإىل ال�شماء و�شرخ، وما كان ال�شيطان لينعى 
املوتى واإمنا كان ينعى انهزامه!، ونزل من تلك ال�شماء »عمرو بن جابر« كاملالك 
االأمري، وكان يف عينيه َن�شر وغلَبة، فلما راآه »اإزب« �شحب عباءته ورحل مغا�شًبا، 

ة وابن جابر ُيالِحقه كاأنه له ظل. وانتقل من املكان كالوم�شَ
z

يف �شوق من اأكرب اأ�شواق بالد فار�س.. وقف »�شيف بن ذي يزن« على اأعلى 
مو�شع ميكن اأن يقف فيه، واأخرج الدراهم الفار�شية الذهبية التي اأعطاه اإياها 
ث بُلغته التي مل يكن يفهمهما اأحد من  ك�شرى، وبداأ ينُثها على النا�س ويتحدَّ
ونها من االأر�س، اأنَت  اأهل ال�شوق، لكنهم اجتمعوا كاملحمومني على الدراهم يتلقُّ
ال ترى منوًنا ينُث الذهب يف ال�شوق كل يوم، وبلغ االأمر »ك�شرى«، فقال ائتوين 
بهذا الفتى اليماين، وكانت املرة االأوىل التي يدُخل فيها اأحد على »ك�شرى« يف 

يومني ُمتتاليني!، فلما اأتاه قال:
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ما دعاَك اإىل اأن تنُث اأموايل التي اأعطيُتك على روؤو�س النا�س؟	 
فاإن جبال 	  اإيل،  الذي و�شعَته يل يف كي�س ورميَته  الذهب  هل ترى هذا 

مددَتني  اإذا  االأموال  اأنا  الأعطيَك  اأتيُتَك  واإين  وف�شة،  ذهب  بالدي 
باجُلند، اأما اأموالَك اأنت فال حاجَة يل بها.

وعلى جراءته اإال اأنه اأعجب »ك�شرى«.. ونظر اإىل حا�شَيته يف تفكري، قال له 
املوبذان وهو قا�شي الق�شاة:

ُنريد 	  فاإنا  ماتوا  فاإن  معه،  ومن  »وهرز«  له  فلُتخِرج  البالد..  عظيم  يا 
هالكهم، واإن ن�شُروه ف�شياأتينا من بالده خراًجا.

واملوبذان..  »ك�شرى«  حديث  من  متفاجيء  وهو  »�شيف«  اإىل  املرُتِجم  نظر 
ونظر له »�شيف« ُمت�شائاًل، قال له املرتجم:

�شُيخرجون معَك »وهرز« ومن معه.	 
َ له املرتجم االأمر، ات�شَعت عني »�شيف«  نظر له »�شيف« بعدم فهم..  وملا بنيَّ
الو�شيمة اندها�ًشا؛ فلقد تبنيَّ اأن من �شيخُرجون معه لن يخرجوا من مع�شكرات 
املحكوم  الُفر�س  املجرمني  اأعتى  ال�شجون،  من  �شيخرجون  اإمنا  فار�س،  جنود 

عليهم باالإعدام، »وهرز االأعور«، وثمامنائة ُمرم من �شفَلة بالد فار�س.  
فار�س  من  اأتوا  رجال  منها  وانتث  على خليج عدن..  ثمانية  �شُفن  وهبطت 
يف عدة و�شالح، وقمع انكتم بداخل نفو�شهم يف ال�شجون وقد اآن اأوان اإخراجه، 
يراأ�شهم رجل ميتلئ حتى اآخره باحِلقد على احلب�س وحتى على اأمه احلب�شية!، 
ته كادت اأن تكون م�شتحيلة بثمامنائة  هم منها اأجمعني، واإن ُمهمَّ واأق�شم لُيخرجنَّ
�شاروا  قد  العرب  بالد  اإىل  منه  خرج  الذي  كان  واإن  »اأبرهة«  فجي�س  رجل؛ 
كَع�شٍف ماأكول اإال اأن بقيَّة جي�س االأحبا�س كان ُي�شيِطر على بالد اليمن، مائة 
األٍف من الرجال يف اأح�شن التقادير، يحكم عليهم »م�شروق ابن اأبرهة« �شاحب 
الل�شان البذيء، لكن »ذي يزن« مل يكتِف مبجرمي الفر�س الذين معه بل كان 
الغرَية يف نفو�شهم على االأر�س، حتى جمع ما  وُي�شِعل نريان  القبائل  مُير على 

جمع من العرب الرجال. 
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بن  »م�شروق  يقُتل  اأن  »وهرز«  فيها  جنح  ملحميَّة..  اأخرية  حرب  واندلَعت 
اأبرهة« بطعنٍة بني عينيه، وانته�شت قبائل اليمن االأخرى وانق�شوا على االأحبا�س 
من �شرق ومن غرب، وانطلقت كل غرائز الوح�شيَّة يف املجرمني اخلارجني من 
�شُجون فار�س؛ فكانوا ي�شربون الروؤو�س مييًنا و�شمااًل!، وبرز »اإزب« يف ال�شماء 
يظهر يف مو�شع ويختفي ليظهر يف مو�شع اآخر كاأنه اخليال ووراءه »عمرو ابن 
جابر«، حتى اأم�شك به »عمرو« من جيِده وخنَقه بَيٍد واحدة من فوالذ، لكن »اإزب« 
انتف�س وتخلَّى عن عباءته التي كان مي�شك بها »عمرو«، فبانت مالمح ج�شده 
الرمادي وراأ�شه اخلايل من ال�شعر ومالمه ال�شيطانية... و�شرخ �شرخًة كاأنه 
�شرخها بج�شده كله!، وتراجع »عمرو« وهو ينُظر اإىل »اإزب« الذي �شرخ ثانيًة 
كاأنه ي�شُرخ لل�شماء، ونظر »اإزب« اإىل »عمرو« بنظَرة مقت، ثم اندفع كال�شهاب 

ت به اإىل االأر�س واأحرَقت وجه »عمرو« من اأ�شفله. ف�شدَمه �شدمًة زجَّ
به.. حتى انت�شر جي�ُشه يف تلك  اأما »اإينور« فقد بقَيت ل�شيف بن ذي يزن تتعقَّ
معه  ومن  »وهرز«  وعاد  اأكثهم،  وطرد  وا�شتعبَدهم  االأحبا�س  وهزم  احلرب، 
اأهل  اأنحاء اجلزيرة كلها،  انب�شَطت يف  اأحراًرا، وكانت فرحة  اإىل بالد فار�س 
حتتفل  وقري�س  البالد،  ُحكم  التبابعة  وا�شتعادة  االأحبا�س  بطرد  يحتفلون  �شباأ 
بق�شوف الطري االأبابيل التي اأهلَكت جي�ًشا مهواًل جاء لهدم كعبتهم، واأتت وفود 
العرب من كل �شوب ُتهنئ امللك »�شيف بن ذي يزن«، و»اإينور« تنُظر اإليه واإىل 
قت كما  اإن النبوءة حتقَّ جواره �شاحب العلم »يثب«، وعينها ترتقَرق بالدمع؛ 

قيلت، ورفعت راأ�َشها لل�شماء امتناًنا لالإله الرحمن ذي �شماوي.
و�شاهدت من الوفود وفد قري�س قد اأتى وفيهم اأ�شياد مكة واأ�شرافها.. »خويلد 
بن اأ�شد« و»عبد املطلب بن ها�شم« وغريهم... وكان »عبد املطلب« رُجل مهيب 
املنظر يف �شعره خ�شلة بي�شاء، مل تكن تعرفه لكن مراآه اأ�شرَّ عينها عمن �شواه، 
ولقد لفَت نظر »�شيف« اأي�شا فكان ال ينُظر اإىل �شواه!، فتكلَّم »عبد املطلب« وقال 

مقالًة بليغًة يف تهنئة امللك، فزاد اإعجاب »�شيف« به ف�شاأله:
من اأنت؟	 
اأنا عبد املطلب بن ها�شم.	 

ا�شتب�شَر »�شيف« خرًيا وتهلََّلت اأ�شاريره وهو يقوم من مكانه ويقول:
ابن اأخِتنا اليمانية اخلزرجية البا�شَلة »�شلمى«؟	 
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قال له عبد املطلب: نعم...
نظر »�شيف بن ذي يزن« فرًحا وا�شتب�شاًرا واأكَرم �شيف وفادة عبد املطلب 
حروب  يف  با�ِشل  موِقف  لها  كان  املطلب«  عبد  اأم  و»�شلمى  معه،  كان  من  وكل 
االأو�س واخلزرج وتناقلت العرُب موِقفها حتى ا�شتهَرت... واالأو�س واخلزرج اإمنا 
هم من اأهل اليمن، ثم ان�شرف الوفد القر�شي من عند »�شيف«، لكن »�شيف« 

ا�شتدعى »عبد املطلب« وحَده ليدُخل عليه، و�شمعته »اإينور« وهو يقول ليثب:
اإين مف�ٍس اإىل ابن اأخِتنا ب�ِشرٍّ ال ميكن اأن اأف�شيه اإىل رُجل غريه، فلياأتوين 	 

به وحده. 
ق �شوًقا لت�شمع ماذا يريد اأن يقول  فاأتاه »عبد املطلب« وحده.. و»اإينور« تتحرَّ
اأدخل »عبد املطلب« يف �شرادق خا�س واأغلق الباب، و»اإينور«  له، لكن »�شيف« 
متور يف ع�شبية باحثة عن مو�شع للدخول، فلم جِتد فو�شعت اأذنها على اجلدار 

لت�شمع ما يقال، فلم ياأِتها الكالم وا�شًحا جًدا... 
كان »�شيف« يقول لعبد املطلب: 

ًة 	  مطويَّ عندك  فاجعلها  طليعة،  على  �شاأطلعَك  اإين  املطلب..  عبد  يا 
حتى ياأذن اهلل، فاإن اهلل باِلغ اأمره.. اإين اأجد يف الكتاب املكنون والعلم 
فيه  دون غرينا خرًبا عظيًما  وحفظناه  الأنف�شنا  اخرتناه  الذي  املخزون 

�شَرف للنا�س عامة ولرهِطَك خا�شة.
قال »عبد املطلب«: 

فداوؤَك اأيها امللك.. واأنت �شاحب ال�شر والرب. 	 
قال له »�شيف«: 

َة 	  اإذا ُولَد غالٌم لديُكم بتهامة، به عالمة، بني كتَفيه �شامة، كانت له النبوَّ
واالإمامة، ولُكم به الزعامة. 

قال له »عبد املطلب«: 
َرَك اهلل اأيها امللك.. فِزدين من اأمِره. 	  ب�شَّ

قال »�شيف«: 
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واِحًدا 	  الرحمن،  يعُبد  وهو  الرحمن  يبعثه  فيه..  ُيوَلد  الذي  حينه  هذا 
اأحًدا ال ُت�شاركه اأوثان.

قال »عبد املطلب«: 
دين يف اأر�س تهامة قليل، واأنا ِمنهم.. فِزدين اأيها املِلك. 	  اإن املوحِّ

قال له »�شيف«: 
د من اأ�شياد العرب.. فاإن وجدته 	  انُظر يف القوم يا عبد املطلب واأنَت �شيِّ

اآَمن  ل�شُت  اأحد، فاإين  اأمَره عن كل  النا�س، واطِو  فاحفظه واحَذر عليه 
الريا�شة،  اأن تكون له  النفا�َشة من  اأن تدُخل لهم  النا�س  اإن عرَفه  عليه 
املوت  اأن  اأعَلم  اأين  ولوال  احلباِئل،  له  وين�شُبون  الغوائل  له  فيطلبون 
دار  بيثب  اأنتظره  حتى  ورجلي  بخيلي  ل�شرُت  مبَعثه،  قبل  ُمتاحي 
مملكته ومهاجره، فاإين اأِجد يف الكتاب الناطق والعلم ال�شابق اأن بيثب 
ا�شتحكام اأمره واأهل ن�شَرته، ولوال اأين اأِقيه االآفات واأحذر عليه العاهات 
الأعلنُت على حداثة �شنه اأمره، فاذهب يا عبد املطلب، واإذا حال احَلول 
اأو �شمعَت عن  اأحًدا  اإن كنَت قد وجدَته، لكن هل جِتد  فائتني واأعِلمني 

موحد ُوِلد له وَلد فيه تلك العالمة بني كتفيه؟  
قال »عبد املطلب«: 

اأيها امللك.. كان، لـ... 	 
َهت اأن  ر كبدها!، ثم تنبَّ ومل ُتكِمل »اإينور« ال�شماع!. فقد �شعَرت باأمَل يعت�شِ
�شالًحا ما�شًيا قد انغرَز فيها من وراء ظهرها ف�شاَلت منها الدماء، ومل جِتد 
تركها  ثم  القتل،  وطاأة  من  ليزيد  ال�شالح  اأدار  طعَنها  الذي  فاإن   ، لتتاأملَّ وقًتا 
ونظرت  دمًعا...  تفي�س  وعينها  دمائها،  يف  م�شرجة  االأر�س  على  ف�شقَطت 
بطرِف عينها وراءها فراأته يف عباءته املقيتة، »اإزب بن اأزيب«، كان ينُظر لها يف 
هم ِحلُمنا،  مقت ويقول، قد اأخَذتنا مغالبة االإن�س وتركنا اجلن ي�شباأون حتى غرَّ
انتظري زوجك يف اأر�س اجلحيم، فاإنه الِحٌق لِك بعد حني، واإين قد �شللُته فال 

اأظنه يدري اأين اأنا. 
وانطفاأ نور عني »اإينور« فغ�شا عينها الظالم االأ�شَود.. ومل ينق�س من جمالها 
ت اأكرب قطعة  �شيء، وا�شتلَقت بجوار �شرادق »�شيف بن ذي يزن«، بعد اأن ق�شَ
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دين، وقد بذَلت حياتها الأجل هذه الغاية وحدها،  ر طريق املوحِّ من عمرها ُتنوِّ
رت  رت »اأ�شعد« وجبل اأهنوم، وتذكرت »يزن« ال�شغري متعهد الكتاب، وتذكَّ تذكَّ
َمت  رت »�شيف«... فتب�شَّ مالحقتها للكتاب و�شرَبة »اأبرهة« لها بال�شيف، ثم تذكَّ
يه، ومل  وُيَبيِّ يه  مالمها، وخرج »�شيف« من ال�شرادق ومعه »عبد املطلب« ُيحيِّ

ت روحها حتت قدميه. يدِر اأن الغادة التي دلَّته يوًما جلادة احلق قد فا�شَ
َت باحًثا عن »اإزب  ثواٍن وظهَر »عمرو بن جابر« كاأمنا برَز من العَدم.. وتلفَّ
ف  بن اأزيب«، ثم وجد »اإينور« على االأر�س، وال�شواد املُظِلم قد غَزا عيونها!، فتوقَّ
مكانه وات�شعت عيناه وارجتف حاجباه، »اإينور« يا �شاحبة النور، اأين النور الذي 
كان منك ي�شع، وهوى »عمرو« على ركبتيه!، ثم هوى على مرفقيه وكاأن ج�شده 
ياأبى االنتها�س، وبكى حتى غطى الدمع على ما يرى فلم يُعد يرى اإال لقطات 
ة ما�شكًة بيدها وهي ُم�شتلقَية على  جتيء على خياله جتمعه باإينور!، ويداه ممتدَّ

االأر�س جثًة ال روح فيها وال نور.
وحمل »عمرو« »اإينور« وانطلَق بها يف ثواٍن فكان عند جبل اأهنوم.. واأقربها 
ت�شتدمع وتنتِحب، ثم نظر والعني قد  بالعربات والروح  ت�شيل  يف دارها والعني 
�شيء  الدنيا  يف  ولي�س  اخلبيث،  عن  يبحث  وانطلق  ر�شَمتها،  على  العزم  ظهر 
ُيهدئ مرارة الروح اإال راأ�س اخلبيث، وظلَّ ينتقل يف الظلمات بني دور ال�شحرة 

كالنجم يهوي ويرحتل... حتى عث عليه بعباءته اخل�شي�شة. 
ع ن�شاأته ووالدته، يطُفو فوق بيت ُمتهاِلك،  كان »اإزب« يف طور �شيناء.. مو�شِ
ثم نزل فيه من فتحٍة يف �شقِفه، وتبعه »عمرو« بال تفكري، يف داخل البيت كان 
رُجل ُم�شَتلٍق يف اإعياء، له اأب�شع وجه حظَي به ابن اآدم، م�شطحة مالمه مغم�شة 
د املر�س االأخري،  د مَتدُّ عيناه، كان ذلك »�شطيح«؛ �شاحر العرب االأ�شهر، متمدِّ
وجل�س ال�شيطان عند راأ�شه، وكاأن بينه وبينه حديث، كان ال�شيطان ُيخربه باأمٍر 
ثم  �شَنم،  كاأنه  عينه  ا  ُمغم�شً ال�شطيح  الوجه  ذو  و»�شطيح«  ال�شماء،  اأمور  من 
فجاأًة فتح عينيه املغم�شتني يف ِجد ملا �شمَع ما قاله ال�شيطان، ويف نف�س الوقت 
ارجتف »عمرو بن جابر« اإذ �شمَع الكلمة، ارجتف حتى ن�شي كل ما كان بُخلده 
يدور من ثاأر وق�شا�س... فاإن ال�شيطان كان ُيلِقي بكلمة نزَلت من عنان ال�شماء!، 
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لت وتناقلت  بخرٍب من اأخبار ال�شماء، فخ�شعت منها املالمح وامل�شامع، كلمة تنزَّ
ت،  يف اخلافقني، اأن تهامة اليوم قد اأبلَجت واأ�شرقت، واأبرَقت كائناتها واأوم�شَ
َنت، والدته  وتاألَّقت درة االأرحام فيها واأولدت، نوًرا م�شطفى من بيت فهر وزيَّ
�شفحَة االأر�س واأمَلعت، مبولده ال�شماء واأنوَرت، ملولده املالئك وال�شور، يا مع�شر 
االإن�شان ُولَد النبي املنتَظر، وخَبت عيون كاهن العرب ال�شطيح، ومتتَم والروح 

تخُرج من بني اأ�شلعه:
لَعمري مل تُعد ال�شام بعد اليوم ل�شطيح يا »اإزب«!، ومل تُعد الرافدين لك�شرى 

ت روحه.  بعد اليوم رافدين، وكل ما هو اآٍت اآت، كل ما هو اآٍت اآت، ثم فا�شَ

z
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عن  يبحث  جابر«  بن  »عمرو  و�نطلق  �لِكتاب،  على  �حلر�س  معها  ومات  »�إينور«..  ماتت 
�لنبي وترك �لكتاب، و�صار �لكتاب يف بر�ثن �لقدر، وكنا نحن يف ت�صاريف �لقدر، فو�صو�صنا 
لو� فيه مع  �إىل من جاءو� بعد »�صيف بن ذي يزن« �أن يزيدو� يف �لكتاب، ثم �أوَعزنا �إليهم �أن ُيبدِّ

لو� وكتبو� و�نتهى �إىل ما �نتهت �إليه �لفيد� من قبله.  تبدل �لزمان، فبدَّ

ك، كيف  ومات »�صطيح« ذو �لوجه �ل�صطيح.. وبقي »�صق« من بعده، ولعلََّك �صائٌل نف�صَ
تهرب  �إر�دتَك  الأن  عبًد�،  لنا  تكون  �لنوم  عند  �أنت  نومه!،  يف  �صخ�س  ر�آها  روؤيا  بخرَب  عِلمنا 
حاجة  بال  ن�صاء،  كيف  لها  ُنو�صِو�س  �أمامنا  متقدة  �صافَية  فتكون  منك  تخُرج  وروحك  منك 
طافية  �ل�صفاء  ذلك  يف  وهي  ب�صيء  لها  و�صو�صنا  فاإذ�  �لعِفن،  �صدرك  من  وجوهنا  ب  ُنقرِّ الأن 
و�صَو�صنا  ثعباًنا  ترى  �أن  �أردناك  فاإذ�  بها،  حتلم  �أنت  الأحالم  هذه  و�صو�صاتنا  ترتجم  خارجك، 
لروحك باأمر ثعبان، وتاأتيك �ل�صورة يف �أحالمك كيفما تاأتيك!، و�لذي يفعل هذ� وُيو�صِو�س 
لروحك عند �لنوم هو �لقرين، و�إنه لي�صتمِتع بروؤيتك ترجف و�لعرق ينحدر على جبهتك.

فال  �حلب�صة..  بغزو  �خلا�صة  �لروؤيا  تلك  يف  له  ب  ت�صبَّ �لذي  هو  يُكن  مل  �مللك  قرين  لكن 
نف�صه  به  ث  ُيحدِّ �مللك  كان  ما  �صمَع  �لقرين  لكن  �مل�صتقبلية،  �الأمور  بهذه  للقرين  عالقة 
ب�صوٍت عال �إذ� خال �إىل نف�صه، و�إن تو�بع »�صق« و»�صطيح« من �جلن �صاأَلت قرين �مللك وعلَمت 

منه �أو�صاف روؤيا �مللك.
�ل�صحر،  يف  درجتك  هي  ما  �أدري  ول�صت  و�ل�صحار..  �ل�صحر  عن  ك  نف�صَ �صائل  ولعلََّك 
ثَك باأموٍر هي �أعلى ما ميكن �أن ت�صل �إليه يف علم �ل�صحر،  ورمبا يكون لك تو�بع، لكني �صاأحدِّ
من  تعرفه  َمن  �أو  �جلن،  من  تو�بعك  به  عليك  يكذب  ما  كل  عنَك  وَدع  باخلال�صة؛  �صاأحدثك 
�ل�صحار، فكله هر�ء!.. �لكل ُيحب �أن ُيباِلغ، و�لكل يحب �أن يكذب، يقولون �أن �ل�صحر يقُتل، 
يقولون �أنهم �صيوؤذونَك لو تركَتهم، يقولون كل ما يقولون لك لتُظن �أنك تفَعل �صيئا ُميتا!، 

لكن كل هذ� هر�ء فارغ، �أما �أنا ف�صاأحدثَك بخال�صة �حلق، الأين �أريد لك �أن تكون.. �ملـ... 

لن �أخربَك �الآن عما �أريده منك.. لكنني �صاأعلمَك خال�صة هذ� �الأمر. 

ُيعلِّمه  �أن  �صاحر  من  البد  نف�صه،  عنديات  من  هكذ�  �صاحًر�  ي�صري  �أن  �إن�صاٌن  يقِدر  ال 
من  بنف�صَك  تتعلَّم  �أن  �أو  �لنمرود،  زمن  منذ  �ل�صنني،  �آالف  منذ  متو�َرث  �الأمر  هذ�  �لطريقة، 

كتاب �ِصحر حقيقي. 
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�أن  عليَك  هذ�  والإثبات  باهلل!.  كافًر�  ت�صري  �أن  حول  تُدور  كلها  �صاحًر�  ت�صري  �أن  طُرق 
ُتثِبت لل�صيطان �أنك كَفرَت، حتى يلتِفَت �إليك �ل�صيطان �أ�صاًل، �صتِجد �ل�صاحر �لذي ُيعلِّمَك 
�أو  �إجنياًل كان  �أنها دين �هلل،  �أنت  �لتي تعتقد  �ملقد�صة  �لهالة  �إىل �صيء تدن�س فيه  هَك  قد وجَّ
تور�ًة �أو �صليًبا �أو قر�آًنا، هذ� يختِلف ح�صب �ختالف دينَك �لذي ُتوؤِمن به، �إما ُتلِقي بكتابك 
ل عليه... البد �أن تفَعل �صيًئا  �ملقد�س يف �ملز�ِبل، �أو تكُتب �آياته بدم �حلي�س، �أو بالرجز �أو تتبوَّ
تاأُكل  ال  �ل�صهر،  عن  تزيد  خلَوة  يف  بنف�صك  تختِلي  �أن  يجب  بل  هذ�،  فقط  لي�س  ُم�صيًنا.. 
�ل�صيطان، هكذ�  �ل�صيطان، هكذ� ت�صوم الأجل  �أجل  ب من  �لقليل �جلاف!، هكذ� تتعذَّ �إال  فيها 

�ل�صيطان.  لل�صيطان ويلتِفت لك  ب  تتقرَّ

عند  نالو�  هذ�،  نالو�  �إن  فاإنهم  لها؛  ب  ويتقرَّ بربِّه  �إن�صان  يكُفر  �أن  ى  تتمنَّ �ل�صياطني  و�إن 
ا  »لو�صيفر« منزلة خا�صة خا�س �خلو��س، ونالو� عند �هلل مكانًة عاليًة؛ الأنهم قد �أن�صاأو� �إن�ِصيًّ
ُعون حول �لكافر �لذي بد�أ  كافًر�، �صي�صل كثرًي� جًد� من هم حوله، فتجد �ل�صياطني يتجمَّ

مي�صي طريق �ل�صحر وينتظرون منه �خلطَوة �لتالية؛ �لدم... 

�أن  البد  هنا  لل�صيطان،  ًبا  تقرُّ تذبحه  �أو�صاَفه،  �ل�صيطان  ُيعطيك  �صيًئا..  تذَبح  �أن  البد 
�ل�صحر،  علَّمه  �لذي  �ل�صاحر  باأ�صمائهم  فه  ُيعرِّ �أكرث،  �أو  ُمعنيَّ  �صيطاٍن  ��صم  �لكافر  يذكر 
هلل  �إال  يكون  �أن  يفرت�س  ال  �لذبح  الأن  ك�صياطني  نفعله  هذ�  �ل�صيطان،  لذلك  بالذبح  ب  فيتقرَّ
ًبا لل�صيطان وِعبادًة لل�صيطان، ويف كل خدمٍة يوؤديها لك  �لذي خَلق، لكنا جنعلَك تذبحه تقُرّ
�ل�صيطان البد �أن تذَبح �صيًئا!، لذلك ترى �ل�صحار يطلبون من �لنا�س بع�س �حليو�نات �لغريبة 

�أن يخدموهم.  �الأو�صاف مقابل 

ال  ياأِتيه،  من  ويخدمون  يخدمونه  �جلن..  من  تو�بع  �أو  تابًعا  �ل�صاحر  لالإن�صان  ي�صري  ثم 
ُلو�  متثَّ �إذ�  ير�هم  �إمنا  ذلك،  ت�صتطيع  ال  �الإن�صان  فعني  �جلنية؛  هيئاتهم  على  �أبًد�  بعينه  يَر�ُهم 
�الأ�رص�ر  من  �أخرى  حكاية  وتلك  �ال�صرتو�ح؛  حالة  يف  دَخل  �إذ�  ير�هم  �أو  ة،  �إن�ِصيَّ بهيئات 

�لعالية، �آتيَك بها يف وقتها. 

z
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واأرعَدت فيها غمائم ن�شيبني، فخَرج كل  ا�شَترت منها قمر ن�شيبني..  ليَلٌة 
اإىل  اأب�شارهم  ة  �شاخ�شَ ديارهم  من  ُمنت�شرين  ودابة،  اإن�شان  من  فيها  من 
ال�شماء، ال يكادون ينظرون اإىل �شيء غريها، تعرف يف وجوههم �شبَغة الكارثة، 
ال�شهب  كانت  قلوبهم!،  نياط  معه  تن�شق  ال�شماء  وجه  الرعد  ي�شق  ٍة  مرَّ كل  يف 
ت�شتنري وتلَمع ويرمى بها هنا وهناك كاأنها زخات لَهب ُمنهِمر!، حتى غلب على 
ًدا  وا �ُشجَّ ظنهم اأن النجوم تزول عن موا�شعها، وكلما برقت �شفحة االأفق خرُّ
غي روؤو�شهم يف تراب ن�شيبني، خا�شعني الأ�شنام ن�شيبني، االأ�شنام التي  مُمرَّ
بَدت وكاأنها تنُظر بعيونها احلجرية اإىل اأبواب ال�شماء، وال �شيء اإال احلرَية يعُلو 

مالمها. 
بني دجلة  باأ�شجارها  ع  ترتبَّ بن�شيبني.. مدينة  واملكان  الزمن يف اجلاهلية 
والفرات، ووابل من ال�شُهب املتتابعة يلَفح ظهر االأر�س منذ �شهر كامل، وحاَلة 
ا ل�شدة  من الفزع احلقيقي زلزَلت اأفئدة اأهل االأر�س جميًعا، والعرب خ�شو�شً
جهلهم، كانوا ينظرون اإىل ال�شماء باأعنُي ملوؤها الرعب ليعرفوا اإن كانت هذه 
التي  جنومهم  هي  اأماكنها  من  فتختفي  ال�شماء  يف  بها  يرمى  التي  النجوم 
يعرفونها ويهتُدون بها اأم اأنها جنوم اأخرى مهولة!، ولقد �شجدوا كثريا وذبحوا 
زادت  بل  واِبلهم  يتوقف  ومل  كثرًيا  ُنوها  وزيَّ كثريا  ُبوها  وطيَّ كثريا،  الأ�شنامهم 

ته! حدَّ
وقام اأهل ن�شيبني يحُثون الرتاب من على وجوههم من اأثر ال�شجود، ونظر 
�س، ف�شمعوا ُمنادًيا نازاًل اإليهم من جبل »اإيزال« �شمال  بع�شهم اإىل بع�س يف َياأْ
ُنوه جيًدا حتى اقرَتب، فلما اقرتب عرفوه،  ن�شيبني؛ كان ي�شيح بكالم مل يتبيَّ

اإنه الق�س »جون داليما«، كان يقول لهم:
يا اأهل ن�شيبني.. اأعِتقوا من ا�شتطعتم من عبيدكم و�شيبوا ما ا�شتطعتم من 

موا�شيكم ت�شرح يف االأر�س، وافعلوا ذلك هلل وحده، لعلَّ اهلل ير�شى.
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ولو كانوا يف اأيامهم العادية ما كانوا �شمعوا للق�س.. فهم وَثِنيُّون، لكن �شيًئا 
ما يف كالمه جعَلهم ال ينامون من ليَلتهم هذه اإال وقد اأعتَق كثري منهم عبيدهم 
م�شتعرة،  ترمي  وال�شُهب  والثالثة  والليلتان  الليلة  ت  ومرَّ موا�شيهم...  ُبوا  و�شيَّ
با�شقات،  نخيل  من  يقابلها  ما  كل  ت�شرب  ال�شماء  من  الرعد  عواميد  ونزلت 
رت وتطاير منها ال�شعف واجلريد، فت�شايحوا بينهم اأن االآلهة �شُتهِلككم  فتفجَّ
من ليلتكم هذه مبا �شمعتم لذلك الق�س املخرف، وكان بينهم �َشيخ كبري ف�شَرخ 
فيهم اأال َتالَوموا فاإن الوقت قد اأزف، واأن ام�شوا بنا اإىل ذلك الكاهن يف بطن 
اجلبل، فان له رئًيا من اجلن، ولقد كان يعلمنا بجنيه من اأمور الغيب الكثري... 

فنظر بع�شهم اإىل بع�ٍس يف قلق!، وقال رجٌل منهم :
اأتق�شد »كني« �شاحب اجلدائل؟ 	 

وىلَّ ال�شيُخ وجَهه ناحَية اجلبل وقال :
اأندادها، وما 	  الظالل  تتبع  َتتَّبعه كما  توابعه من اجلن  اأن  يقولون  نعم، 

نراه اإال يعظم اآلهتنا، ولن يكون بها علينا غ�شب.
z

ق يف ال�شماء، تاأُخذ الرياح بردائه  كان يِقف على حافة اجلبل �شاهًما.. ُيحدِّ
وكاأنها �شُتوقعه، رعد وَبرق و�شُهب... لكن كل هذا مل يُكن يعِنيه، فقد �شما ب�شره 
اأب�شار الب�شر، و�شما فهمه كذلك، فلتغ�شب االأنواء وتهوي النجوم كيفما  فوق 
ت�شاء، فاإمنا هي اأجَراٌم حترقها ال�شماء، لكن ما يع�شف بقلبَك هو اأن يغيب من 
وهبَت له كل �شيء، نا�شيَتك وكرامتك وروحك ذاتها، ثم غاب ومل يُعد، ثالثون 
يوًما، انقطع �شوته، بل �شوتهم، هل �شِئموا منك؟ هل ملَّ منَك الذين عبدَتهم؟ 
وعبَدهم كل ذو حكَمة و�شُمو، هل �شجَّ منَك اجلن؟ اأم اأنهم تواروا من ع�شف 
هذه ال�شماء.. لكن مثلهم ال يتوارى، اأم اأنهم هلُكوا؟ وكيف لالأرباب اأن تهَلك! .

كان واقفا بج�شده الهزيل و �شعره الذي يربطه يف جديلتني .. و مل ير اأو يح�س 
بوجود ح�شد من الب�شر يقفون وراءه غري بعيد .. ينادون با�شمه ب�شوت عال .. 
بثبات  اإن بع�شهم اقرتب منه بحذر وهو واقف  ثم   .. وكاأن �شمعه قد احتجب 
على احلافة ال يهتز و ال مييل .. مد اأحدهم يده لي�شل اإليه .. لكن الرجل ذو 
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اجلديلتني كان قد رفع يديه اإىل جانبيه .. وتخلى عن ثباته و ترك نف�شه يهوي 
منت�شًبا من احلافة .. هرع كل من كان واقًفا لينظر من احلافة، قال اأحدهم: 

لقد هلَك »كني«.. لقد فتَك ذو اجلدائل بنف�شه، لقد ُق�شَي علينا.	 
كان »كني« يهوي كاأنه �شخرة ُمنت�شبة.. اأول ثوان من �شقوطه كان يف وعي 
ل حاله، لي�س خماَفة املوت فلقد جتاوز هذه  كامل وكان يائ�ًشا ال مبالًيا، ثم تبدَّ
ر اأموًرا مل يُكن ليب�شرها، وي�شمع اأ�شواًتا ملجلة  املرحلة؛ اإمنا الأنه �شار ُيب�شِ
بو�شوح �شديد، وكاأن ب�شره �شار اأَحّد من ال�شيف و�شمعه، وكاأنه ي�شمع �شحكات 
�شياطني وهو يهوي، جحَظت عيناه، واأ�شبحت تنُظر يف كل مكان اتقاء اأ�شحاب 
ال�شحكات، ثم الحظ اأن �شرعة وقوعه لي�َشت هي ال�شرعة الطبيعية الأي �شيء 
يهوي، بل �شعر اأنه كالري�شة التي تتهادى نازلًة بُبطء اإىل الهاوية، ثم فطَن اإىل 
ر  احلقيقة، اإنه مل يُعد يف ج�شده، بل اإن ج�شده الزال يهوي، لكنه ي�شمع وُيب�شِ
بقوة  البعيدة  الهاوية  اأر�س  ي�شرب  ج�شده  �شوت  �شمع  ثم  يعَهده،  مل  بو�شوح 
اإن �شمَعه الذي �شار حاًدا جعله ي�شمع �شجيًجا عالًيا  ُمِدًثا بع�س ال�شجيج، 

جًدا لوقوع ج�شده على اأر�س لي�شت بقريبة .
كيان  لها  اأ�شياء  اأ�شياء؛  بل  يهوي..  وهو  فه  يتخطَّ ب�شيء  و�شعر  حلظات 
ووجوه وعيون، تدور حوله، كانت تهَزاأ به وت�شَمت، واإذ به فجاأًة يفهم كل �شيء، 
ب اإليهم، علَّموه كل  فاتَّ�شَعت عينا روحه هذه التي تهوي، لقد عا�س حياته يتقرَّ
ثوه،  ما يعقله وما ال يعقله الب�شر، كان يراهم كظالل وي�شمع اأ�شواتهم اإذا حدَّ
كانوا يطلبون منه فيفعل ويطلب فيفعلون، وكانوا ياأتونه بالغيب... و�شَع راأ�َشه 
اإر�شاًء لهم، �شار طاغوًتا يفعل كل ما ت�شت�شنعه الفطرة، دنَّ�َس كل  يف الرتاب 
�شه اأهل االأديان من اأجلهم، اآمَن بهم وتوالهم وهابهم، وبعد هذا ها  �شيء ُيقدِّ
وَن حوَله ويهزوؤون، ملاذا يفعلون هذا!، مل يجد الوقت لينُظر لهم مِليًّا الأن  هم يلتفُّ
ك رغًما عنه، ويف ثانَيٍة واحدة �شخ�َس الب�شر اإىل  ب�شَره قد �شار فجاأًة يتحرَّ
االأفق، وكاأن �شلاًل قد اأ�شاب روحه واأجربه على النَظر اإىل تلك الناحية، و�شار 

َره املوت، ومل يَر »كني« اأموًرا جيدة اأبًدا. يرى االأمور التي يراها من ح�شَ
z
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يا»كني«.. كيف تِثق يف َقول من تكلَّم عن اهلل ومل يَر اهلل!، كيف تِثق يا 	 
رتها �شرائعهم!،  »كني« يف �شرائع و�شَعها ب�َشر!، اأمل تَر اإىل حياتهم كيف دمَّ

ثونَك عنه . انُظر اإىل اأعالك يا»كني«، اإن اهلل لي�س هذا الذي ُيحدِّ
كان واقًفا عند ذلك الدير امل�شيحي.. ُيلقي فيه كل ما ا�شتقذر، ويرمي دماء 

الكالب على كل رمٍز ن�شب فيه.
واإنا 	  اأبًدا،  تَروننا  وال  واأقذاركم  نراُكم  علِّيني..  ففي  يا»كني«  نحن  اأما 

يف  م�شموعا  �شنجعلَك  اأكث!،  راأيت  �شموَت  وكلما  اإلينا،  ت�شُمو  جاعلوَك 
قومك مبا ُنخربك من الغيب .

قهم، لكنهم كانوا ُيلبُّون  ر اأفعاَله، مل يكن ُي�شدِّ ر اأقوالهم.. ويتذكَّ كان يتذكَّ
واإن  اأمثاله،  غواية  ُنوا  حتيَّ ما  علِّيني  يف  كانوا  لو  ف�شوَله،  وُي�شبعون  �شهواته، 
وي�شعدون  املُتَّ�شخة  املالئكة مي�شكون بجنبات روحه  اليوم من  اأ�شحاب عليني 
بلغ  اإذا  حتى  ي�شعدون...  به  ظلُّوا  بها،  يذهبون  اأين  يدري  ال  اأعلى،  اإىل  بها 
الغمام راأى ما اأثار ا�شتغراب روحه!، واأي �شيء مُيكن اأن ُيثري ا�شتغرابه بعد اأن 

ُك�ِشف عن ب�شره غطاءه .
قة يف  اأج�شاد موتى تت�شاقط من ال�شماء.. ت�شتعل منها روؤو�شها، كثرية ُمتفرِّ
االأنحاء من حوله تهوي اإىل االأر�س، بينما هو �شاعد و�شطها، ثم اأَتته �شرخات 
راآهم؛  املحرتقة  االأج�شاد  وو�شط  ي�شعد،  كلما  �شوتها  يعُلو  كثرية،  جهات  من 
وجوه مفزوعة تهِبط هاربًة اإىل اأ�شفل ما ت�شتطيع تتبعها عواميد من نار، كانوا 
يهربون وي�شرخون!، وكان حماله ي�شعدون به ب�شرعة ثابتة و�شط كل هذا وكاأنه 
ر ال�شيء الذي كان ي�شَغل باله �شهًرا كاماًل قبل اأن ميوت،  ال يعنيهم، واالآن تذكَّ
واِبل ال�شُهب الذي ا�شتعَمر ال�شماء، نظر نظرًة بعيون ُمتَّ�شَعة، مل يفهم من الذي 
التي تهرب  يهربون وت�شتعل روؤو�شهم!، ثم نظر نظرًة بعيون ُمدّققة يف الوجوه 
من حوله، اإنها اأج�شاد كاملة لها اأياد واأرُجل وعيون ومالمح... اأج�شاد �شريعة 
جًدا لكن ال�شهب اأ�شرع منها، اأج�شاد يبدو اأنهم لي�شوا بخري، واأنه قد اأملَّت بهم 

ا منها قبل املوت تهَزاأ به، لقد عرف من هوؤ... مذبحة، وجوه راأى بع�شً
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فجاأًة تركه املالئكة الذين كانوا يحملونه.. تركوه بعد اأن بلغوا به مبلًغا بعيًدا 
هبوطه  �شرعة  تُكن  ومل  عنه،  ان�شرفوا  ثم  وحده،  يهوي  تركوه  ال�شعود!،  يف 
ك�شرعة �شعوده معهم، بل كانت اأبطاأ!، واأ�شبح يلَحظ م�شهد امللحمة النارية من 
حوله وقد ظن اأنه �شار جزًءا منها، واأن �شهاًبا �شيَقع عليه بعد حني ويثُقب روَحه 
ينُظر حوله وقد  اأخرجوها من ج�شده، كان  اأن  ي�شم رائحتها منذ  التي  املنتنة 
ات�شح له �شيء من االأمر؛ اإن هوؤالء �شياطني، ويبدو اأنهم ملا راأوا من اأمر ال�شهب 

املُنهِمرة علًوا باأج�شادهم لينظروا االأمر، ويبدو اأنهم قد اأحيط بهم! 
هوى »كني« حتى مرَّ بنَفر قد ا�شتم�شكوا ببع�شهم ُمرتعبني.. يهبطون بحَذر 
و�شط اأجواء تبُدو هادئة ال نريان فيها، وملا تراءى لهم »كني« نظروا اإليه، ونظَر 
اإليهم، فعرفهم وعرفوه، هم اجلن الذين كانوا يرتاءون له يف حياته كظالل، 
ِظل كل واحد منهم،  ق بني  ُيفرِّ لكن كياناتهم كانت مطبوَعة يف ذهنه!، فكان 
واالآن تراءوا له يف مماته، راأى مالمهم واأج�شامهم واأ�شكالهم، ثم برَز �شهاٌب 
وظلوا  بينهم  ومرَّ  عنه  ُقوا  فتفرَّ اجتماعهم  اإىل  وانطلق  انبثَق  كاأنه  الفراغ  من 
يهبطون بحَذر وينظرون اإىل »كني« نظرات خاوَية بني الفينة واالأخرى، اأفلهذا 
ِغبُتم اأيها املردة، اأومل تكونوا من قبل تتكربون يف عيوننا حتى ا�شت�شغرنا اإىل 
جانبكم كل �شيء!، واالآن قد ُحو�شرمُت كاأنكم جرذان!، وظلَّ »كني« يهِبط ويهِبط 

حتى نزَلت روحه اإىل مو�شع ج�شده من االأر�س .
z

ت�شريه  ال  دها  مرَّ من  كاأن  كل جانب..  الَبحر من  يعُلوها  َدة  مُمرَّ اأهراٍم  يف 
اإىل  ينظرون  الرجل،  حول  الرجل  ع�شرية  من  اأنفار  اجتمعت  البناء،  قوانني 
الرجل �شامتني كاأنهم قبور!، كان �شابًحا يف خواطره رافًعا ب�شَره اإىل ال�شماء، 
ُيحرقون  ع�شريته  ويتذكر،  عينيه  ُي�شيِّق  يتذكر،  كان  ما  بقدر  ر  ُيفكِّ يكن  مل 
مب�شاهد  هذا  ره  ُيذكِّ امل�شروع،  الذباب  كاأنهم  ال�شماء  من  اليوم  ويت�شاقطون 
ومذابح �شتى يف املا�شي ال�شحيق... وكلما اأتته الذكرى نبذها خارَجه وا�شتعل 
ة التي اأملَّت به، كان من حوله ينظرون اإليه يف رهبة!، فلم ُير  فكره يف هذه الطامَّ
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غا�شًبا منذ عهد طويل، كان دائًما هادًئا �شاخًرا ال�شًعا كاالأفعى، لكن م�شاعره 
نة كاأن فيها من  �شاَرت االآن مك�شوفة وال حتمل اإال الغ�شب، كان يرتدي عباءة ملوَّ
كل لون وجد على االأر�س، طوياًل كان جميل الكيان، خميف املالمح حاد العيون، 
حتمل عينه نظرة كال�شفرة!، عنٌي راأَت كل �شيء، راأت تقلُّب ال�شماء يف الع�شور 
وحفَظت جنومها و�شهبها، عني كانت هناك تنُظر عند خلق االإن�شان، وقبل ذلك 
وبعد ذلك... عنٌي �شديدة اخلَطر، يولد االإن�س واجلن ويهرمون وميوتون وتظل 

هي باقَية تنُظر وترقب؛ عنُي �شيطاٍن رجيم .

له يف كل لغٍة ا�شم، ويف كل ح�شارٍة ر�شم.. هو �شت عند اآل فرعون، واأهرميان 
عند اأ�شحاب زراد�شت، وهو لو�شيفر، اأمري النور، بني عينيه ِكرب وتعال، مل يَره 
اأمام �شرحه وعر�شه، ينظر  اأنه موجود، وقد وقف اليوم  اأحد ولكن الكل يعَلم 
يف النجوم التي تهوي، واإىل ع�شرَيته التي تفنى، ثم التفَت اإىل خا�شته يريد اأن 
يقول �شيًئا غا�شًبا!، لكن بوابة كانت وراءهم انفتَحت واألقت ظالال على االأر�شية 
ت�شي مبا خلفها، فا�شتدار الكل اإليها، فوجدوا عندها طوابري من اجلن، يدخلون 
اختالفات  �شاآَلة  راأيتهم مدى  اإذا  تعرف  فياِلق!،  كاأنهم  الهوينى  منها مي�شون 
اأمري  اإليهم  نظر  وفئات...  ومعا�ِشر  اإنهم هنا ف�شائل وطواِئف،  االإن�شان،  بني 

ت من الغل، وقال ُجمَلة واحدة : النور بعيون ابي�شَّ

َدت به الغيوم وترامت له ال�شهب! 	  اإن يف االأر�س حدًثا قد وَقع، تلبَّ

خيَّم ال�شمُت على االأل�ِشنة واالأفهام... فقال:

ا وال بلَدة وال 	  واإنكم �شت�شربوَن م�شاِرق االأر�س ومغاربها، ولن ترتكوا فجًّ
حا�شرة اإال ونزلُتم فيها، حتى تاأتوِن باليقني. 
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قون يف االأر�س بدوابهم ورواحلهم، يبحثون يف االأر�س  وخرجوا من عنده يتفرَّ
اإىل ال�شواب، كانت  ال�شماء، كانوا يبحثون عن خيٍط واحد يدّلهم  اأغاظ  عما 
معا�شر اجلن تتناقل بينها اأن ال�شماء ال ترمي هكذا اإال الأحد اأمَرين؛ اإما لعذاٍب 
ُينِزله اهلل على اأهل االأر�س، اأو لنبي يبَعثه وُير�ِشله اإليهم... وبرغم اأن ال�شماء 
قد هداأَت بعد �شهر كامل وعاَدت اإىل طبيعتها الوديعة اإال اأنهم مل تكن يعنيهم 
هدوءها، كان ما يعنيهم هو �شبب ثورتها يف ذلك ال�شهر، ولقد دخلوا اإىل كل 
كلها،  االأفواج اجلنية  وبني هذه  االأر�س،  وبادَية وجنع على ظهر  وقرية  مدينة 
فوج واحد هو الذي عرف احلقيقة و اأتى باخلرب اليقني، فوج كانوا من اأعايل  
با�شم  اجلن  باقي  بني  ُيعرفون  التي  الطائفة  تلك  من  ن�شيبني،  جن  واأ�شراف 
املالئك، وكان عددهم �شبعة، وكانت طوائف من االإن�س يف تلك البالد تعُبدهم 
ب لهم، غري عاملني باأن مالئك ن�شيبني قد غابوا و�شاحوا يف  �شهم وتتقرَّ وُتقدِّ
ال�شام  النهرين ويف  واأنهم نزلوا من ن�شيبني يبحثون يف بالد ما بني  االأر�س، 
رتها مكاتيب  واجلزيرة العربية، واأنهم دخلوا كل القرى، واأن حكايتهم قد �شطَّ

اجلن وحفَظتها القرون .
z

يُدورون  وكانوا  �شوت،  نريانهم  للهيب  وكان  بالغناء..  عقائرهم  ارتفَعت 
ا منهم  حولها كاملحمومني، ثم حدثت خلخَلة يف تناغم حركتهم وتبني اأن بع�شً
قد ان�شغلوا بعمل �شيء ما يف منت�شف الدائرة، ثم خرج بع�شهم من الدائرة 
الورد،  مباء  وه  ور�شُّ فاخر  اأحمر  برداء  وه  غطُّ وقد  اأ�شَود  ِعجاًل  ي�شحبون  وهم 
ترفع  واأياد  تذَبحه،  اأخرى  واأياٍد  العجل  رقَبة  ُتثبت  االأيادي  بع�س  اندفعت  ثم 
ًبا  راأ�شه وتلوح به اإىل ُظلمة الوادي الذي نزلوا فيه يف ن�شيبني، لقد ذبحوه تقرُّ
وا عنا �شروركم و�شرور هذا العامل، نعوذ بكم من  للمالئك، يا �شادة ن�شيبني كفُّ

ره لنا الدنيا . �شوء ما ُتقدِّ
العزيف،  �شوت  اإال  ي�شمعون  ال  �شيًئا!.  يرون  وال  الوادي  اإىل  ينظرون  كانوا 
ويقولون اأنه �شوت اجلن، ينظرون اإىل الوادي ويعرفون اأن اجلن ي�شكنون فيه، 
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وال يدرون كيف هي هذه ال�شكنى، هل لهم بيوت اأم ق�شور اأم اأنهم ي�شكنون بني 
ا، يذبحون لهم يف كل عام  ُحبًّ التجاويف، يعبدون اجلن خماَفًة منهم ال  ثنايا 
مرة، يف ليلة ينطلقون فيها اإىل اأكرب واد من اأودَيتهم، ويختارون اأوَفر عجولهم 
َته اإىل ُظلمة الوادي، حتى تر�شى عنهم  حلًما ويذبحونه وال ياأكلونه بل يرمون جثَّ
املالئك، واإن املالئك عادًة ت�شهد هذه الليلة، وينظرون اإىل هذا النج�س الفكري 

االإن�شاين ويتعاظمون يف اأنف�شهم ويتكرّبون .
كان ثالثة من مالئك ن�شيبني حا�شرين يف تلك الليلة بهيئاتهم ال�شيطانية 
احلقيقية التي ال تراها اأعني االإن�س.. ولي�شت الهيئات اجلنية ال�شيطانية خُميَفة 
مهاَبًة من  اأكث  بع�شهم  املرئي، جِتد  بل هي مثل جميع خلق اهلل  يف حقيقتها 
اإال  تراهم  ال  الب�شر  اأعنُي  اأن  وبرغم  بع�س،  من  غراَبًة  اأكث  وبع�شهم  بع�س، 
اأنهم مرئيني متاًما بالن�شبة لبع�س احليوانات والطيور، ولقد كانت اأعنُي العجل 
تراهم قبل اأن يذبح، كان الثالثة واقفني يف الهواء بثبات كاأنهم الطري اخلافق، 
واإن كان حلركتهم يف الهواء اإذا م�شوا فيه �شوت مُميَّز كاأنه الع�شف اأو الن�شيم 

ال ت�شمعه اآذان الب�شر .
اللحَية  َكّث  طويله،  ال�شعر  اأحمر  الب�شَرة  ي  ُبنِّ اجل�شم،  عظيم  اأحدهم  كان 
احلمراء، له مالمح حفَر فيها الزمان كثريا من احلفر مما يدل على ُعمٍر طويل 
وحكمة، كان ا�شمه »االأرقم«، ويبدو اأعالهم �شاأًنا، نظر اإىل الراق�شني ب�شيٍء 

من ال�ُشخرية الرا�شية وقال لرفيقيه: 
التي 	  العجول  من  غباًء  اأكث  الب�شرية  الكائنات  اإن  اأرى؟  ما  تريان  هل 

يذبحونها .
�شاًبا و�شيم املالمح ذا  »اإنيان« وكان  ا�شمه  الذي على ميينه وكان  ردَّ عليه 

�شعر اأ�شَقر مرتفع ورداء بهي فتَّان... قال ب�شوٍت هاديء:
ا كان اأ�شحاب احل�شارة اأكث حظا 	  ة، لُرمبَّ اإن هذه طوائف جاهليَّة بدويَّ

من العقل عن هوؤالء.
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قال االأرقم: 

اجلاهلية، 	  اأ�شحاب  يفعل  كما  يفعلون  اإال  احل�شارة  اأ�شحاب  راأيت  ما 
بون لهم، اأمل تَر من هوؤالء يا  بل اإنهم يزيدون ويبُنون ال�شروح ملن يتقرَّ

»طيفون«؟ 

نظرا اإىل �شاحبهما الثالث »طيفون« طلًبا لراأيه، وبرغم اأن هيئة »طيفون« 
اللتان  االأزرق وعينيه  اللهب  الذي يحيطه  بكيانه  املرعبة  بينهم كانت هي  من 
بُرعٍب  ال�شماء  اإىل  ينُظر  كان  »طيفون«  اأن  اإال  �شوادوتني،  كُحفرتني  تبدوان 
حقيقي ارت�َشم يف �شكل عينيه، فنظرا اإىل ما ينُظر، فاإذا �ُشُهب تت�شاقط من كل 
مكان، كانت هي الليلة التي غَزت فيها ال�شهب �شماء االأر�س، وانتقل الرعب اإىل 
نفو�س ثالثتهم، الأنه ومن بني ال�شهب املت�شاقطة، برزت اأج�شاد من اجلن ت�شقط 

جريحة وجثث من اجلن ت�شقط ميتة! .

وماجوا  فهاجوا  عجلهم  ذبحوا  اأن  بعد  ال�شماء  ا�شطراب  االإن�س  والحظ 
وخروا على ذقونهم وظنوا اأن اجلن قد غ�شب.. واأكثوا يف تو�ّشلهم وتقّربهم، 
َل انتباههم عن  فان�شغل االإن�س باجلن، وان�شغل اجلن بال�شماء، حتى حدث ما حوَّ

ال�شماء وجعلهم ينظرون ناحَية الب�َشر. 

حدث اأن كل الطيور يف املنطقة قد طارت فجاأة بعيًدا عن الب�َشر املجتمعني 
حول النار!، وهربت اأح�شنتهم واأنعامهم بعيًدا عنهم وغادرهم كل حيوان يدب 
على االأر�س كان قريًبا منهم، ثم انطفاأت نارهم، ووقعت قلوبهم اإىل اأ�شفلهم، 

ُنوا االأمر، ف�شاح »اإنيان«: ونظر اإليهم الثالثة من اجلن يف ا�شتغراب، حتى تبيَّ

تبَّت اأيادينا.. األي�س هذا...	 
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قاطَعه »االأرقم« ُميًبا:

ميتاترون.	 
الذي هرَبت  املجهول  يجُرون هنا وهناك هاربني من  بداأوا  قد  الب�َشر  كان 
ثالثة  ظهَرت  وهناك  هنا  ق  تتفرَّ التي  اأج�شادهم  بني  ومن  حيواناتهم..  منه 
هو  اأنه  ويبدو  منزلًة،  اأعالهم  يتو�شطهم  ببطء،  مت�شي  �شيطانية  كيانات 
من  ُمنبِعث  مارد  �شيطاٌن  »ميتاترون«،  به،  ت  اأح�شَّ ملا  احليوانات  هروب  �شبب 
ماِرَدين؛  يرافقه  ال�شعر كبري اجلناحني،  ي اجل�َشد ذهِبّي  ِف�شّ »لو�شيفر«،  عند 
ثم  املالئك  ثم  العفاريت  يليهم  قوة،  اجلن  اأ�شد  واملرَدة  »بيليعال«و»�شيدوك«، 
االأرواح، ويف جبال ن�شيبني يف تلك الليلة، التقى ثالثٌة من املرَدة مع ثالثة من 
جزيرة  اإىل  ن�شيبني  من  انِزلوا  اأن  »لو�شيفر«..  ر�شاالت  املردة  وبلغ  املالئك، 
اأو خرَج فيها  اإن كان قد نزَل بها عذاب  اأحوال �شاكنيها،  العرب، فانظروا يف 

نبي، واإنا معكم نازلون. 
ا له �شعر اأبي�س طويل: قال »�شيدوك« وكان �شيطاًنا اأ�شوًدا خُميًفا كاحِلً

عنها 	  �شمعنا  ولقد  »ما�شا«..  لها  يقال  يًة  جنِّ ن�شيبني  يف  اأن  بلَغنا  لكن 
�شماعات ونحن نازلون اإليُكم فيها من العجب ما جعلنا نعمل النظر يف 

اال�شتعانة بها قبل اأن ننزل. 
قال له»اإنيان«:

يه االأهايل با�شمها؛ 	  هي يف جبال كا�شياري �شمال ن�شيبني عند َنهر ُي�شمِّ
نهر ما�شا.

قال »�شيدوك« بحزم :
�شتكون هي �شابعتنا .	 
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»ما�شا« جنية من طائفة االأرواح، فاتنة املالمح، كاأن ح�شنها ي�شيء يف الليل، 
االأهايل  و�شفها  احلرير،  ك�شال�شل  خلفها  ين�شدل  طوياًل  اأ�شوًدا  �شعًرا  متِلك 
اأهله  من  اأحًدا  اأن  يعني  هذا  فاأن  الأحدهم  ظهرت  اإذا  واأنها  �شتى  باأو�شاٍف 
�شيموت، ويف هذا حمق و�شخف �شديد... اإن اأ�شماء اجلن وال�شياطني وحكاياتهم 
ب اإىل النا�س من اأبناء الكهنة وخا�شتهم، اأو من الكهنة اأنف�شهم،  عادًة ما تت�شرَّ
وعادة ما يزيدون يف الق�ش�س مل�شات ب�شرية ركيكة، »ما�شا« ال تظهر الأحد، لكن 
فيها موهبة جعلت ا�شمها ي�شتهر بني اجلن يف ن�شيبني وما حولها، كان ميكنها 
ت بذلك املكان، تاأتيها اللمحات بال طَلب  اأن ترى ملحات من ما�شي مكان اإذا مرَّ
منها، تاأتيها كنوَبة �شديدة مت�شك فيها راأ�شها وتغم�س عينها وترى م�شاهد مما 

حدث كما حدث.
ُمن�شِداًل  كالليل  وال�شعر  مكدونيو�س،  ا�شمه  نهر  عند  هناك  واقفة  كانت 
وراءها، تاأتيها روؤى من ما�ٍس �شحيق، اأيام كانت طفلة تِقف نف�س الوقفة على 
نف�س النهر، ورجل غزا ال�شيُب راأ�َشه يقف بجوارها ومي�شك بيدها بعناية، كانت 
البع�س...  بع�شهم  على  العذب  املاء  يرمون  النهر  عند  يلعبون  فتَية  اإىل  تنُظر 
اأبت ما بال هوؤالء ال�شبية ال يروننا؟ قال: الأنهم ب�َشر على عينهم  يا  قالت له 
غطاء يا بنيتي.. قالت يا اأبت ومن و�شع عليها الغطاء؟ قال: اهلل.. قالت: وما 
اهلل؟ قال: اهلل الذي خلَقنا من ناٍر �شامية وخلق هوؤالء من طني مهني.. قالت 

اإذن اأين اهلل؟ قال: اهلل يف ال�شماء .
َلت ثم  كان الفتية قد اأتى اآباوؤهم لُيخرجوهم من النهر.. نظَرت اإليهم وتاأمَّ
قالت، وهل هوؤالء يعرفون اهلل؟ قال: كل ما يعرفونه عن اهلل كذب يخدعهم بها 
اأنبياوؤهم.. قالت ومن اأنبياوؤهم؟ قال هم قوم منهم يكون بهم لوثة يف عقولهم 
ثون عن اهلل ومل يروه.. قالت: وهل راأينا نحن اهلل؟ قال: اإن اهلل مل يَره من  يتحدَّ
اجلن واالإن�س اإال واحد، هو اخلالد املخلَّد اأمري النور »لو�شيفر«، هو وحده اخلالد 
ثه  وحدَّ اهلل  وحده عرف  هو  يفنون،  والب�َشر  نفنى  فنحن  يفنى،  وكل من عداه 
وَراآه، فهو وحده الذي حديثه �شدق عن اهلل، وكل من عداه يكذبون ويهرفون مبا 
ث عن اهلل، اإمنا  ق رجاًل فانًيا يتحدَّ ة لُي�شدِّ ال يعرفون، من ذا الذي يف عقِله جنَّ
ق من هو خالد ال ميوت، خلق يف اأول الزمان وبقي وتعاقبت عليه االأجيال  ُن�شدِّ

ق »لو�شيفر«.  وراأى كل �شيء راأَي العني، اإمنا نحن ُن�شدِّ
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يف  منها  يقرتبون  �شياطني  و�شتة  مكدونيو�س  نهر  عند  هناك  واقَفًة  كانت 
عزم.. ويف وجود �شياطني مثل »ميتاترون« و»بيليعال« كان احلديث مع اجلميلة 
»ما�شا« ُمتخًذا �شفة االإجبار اأكث من االإقناع، ولقد احتدت معهم وهي كارَهة 
لهم وما يعزمون، ونزل ال�شبعة من جبال كا�شياري اإىل اجلنوب، كانوا ينزلون 
و�شط القرى بهيئات ب�شريَّة كم�شافرين، يقيمون يف كل بلدة اأربعني يوًما، ينزلون 
كان  ولقد  واأفراحهم،  اأ�شواقهم  يح�شرون  وي�شاألونهم،  �شيوًفا  النا�س  على 
تهم تبغي اأن يت�شكلوا يف الهيئة الب�شرية فرتات طويلة  �شربهم جمياًل، الأن مهمَّ
ل يف اأي هيئة مادية فاإنه ياأُخذ �شفات هذه الهيئة  من الزمن.. واجلن اإذا ت�شكَّ
املادية ويفِقد كل خوا�شه اجلنية، والهيئة اجلنية ال ت�شُلح ل�شوؤال النا�س الأنها 
�س...  اإال لال�شتماع والتج�شُّ اأ�شماعهم، ال ت�شلح  خمفية عن عيون الب�شر وعن 

ولقد كانوا ي�شتخدمونها اإذا اأرغمتهم االأحوال. 
كانوا  كَلل،  وال  ب  ن�شَ بهم  ُي�شِ ومل  الرتحال..  يف  �شهورها  ت  انق�شَ �شنواٌت 
فاإذا طلعت  فاإذا غربت خرجوا،  ال�شم�س،  تغرب  ينام اجلن حتى  ينامون كما 
رجعوا اإىل م�شاكنهم!، كان اأول نزولهم اإىل االأنا�شول، موئل الروم، وكان هرقل 
يعي�شون  الروم  بالد  يف  يدورون  وهم  ان�شرَمت  ال�شنوات  من  ثالث  عظيمها، 
اأكواخهم، وحول االأغنياء يف ق�شورهم، خابت م�شاعيهم،  و�شط املُزارعني يف 
فيها  لي�س  حال،  اأح�شن  يف  وهي  اإال  بقرية  ميروا  مل  قرية،  اإىل  قرية  ترميهم 

خ�شف اأو مر�س اأو لعنة، اأو نبي .
عقائد النا�س م�شيحية كلها، ال اأحد يتحدث اإال عن الفر�س وخطر الفر�س 
الذين �شيقتحمون البالد ويذيقونهم �شنوف الويل، ثم نزلوا اإىل ال�شام ثم اإىل 
العراق، وكانت كلها داخل امرباطورية الروم املتباعدة، وكان حظهم يف �شامها 
واأذاقوا الروم  اأ�شواأ مما كان، ومرَّ احَلول ودخل  الفر�س على الروم  وعراقها 
الروم  اأر�س  على  يزحفون  الفر�س  وا�شتمر  غلَبة،  �شر  وغلبوهم  الويل  �شنوف 
اإىل  الروم  من  ال�شبعة  وهبط  �شبعة،  ال�شهور  من  ت  مرَّ حتى  االأرا�شي  ياأكلون 
فار�س،  وبقوا يدورون ويجولون فيها، حتى كاد حولهم اأن يرتخي، وكاد جهدهم 

اأن ين�شب.
ًيا واحًدا كان اأكث حًظا.. يف مكاٍن اآخر من اأر�س هذه الدنيا، جني  لكن جنِّ
واحد كان يبحث وحده، ما هو من املالئك وما هو من االأجناد، اأ�شفر ال�شعر 
المَعه طويل االأهداب و�شيم املالمح، رَمته اخلطوب من بالد اليمن اإىل تهامة، 
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ال�شماء واجلن  النار يف  اإىل مرامي  ينُظر  ا�شمه »عمرو بن جابر«، وقف  جني 
ي�شقطون منها حوله كالفرا�س املحرِتق، وم�شى و�شط اللهب املنهمر ناظًرا اإىل 
النريان  بني  طائًرا  فت�شاعد  قلبه،  اأحارت  احلرية  نف�شه،  ي�شاءل  ال�شماء  قبة 
ينظر هنا وهناك  اإىل كارثة اأرَدت األوًفا من بني ال�شيطان، وحتادث اجلن اأن 
ُنوا ويبحثوا، فاإن لهذا االأمر  ليتبيَّ اأفواج من اجلند واملالئك، نزلوا  يف االأر�س 
الب�شر  من  نبي  اأنه  يقول  الذي  الراأي  يجودون  اجلن  حكماء  ومامع  �شاأن، 
الب�شري املحدود عن  اإذا حتدث  ال�شماء يغ�شب  ث عن اهلل، ورب  ليتحدَّ خرج 
االأبدي  القدمي  اجلني  لو�شيفر  اإال  اهلل  عن  يتكلم  نبي  االأر�س  يف  فلي�س  اهلل، 
ملا  قلبه  فانتف�َس  »عمرو«  اأما  هم،  الكائنات  فِبئ�س  الب�شر  اأما  ميوت،  ال  الذي 
�شمع تف�شريهم، واأ�شقط منه كل الكالم اإال كلمة واحدة، )نبي(، لقد اآن لقلبَك 
املحزون يا »عمرو« اأن يبتِهج، حتى هوؤالء قد عرفوا خروج النبي االأحمد، وكل 
ل اإليه قبلهم، ولقد عرفَت البقعة التي �شيخرج فيها،  ما عليَك فعله هو اأن ت�شِ

)تهامة(، اأما هوؤالء االأجناد فال يعرفون بعد.
z
مالئك نصيبين
z

اأوقَدت م�شاعل عيد الكافرين ورفعت بها املعا�شم واالأيادي لل�شماء.. واأنزلت 
االأ�شاغر  واجتمع  ال�شفق،  بحمرة  للغروب خم�شبة  اأ�شتاًرا  فوقهم  من  ال�شماء 
وعطورهم،  ثيابهم  اأح�شن  يف  الرب،  اإىل  لينظروا  الرب  كعبة  عند  واالأكابر 
فاإن الرب اجلليل �شاحب القداح خارج عليهم اليوم من اأعلى الكعبة، وتعلَّقت 
االأنظار وهفت القلوب وخ�شعت الوجوه، ثم ارتفعت امل�شاعل فجاأة كلها واأ�شرف 
العار�شني ذو حلية عليه  اأحمر مهيب  الكعبة،  الرب �شاعًدا من جوف  عليهم 
وتاج، فتعاظم قدره يف القلوب من ُح�شِنه ودقة تكوينه، وعلت اأ�شوات الكافرين 
متلكه  لك،  هو  �شريًكا  اإال  لبيك،  لك  �شريك  ال  لبيك  لبيك،  اللهم  لبيك  تقول 
وما ملك... ثم هتفوا: اعُل ُهَبل، اعُل هبل، اعُل هبل.. وقالوها برتنيٍم يوحي 

بالعظَمة .
اأبكى،  احُلزنني  اأي  يدري  لي�س  اأثقال..  �شدره  يف  واحلزن  و�شطهم  وم�شى 
ر فوق �شطح الكعبة، وكانت  زوجة قد فقَدها، اأم �شنم من عقيق اأحمر قد ت�شدَّ
امل�شاعل متج�شًدا يف  ها على وجهه تخفي كل هذا وهو مي�شي بني  لفَّ لثامة قد 
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بن  »عمرو  وحاجبيه،  �شعره  �ُشْقَرة  اإخفاء  يف  اللثامة  تنجح  مل  اآدم،  بني  هيئة 
جابر«، الغريب الوحيد؛ ُغرَبة االأهل وغربة الدين، ولي�س يعنيه يف هذا البلد اإال 
اأن فيه فتَية من اأوالد »غالب بن فهر بن مالك«، ع�شرون �شنة ق�شاها يتبعهم يف 
تهامة من اأعالها اإىل اأ�شفلها، من عند ما �شال من احلرتني اإىل اأ�شياف البحر 
حتى اأطراف اليمن، حتى اأتى اإىل اآخر بقعة يف تهامة، )مكة(، ولقد تناثر فيها 
كثري من اأوالد غالب، كثري جدا، فبني اأمية كلهم من اأوالد غالب، وبني عدي، 
وبني ها�شم، وبنو تيم، وبنو زهرة، وبني خمزوم، واأغلب بطون قري�س، فاأ�شبح 
لون،  يجول فيهم ويطوف، ينُظر اأحوالهم وما يعبدون وما يقومون عليه وما يتاأمَّ
فاإن »اأحمد« من بني اأ�شالبهم قد طلع جنمه واأَقَمر، وتخطو اأقدامه على هذه 
االأر�س اليوم، ولو اأن جبال تهامة كلها قد اأثقلت �شوًقا، ما بلغ ذلك �شيء مما 

يف قلب »عمرو« اإىل روؤَيته.
اال�شم »اأحمد« ولي�شت العرب ت�شمي اأحمد، وال يف اأي بطٍن من بطون تهامة 
حتلَّى  من  هو  واالأحمد  وُكنيته،  �شَفته  هي  اإمنا  ا�شمه،  هذا  ..فلي�س  واليمن 
باأف�شل ال�شفات فاأكَث النا�ُس من َحمده، فلم يكن »عمرو بن جابر« ينُظر اإىل 
اأ�شماء الرجال، بل كان ينظر اإىل االأكرمني منهم، ولي�س اأي كرمي من االأكرمني، 
ب له، بل يعُبد  بل اإىل نبي زكي، بهي ال�شورة والكالم، ال يعُبد �شنًما وال يتقرَّ
الرحمن حتى قبل اأن ي�شطفيه الرحمن بالنبوة، ع�شرون �شنة ينزل يف تهامة 
ل، يبحث يف القائمني والقاعدين، لعله يراه، فلم يَر اإال ما يظلم الوجه،  ويرحَتِ
جنوم واأنواء واأ�شنام وكواكب وِجن يعبدون يف االأودية... حتى اأتى ذلك العيد 
يف مكة بعد ع�شرين �شنة، وحتت راأ�س هبل، �شمع باأذنه اجلنية حديًثا مل ي�شمعه 
من بني االإن�شان منذ اأمٍد �شِحيق!، حتى وقَف مبهوًتا بني امل�شاعل ينُظر بعينه 

اإىل م�شدر احلديث.
اأربعة، والنور من عقولهم يغلو على �شوء امل�شاعل، ودار بينهم حوار  كانوا 

اأملعي و�شط كل هذا اجلهل... 
ن خلق ال�شماوات واالأر�س وخلقكم، 	   اأيا قوًما قد ت�شاغَرت عقولهم، اأمَّ

اأفتَدُعونه وتعبدون ما خلقُتم باأيديكم؟
اإمنا 	  عبادتهم،  يف  ال�شنم  حجاَرة  اإىل  ينُظرون  ال  القوم  اأن  علمَت  اأما 

يكون احلجر رمًزا الإله قد تعاىل يف ال�شماء وا�شتفحل.
ى باأ�شماء اآلهة ت�شارع اهلل يف ال�شماء .	   اإمنا هي اأ�شناٌم ُتكنَّ



155

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

ومن خلَق هذه االآلهة؟ األي�س هو اهلل؟ اأيخُلقها بَيده ثم ُت�شارعه وتغالبه؟ 	 
اأفال يعقلون؟ 

خملوقات، 	  لي�َشت  اآلهة  هي  اإمنا  نامو�شهم؛  يف  خلَقها  الذي  اهلل  لي�س 
ت�شاوي اهلل وُتغاِلبه. 

الُعزى ف�شاَرت �شاحَبة اهلل 	  ج  تزوَّ ت�شاركه؛ فاهلل  بل  تغالب اهلل  ال  هي 
ب الأي منهم فقد  وملكة ال�شماء، واأجنبا بنات اهلل الالت ومناة، فمن تقرَّ

ب هلل. تقرَّ
ن�شاء اجلن	 	  	اأف�شل  �شروات اجلن  ج  تزوَّ قد  فهو  اأخَريات،  بناٌت  وهلل 

فقد  واملالئكة  اجلن  عبد  فمن  ا،  اأي�شً اهلل  بنات  فُهنَّ  املالئكة  واأجنب 
ب هلل . تقرَّ

 اأف�شهَد اأوالء على ربهم اأم كانت لهم مقاعد يف ال�شماء؟ واهلل اإن قوَمنا 	 
قد زاغوا وتاهوا!، واإنا واهلل اإن بقينا هاُهنا اإنا ل�شالون.

فاإنا خارجون منها نلتِم�س الأنف�شنا الِدين يف البالد.	 
وتوافقوا عليه.. فاأتاهم �شوٌت من ورائهم يقول يف نرَبة هادئة: فاإن كنتم 
اأ�شَقر  ًما  ُملثَّ طوياًل  رجاًل  فراأوا  وراءهم  نظروا  خارج...  معكم  فاإين  خارجني 
ال�شعر واقًفا يف ثبات... قالوا له :َمن الرجل؟ قال لهم وهو يفك لثامته: عمرو 

بن جابر، من اأهل �شباأ. 
قالوا: وما خربَك يا بن جابر؟ قال: جئُت من عند قوٍم يعبدون ثوًرا المًعا 
ي�شمونه املقه!، واإين مل اأعُبده يوًما معهم، واإين قد هَدتني ب�شرَيتي اأن اآتي اإىل 

دار الكعبة األتِم�س الدين احلق.
هم اإىل بع�س يف تهازوؤ!، فابت�شَم »عمرو بن جابر« وقال: فلما اأتيُتها  نظر بع�شُ
مل اأكد اأراها مما �شنع قوُمكم بها؛ وجدُتها قائمة متوارية يف ك�شَوتها وحولها 
ثالثمائة �شَنم اأو يزيدون!، ووجدت ثور املقه من�شوًبا بينهم ها هناك بقرَنيه 

ينُظر يل يف �شماتة!..
م بع�شهم ونظروا اإىل ثور من�شوب يف زاوية قريبة وحوله اأ�شنام واأوثان  تب�شَّ

ال حدَّ لكَثتها.. قال »عمرو«:
 فاإن كنتم خارجني لهذا االأمر فاأخرجوين معكم و�شاأكون لكم عوًنا. 	 
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اأ�شاءت له وجوههم وقالوا: فاإن كنَت كما تقول فواهلل اإنا ال نردَك اأبًدا... 
ونظروا له بعيوٍن عرف فيها كثرًيا من الذكاء، وكثرًيا من احلرية، كان االأربعة 
اءون من خرية قومهم، ما عبدوا يف حياتهم  من اأوالد غالب بن فهر، يافعون و�شَّ
نف�شه  وا�شتب�شرت  مالمهم،  من  عيَنه  جابر  بن  مالأ  له..  بوا  تقرَّ وال  �شنًما 
وا�شت�شاءت ب�شيائهم، واهلل اإن اأحدهم لهو النبي الزكي، واهلل اإن اأحدهم لهو 
اليوم  واإن ذلك  بينهم ا�شطفاء،  لي�شطفيه من  الرحمن  واإن  املنتظر،  الب�شري 

لقريب، وانطلق معهم اإىل حيثما انطلقوا.
z

الأول مرة منذ �شبع دورات عجاف يف بالد فار�س.. ملَعت عيون اجلن املالئك، 
ل�شدفٍة وجدوها هناك اجتالتهم عن طريقهم الذي كانوا قد هياأوه الأنف�شهم 
بلدة تدعى )رام هرمز( يف  اآخره، يف  الليل  اأتى من  اآخر، كان قد  اإىل طريق 
اإىل �شبعة طرق؛ واحدة منهم هي طريق ق�شر  قلب فار�س، وقد افرتق اجلن 
امللك، وفيها كان ي�شعى »اإنيان« اجلني ذو ال�شعر االأ�شفر، طائًرا كان يلف حول 
ى اخلرب، وطالت عليه ال�شاعات ومل يجد من اخلرب �شيء!، حتى  الق�شر يتق�شَّ
ف لينُظر اإىل باب الق�شر وقد انفتح ببطء حِذر وخرج  اإذا اأتى اآخر الليل توقَّ
منه فتى ُملثَّم عرفه »اإنيان« فور اأن راآه؛ اإنه ابن ملك البلدة، واإن خروَجه من 
الق�شر ملثما هكذا لهو �شيء يثري طوفاًنا من االأ�شئلة، كان امللثم مي�شي ب�شرعة 
»اإنيان«، كان  متو�شطة وينُظر ناحَية الق�شر كل حني، وقد م�شى وراءه اجلني 

يفكر يف الـ.. 
ى، فال تتخفى مني. 	  اأما اإنَك اإذا اأردَت اأن تتخفَّ

انخَلع قلب »اإنيان« وظنَّ اأن ال�شيحة عليه!. فنظر خلفه يف ُرعب ليِجد فتى 
ه حديثه اإىل امللثم، فالتفت له امللثم مبالمح الذي  مراهًقا يبدو غا�شًبا وهو ُيوجِّ

ي�شتعد لتربير �شيء ما، وقال: 
يا �شلمان اأنت �شغري ال�شن ولو اأخربُتَك عما اأفعله اآخر الليل �شتخرب اأبي، 	 

واإذا اأخربَت اأبي �شيكون غ�شبه هالًكا .
قال »�شلمان«:

َك يا �شاحبي، فاأخربين عما تفَعل، فاإين راأيتك تخُرج 	  اإين اأمنٌي على �شرِّ
يف  القلق  ا�شتعل  قد  واإنه  ليلة،  كل  من  الوقت  هذا  مثل  يف  الق�شر  من 

نف�شي عليك. 
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ناحَية  وانطلقا  ليتَّبعه..  اإليه  اأ�شار  ثم  طويلًة  نظرًة  ل�شلمان  امللثَّم  نظَر 
اإىل قوم قد  اأتوا  »اإنيان« خلفهما، وظالَّ ي�شعدان اجلبل حتى  وانطلق  اجلبل، 
بُنوا الأنف�شهم ديًرا يتعبَّدون فيه، كانوا �شتة تبدو اأج�شادهم وكاأن اأرواحهم قد 
خرجت منها من العبادة، لكنهم ملا راأوا امللثم قد اأح�شر معه »�شلمان«، نظروا 

مت�شائلني بقَلق، فقال لهم امللثم ُمطمِئًنا:
هو �شاحبي، وهو اأمني يحَفظ ال�شر.	 

ثوا بحديٍث كان غريًبا على م�شامع  ُبوا به واأح�شنوا فيه القول.. ثم حتدَّ فرحَّ
ثون  يتحدَّ كانوا  فقد  هوؤالء  اأما  واالأوثان،  النار  يعبدون  قوٍم  من  فهو  »�شلمان«؛ 
عن اهلل الواحد، الذي خلَق النار وخلق اجلبال، وحمدوه واأثنوا عليه كثرًيا، ثم 
نظروا ناحَية »�شلمان« وقالوا :يا غالم اإن لَك رًبا، واإن لَك معاًدا، واإن بني يديَك 
اأهل �شاللة  النريان  الذين يعبدون  القوم  واإن هوؤالء  اإليهما ت�شري،  وناًرا  جنة 
يف  وم�شوا  »�شلمان«  عن  اأنظارهم  لوا  حوَّ ثم  ي�شنعون...  عما  اهلل  ير�شى  ال 
حديثهم، فذكروا من م�شى من الر�ُشل واالأنبياء حتى خل�شوا اإىل ذكر »عي�شى 
بن مرمي« وقالوا فيه كالًما مل يعَتد »�شلمان« اأن ي�شمعه من ن�شارى قومه، قالوا 
ر له ما كان  لقد بعث اهلل »عي�شى« عليه ال�شالم ر�شواًل اإىل بني اإ�شرائيل و�شخَّ
يفعل، فكان يحيي املوتى ويخُلق من الطني كهيئة الطري، فينُفخ فيه فيكون طرًيا، 
واأنه كان ُيربيء االأكَمه واالأبر�س واالأعمى، فكَفر به قوم وتبعه قوم، واإمنا كان 
عبد اهلل ور�شوله، واإن اهلل �شوف يبعث من بعده نبي ا�شمه »اأحمد« يخُرج من 

جبال تهامة واإن هذا هو زمانه قد تقارب فاإن اأدركتموه فاتبعوه واإنه لـ... 
ة تاأتي من خارج الدير!. ثم اقتحم عليهم اأ�شحاب ال�شجة  �شمع اجلميُع �شجَّ
اإليهم وينظر اإىل  الدير، كان امللك مع جنوده، ولقد كان �شديد الغ�شب ينُظر 

ابنه الذي يجل�س يف ح�شرتهم.. قال املِلك: 
يا هوؤالء.. قد جاورمتوين فاأح�شنُت جواَركم ومل تروا مني �شوءا، فعمدمُت 	 

اإىل ابني فاأف�شدمُتوه عَليَّ .
ثم متالَك بع�شا من نف�شه وقال :

اإين قد اأجلتُكم ثالًثا، فاإن قدرُت عليكم بعد ثالث اأحرقُت عليكم ديركم 	 
هذا، فاحلقوا ببالدكم فاإين اأكره اأن يكون مني اإليكم ال�شوء.
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نازاًل من اجلبل،  اإىل باقي احلديث، فقد هرع من فوره  »اإنيان«  ي�شتمع  مل 
ولقد نادى اأ�شحابه من اجلن، واأخربهم مبا �شمع: يا اأيها اجلن اإن �شاحبكم 

بتهامة، واإن ا�شمه اأحمد.
اإال �شاعة ارحتلوا بعدها اإىل ناحَية الغرب، اإىل  ومل يلبثوا يف ديرتهم هذه 

جبال تهامة، 
اإن �شرعة ج�شم داأب على م�شابقة ال�شهب جتعله يقطع األفي ميل يف دقيقة 
ثانية!، ثم  اأربعني  اأج�شام اجلن ما بني فار�س وتهامة يف  واحدة، ولقد قطعت 
ل يف هيئة الب�شر ونزلوا يف  هبطوا تهامة من اأ�شفلها ناحية اليمن، واأعادوا الت�شكُّ
رت االأر�س  قرى العرب، مل تُعد هناك �شروح م�شيَّدة واأن�شام باردة، اإمنا ت�شحَّ
ت ال�شم�س وطغت البادية على احلا�شرة، وكانت جاهلية العرب اأ�شد من  واحتدَّ
غريها، فلم تنزل اجلن يف قرية اإال وهي اأجهل من التي قبلها، اأوثان واأ�شنام 
حون بها عند ال�شفر،  ُت�شَنع من حجارة اأو خ�شب، ُيعلِّقون عليها النذور ويتم�شَّ
رت عقولهم!، ال  ي�شتن�شرونها فتن�شرهم وي�شتمطرونها فُتمِطرهم، اأو هكذا فكَّ

يدرون �شيًئا عن احل�شارة والعلم والفل�شفة...
ولقد نزل هوؤالء ي�شائلونهم وي�شتنطقونهم؛ هل خرَج فيكم من نبي اأو اأتاكم 
من نذير، هل �شمعُتم عن رجل يدعو اإىل غري ما دين... حتى اأنهم اأتوا العرافني 
اأو  و الكهان، هل جاءكم رئيكم من اجلن قبل ليايل ال�شهب امل�شوؤومة  بنبوءٍة 
غيب عن رجل يخرج يف هذه االأنحاء يتحدث عن اهلل بغري ما يتحدث به قومه... 
ومرَّ ال�شهر وال�شهرين والثالثة ومل ياأتوا بجواب عن �شوؤاالتهم، حتى اأتوا اأر�س 
احلجاز، فا�شت�شاءت وجوههم بعد طول ال�شواد، ولقد راأوا الذي مل يره نفٌر من 
ثت بهذا اأجيالهم  اجلن فيمن كان قبلهم، ومل يره نفر ممن كان بعدهم، وحتدَّ

واأن�شالهم، وكتبوا يف هذا املكاتيب.  

z
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تعاهد قومي على هذ� �الأمر عهوًد�، على حمبة »لو�صيفر«، و�أمر »لو�صيفر«.. 

كيف ال وهو �لكائن �لوحيد �لذي ال مُيوت، �لكائن �خلالد �لوحيد، �لذي ر�أى كل �صيء 
�هلل،  وعرف  �هلل،  كلَّم  �لذي  و�الأعلى  �الأ�صمى  �لوحيد  �ملخلوق  �لكون،  هذ�  �نخلق  �أن  منذ 
�أنبياء كذبة كثريون،  �أمري، �نبعث بعده من �جلن  ث عن �هلل، وكالمه �صدق، الأنه خالد  وحتدَّ
كيف  مثلنا،  فانون،  لكنهم  �لكالم،  ب�رَص  »لو�صيفر«  ويذُكرون  �جلن  عو�يل  على  يحومون 

ب �خلالد �ملخلد �الأمري!..  ق من كان فانيا وُنكذِّ ُن�صدِّ

�أوتو�، لكنه  �أنفار من �جلن بكل ما  �أن تقُتل »لو�صيفر«، وال توؤذيه!. ولقد حاول  ال ميكنك 
ر لنا طريقنا وُيعلِّمنا ونحن له خمل�صون.  �أمرًي� للنور، وباعًثا للنور، ُينِوّ د�ئًما يبقى، 

�أما �أنت، يا قرد �ل�رص.. فاإنه قد ظهر يف قومك �أنبياء كذبة ال ح�رص لهم، وهذ� ُم�صحك، 
كاأنك تقول �أن يف �لقطط �أنبياء، �أنت قرد يا عزيزي، قرد، كيف يخرج يف جن�صك �أنبياء؟ 

�إىل كالمهم عن �جلن،  �أنهم كذبو�، نظرًة  �أعلَمتنا  نظرة و�حدة يف كتبهم �ملوروثة عنهم 
متمردة،  �صاقطة  مالئكة  �أنا  يقول  ومن  ليليث،  ��صمها  �صيطانة  مع  �آدم  زنا  �أوالد  �أنا  يقول  من 

ومن يقول �أننا ندخل يف �خلنازير... مهازل.

دعَك من هذ� و��صمع يل..

�صيًئا  تتعلَّم  �أن  البد  تاليتني،  �صحيفتني  يف  لكن  كثرًي�،  �صيًئا  �الأولني  ق�ص�س  من  �آتيناَك 
�آخر. 

يف  �خت�صاره  �صتِجد  جمامعه،  جمع  �أردَت  �إذ�  ُمتِعب  لكنه  �خلفي،  بالعلم  هو  ما  �صيء 
يطلع  �أن  عادي  لب�رَص  لي�س  و�إنه  بالعقائد،  يتعلَّق  �صيء  �لتاليتني؛  �الإي�صتوريجا  �صحيفتيي 

على �الإي�صتوريجا، لكني �أريد لك �أن تطلع �أنت.

ئك �لذي �أريده منك.  ولقد حان �لوقت لكي �أنبِّ

�لنبي  �رت�صاه  �لذي  �مُلخلِّ�س  �أنت  تكون  علومنا،  قر�أت  �إذ�  �أنه  حكمتنا،  ت  ق�صَ قد  �إنه 
»لو�صيفر«، �ملخل�س من �الإن�صان لبني �الإن�صان، �ملخل�س �لذي �صُيعطيه نبينا �أمري �لنور هدية 
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�إىل �ليهود، الأنهم يوؤمنون �أن »لو�صيفر« مالك كرمي، �أعظم من �أعظم �ملالئكة، �أم �أنك ظننت �أن 
�ملخل�س �لذي يرتقبه �ليهود يف �لتور�ة �صينزل لهم من �ل�صماء، بل هو �صيخُرج لهم من بني 
�أظهر �لنا�س، نحن ن�صنعه ونوؤتيه �لعلم �أثقال، �صحره يكون فوق كل �الأ�صحار، وعلمه فوق 

�لعلوم...  كل 

�أحد  �أنت، وال  �أنت  �أنت،  فاإذ� �صفا ذهنك يل، و�صجَدت روحك ل�صيدك »ظام«، ف�صتكون 
�صيكون غريك.

z
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نزلوا  وخيولهم،   وعقولهم  وجوههم  ح�شنٌة  وجني،  رجال  اأربَعة  كانوا 
�شون الدين يف يثب.. وذهن »عمرو بن جابر« يف نخيلها �شارد، يذكر منها  يلتمَّ
ويهود وحروب...  اأو�س وخزرج  باأحمد،  وُب�شراهم  »اأ�شعد« وجنوده  كل مو�شع، 
ا�شتفاق من �َشهِوه على جلَبة و�شخب، رجال ون�شاء يهود واأطفال احت�شدوا يف 
يرفعون متثااًل رديء  الهوينى  تعُلو، مي�شون  والب�شمة يف وجوههم  وتربُّج،  زينة 
فوا مكانهم واأبرزوا التمثال واأ�شعلوا  ال�شنع، يتمتمون بكالم من التوراة، ثم توقَّ
 ،! حتريُّ يف  لهم  ينظرون  واخلم�شة  اخلمر،  و�شربوا  موا  وتب�شَّ وتهلَّلوا  النار  فيه 

واأفراد من االأو�س واخلزرج واقفني على االأطراف ينظرون .
نزل اخلم�شة عن رحالهم وم�شوا بني اجلموع ووجوههم مغربة من اأثر ال�شفر، 
واليهود ينظرون لهم يف عدم ارتياح، حتى اقرتبوا من الكني�س اليهودي فنهاهم 
اأكتافهم،  الكني�س رهبان يف �شواد م�شدل على  فوا، حتى خرج من  النا�س فتوقَّ
م اأحد اخلم�شة من الرهبان ومال عليه واأ�شرَّ له باأمٍر فنظر الراهب له يف  تقدَّ
ده�شة وريبة! ثم ا�شت�شار اأقرانه الرهبان ثم اأ�شار للخم�شة اأن يدخلوا معه اإىل 

الكني�س .
دخل »عمرو« واالأربعة االأنوار من بني »غالب بن فهر« اإىل الكني�س اليهودي 
اإىل  حولهم  ينظرون  االأرائك  مثل  على  فجل�شوا  الدين،  الأنف�شهم  �شون  يلتمَّ
ينظرون...  متجاورين  دكة  على  الرهبان  وجل�س  و�شتائر حمر،  مزينة  حوائط 

قال اأحدهم: َمن الرجال؟
َف الرجال اخلم�شة االأزهار عن اأنف�شهم، ثم �شاألوا الرهبان فقالوا لهم:   فعرَّ

ومن الرجال؟
وذاك  الن�شري،  بني  من  يامني  وهذا  قينقاع،  بني  من  قالوا هذا احل�شني 
اآذيتمونا يف  ا، من اأعاظم اأحبار يثب.. فما بالُكم  اأي�شً خمرييق بني الن�شري 
عيدنا!، قالوا: فاإنا تعاهدنا اأن نن�شرف عن دين قومنا وما يعبدون من خبال 
عظيم، ففررنا بعقولنا عنهم نلتم�س الأنف�شنا الدين احلق فاأتيناكم لعلنا جند 
تقَبله  ما  �شوى  �شيء  بكل  اأحَلدنا  فاإنا  اإ�شرائيل،  بني  يا  فعلِّمونا  ذلك عندكم، 

عقولنا .
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قال احل�شني وكان يبدو اأنه اأعالهم: اعلموا اإنه لي�س اإله لهذه الدنيا �شوى 
اإله واحد، ال اإله اإال هو، خَلَق ال�شم�س واالأر�س والكواكب، وخلق اجلبال والبحار، 
وخلقُكم وخلق اأنعامكم، اإله غري مدود ال ُتدركه االأب�شار واالأفهام وال تقدروا 

اأن تت�شوره... قالوا: فما ا�شمه واأين هو؟
قال: ا�شمه يهَوه.. وال ي�شح اأن يكون له مكان الأنه خلق املكان.

ر يف ربه رحمنن ذي �شماوي.. قال واحٌد  كان »عمرو بن جابر« ي�شمع وُيفكِّ
اأ�شياء ُتدَرك و  اأن يخُلق  ُيلَم�س  ُيَرى وال ُيدَرك وال  من االأربعة: فكيف بالذي ال 

ُتلَم�س وُترى؟ 
قال احلرب »يامني«: اإن ربنا اهلل االأزيل الالنهائي كان وحده ومل يُكن �شيء 
يها  ُن�شمِّ انبثاقات عظيمة  اأربعة  منه  العامل �شدَرت  خلَق هذا  اأراد  فلما  غريه، 
عن  �شدَرت  تالألوؤات  عدة  قت  تدفَّ في�س  كل  يف  االأربعة،  االإلهية  الفيو�شات 
بع�شها البع�س.. هي ال�شفات التي �شيتعامل بها اهلل مع هذا العامل الذي يريد 
اأن يخلقه، اأحد هذه الفيو�شات االأربعة هو الُعزير، ويعني التكوين، وهو الفي�س 

الذي خلق اهلل به هذا العامل. 
قال له »عمرو«: وهل راأى اأحد اهلل قبل ذلك؟ قال »يامني«: نعم راآه اليهود 
اأكث من مرة.. حتديًدا راأوا اأحد تالألوؤات اهلل؛ وهو تالألوؤ ال�شكينة، اأقرب �شفة 

من �شفات اهلل للعامل، وهي �شكنى الرب يف هذا العامل.
انتبه اجلميع و �شاألوه: اأين راأوها وكيف؟  قال: راآها بنو اإ�شرائيل على هيئة 
�شحابة كبرية كانت ُتر�شدهم للطريق ملا خرجوا من م�شر وتاهوا يف الربية، 
وهي نف�شها التي تكلم اهلل بها مع مو�شى وتكلَّم اهلل بها مع كرباء بني اإ�شرائيل 
ذات مرة، ولقد و�شفوها اأنها كانت كالعقيق االأزرق ال�شفاف الفاخر... �شكت 

اجلميع وكاأنهم كانوا ي�شتوعبون ما يقول .
والتلمود  التوراة  ِمن  قال »خمرييق«:  كل هذا؟   اأحدهم: كيف عرفتم  قال 
والكاباال. قالوا: وما التوراة؟ قال: هي الكتاب الذي نزل على مو�شى، والتلمود 
اإ�شرائيل،  بني  لكرباء  وعلمها  ربه  من  مو�شى  تلقاها  التي  ال�شفهية  التعاليم 
اإ�شرائيل من بعد  اإىل كرباء بني  اأوحاه اهلل  الباطني الذي  العلم  والكاباال هي 
مو�شى... قالوا: وما مو�شى؟  قال: اأول نبي بعثه اهلل.. قالوا: وما النبي؟  قال: 
رجل يهودي يختاره اهلل وُيوحي اإليه لرُي�ِشد وُي�شِلح بني اإ�شرائيل.. قالوا: فقط 
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بني اإ�شرائيل؟  قال: نعم.. قالوا: وماذا عن باقي ال�شعوب؟ قال خمرييق: ال نبي 
اإال من اليهود، وال نبي اإال وُيبَعث الإ�شالح بني اإ�شرائيل. 

ومل  جدا،  طويلة  قرون  منذ  انق�شى  االأنبياء  عهد  لكن  خمرييق:  قال  ثم 
ه »عمرو بن جابر« وانحلت اأ�شاريره  َرتنا به التوراة... تنبَّ يبق اإال نبي واحد ب�شَّ

و�شاأله: اأي نبٍي هذا؟ 
قال احل�شني: نبي خمتار هادي، ُيخِرج احلق لالأمم.. ت�شنَّفت اآذان »عمرو 
بن جابر« واأهداأ نف�شه لي�شمع.. قالوا: ومتى يظهر ذلك النبي؟ قال: يظهر يف 
هذا الزمان الذي نعي�شه االآن.. قالوا: وهل له عالمات؟ قال: هو لي�س ب�شخاب 
ي�شع احلق يف  ينك�شر حتى  وال  يكل  ال  �شوته،  ال�شارع  ُي�شَمع يف  وال  ي�شيح  وال 
العمي  به عيون  يفتح  ونوًرا لالأمم،  لل�شعب  االأر�س، يحفظه اهلل ويجعله عهدا 
ويخرج من احلب�س املاأ�شورين يف الظلمات، فلرتفع تلك الربية ومدنها �شوتها 
فخًرا به، تلك الديار التي �شكنها قيدار بالد العرب، فليرتمنَّ �شكان جبل �شلع 
ويهتفوا من روؤو�س اجلبال فخًرا به، ليعطوا الرب مًدا ويخربوا بت�شبيحه يف 

البالد. 
تفتَّحت اأزهار قلوبهم ملا �شمعوا احلديث وقالوا: اأنِبيٌّ من بالد العرب؟ قال 
»يامني«: نعم عربي لكنه من بني اإ�شرائيل، وياأتي هنا عند �شكان جبل �شلع يف 
يثب، ملاذا تظنون اأنا قد اأتينا اإىل يثب قبل قرون!؟ �شاقت عينا »عمرو بن 
جابر« واأوم�شت يف حافظته م�شاهد من زمن قدمي، خرج فيه يهود يثب اإىل 
جي�س يقوده »اأ�شعد« فقالوا له يا »اأ�شعد« حدك هنا، اإن هذا ملهاجر نبي زكي، 
فخ�شع »اأ�شعد« وخ�شعت جيو�شه ...لكن، نبي من بني اإ�شرائيل؟ األي�َشت تقول 
الب�شاَرة اأنه من ولد »غالب بن فهر« من قري�س... ودارت راأ�س »عمرو« يف اأفكاٍر 

ال تنتهي! 
ا؟ قال احلرب: اأبونا  قال اأحد الرجال: وما اإبراهيم؟ األي�س نبًيا عربًيا اأي�شً
احلبيب اإبراهيم مل يُكن عربًيا ومل يكن نبًيا؛ بل كان رجاًل يعي�س يف مدينة اأور 
ر وال تنفع، واأن قومه كلهم على  البابلية، هَدته ب�شريته باأن هذه االأ�شنام ال ت�شُ
�شالل، واأن لهذه الدنيا ربٌّ عظيم اأعلى واأرقى من كل تلك ال�شور، ودعا قومه 
لهذه الفكرة بكل الطرق، حتى اأنه ك�شر اأ�شنامهم فقب�شوا عليه واألقوه يف النار 

اه اهلل مبعجزة... وجنَّ
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كعَبتكم،  بنى  الذي  رجال  يا  اإبراهيم  الأبيكم  اإنه  واهلل  الرجال:  اأحد  قال 
ظ االأحباُر ونظروا اإىل بع�شهم ومل يُردوا!،  واإن تاأمالته مثل تاأمالتكم... حتفَّ
الإبراهيم  كان  احلرب:  قال  عنه؟  ماذا  العرب  اأبو  اإ�شماعيل  وابنه  �شاألوه:  ثم 
كله،  اليهودي  اجلن�س  اأبو  وهو  �شاحًلا  كان  اإ�شحق  واإ�شحق،  اإ�شماعيل  ولَدين؛ 
وي�شرق  الطريق  يقطع  ا  ل�شً وكان  الربية  يف  يعي�س  همجًيا  كان  اإ�شماعيل  لكن 

امل�شافرين... 
قام »عمرو بن جابر« وقد اأخذه الغ�شب واأم�شك بتالبيب »خمرييق« يرفعه 
بالتوراة  اأتوؤمنون  يا هذا،  األ�شُتم عرًبا  الرجال عليه، �شرخ »عمرو«:  فتناه�س 
وهي تلَعن اأبوكم اإ�شماعيل؟  قال له »يامني«: بل نحن عرب من بني اإ�شرائيل من 
َن�شل اإ�شحق ول�شنا من ن�شل اإ�شماعيل، ونوؤمن بالتوراة الأنها كلمة اهلل... وفجاأًة 
هجم االأحباُر على »عمرو« فاأم�شكوا به وقالوا: تاهلل ما اأنتم بخارجني من حينا 
اإال هالكني.. وقام االأربعة االأنوار لتهدئة الغ�شب، قال اأحدهم للحرب »خمرييق«: 
اآذيَتنا بلعن اأبينا اإ�شماعيل، واأنت تعلم اأنَفة العرب، واإنا قد اأتينا هاهنا ال نريد 
اإال اأن نكون يهوًدا اأمثالكم.. لكن اجلو كان قد توتَّر ومل يهداأ اأحد من االأحبار اإال 

بعد اأن مت ُطرد »عمرو بن جابر« خارج الدير. 
z

�شبعة جنون من ن�شيبني تنزلوا يف احلجاز.. فاأجلاأهم الطريق اإىل خيام 
كالقباب من�شوبة متجاورة، والنا�س فيها يجولون يف اأح�شن املالب�س والفوار�س، 
والغاديات من الن�شاء والعاديات من اخليل، و�شبعة من عوايل اجلان ينظرون 
اإىل كل هذا يف هيئات بدت اأجنبية متاًما على املكان، �شعر اأحمر واآخر اأ�شفر 
�شوق  هو  فيه  الذي هم  اأن هذا  بعد حني  رومية، عرفوا  نة ومالمح  ملوَّ وعيون 
اإىل احلج	  فيه وهم يف طريقهم  الذي يجتمعون  العرب  اأ�شواق  	اأكرب  عكاظ 
وكانت فر�شتهم لي�شائلوا العرب االآتيني من كل مكان، فال �شيء حادث حدث 
ميكن اأن يخفى يف �شوق عكاظ.. م�شوا و�شط اجلموع حتى راأوا خيمة هي اأكرب 

من كل خيمة؛ حمراء من جلد فاخر والنا�س حولها يتزاحمون يف اهتمام .
راأ�س  الذبياين«  »النابغة  خيمة  تلك  كانت  بدورهم..  لينظروا  اقرتبوا   
ال�شعراء العرب، ياأتيه ال�شعراء يف كل مو�شم يعر�شون عليه اأ�شعارهم، وكانت 
اأمامه امراأة يف غاية اجلمال ق�شيمة يف القوم ا�شمها اخلن�شاء، واقفة يف ثبات 

و�شوتها ي�شدو بقطعة من �شعرها، كانت تقول: 
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كاأن عيني لذكر�ه �إذ� خطرت
في�س ي�صيل على �خلدين مدر�ر 

تبكي ل�صخر هي �لعرى وقد ولهت
�أ�صتار  �لرتب  جديد  من  ودونه 

لها يف  ي�شمعون  والنا�س  املعارك..  الذي مات يف  اأخيها �شخرا  كانت ترثي 
تاأثُّر وَوجد، واجلن ينظرون ميَنًة وي�شَرة وال�شوت ي�شدح.

 و�إن �صخر� لتاأمّت �لهد�ة به
ن���ار  ر�أ�ص���ه  يف  عل���م  كاأن���ه 

جلد جميل �ملحيا كامل ورع
م�صعار  و�لروع  غد�ة  وللحروب 

فت والعربات يف القوم قد ظهَرت.. فوقف النابغُة وقال  وظلَّت ت�شدو حتى توقَّ
لها: لوال اأن االأع�شى اأن�شَدين قبَلك لقلُت اأنِك اأ�شعر النا�س يا خن�شاء، واهلل اإنك 
اأنا اأ�شَعر  اأ�شعر من كل امراأة... هنا ارتفع �شوٌت بني اجلموع يقول: واهلل اإين 
منها ومنك!. التفت اجلميع اإىل م�شدر ال�شوت يف اندها�س، كان ذلك »ح�شان 

بن ثابت« �شاعر اخلزرج واقفا يف �شمو .
: ما اأجَود بيت يف ق�شيدتك يا ح�شان؟ قالت له »اخلن�شاء« بتَحدٍّ

قال: 
بال�صحى يلَمعن  �لغر  �جلفنات  لنا 

دما  جنَدٍة  من  يقطرن  و�أ�صيافنا 
�شكتت »اخلن�شاء« ثم قالت: واهلل لقد �شعف افتخارَك هذا يف موا�شع عدة، 
م لل�شيوف داللة على الكرم،  اأنت تقول اجلفنات وهي اأوعية الطعام التي ُتقدَّ
اأن تقول اجلفان، الأن يف  الِقلَّة!، وكان يجب  فلما تقول جفنات فهذا يدل على 
هذا كثة واأن�شب لالفتخار... قام »النابغة الذبياين« وقال: كذلك ُقلَت اأ�شيافنا 
وهي تدل على القلة، ولو كنت تريد الكثة لكنت قلت �شيوف.. كان »ح�شان« قد 
ز نف�شه للرد حني �شعر اجلميع ب�شيء يتحرك عند باب اخليمة!، كان النا�س  جهَّ
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م، داخل على جمل اأحمر، والنا�س يتهام�شون عليه،  يو�شعون لرجل مهيب معظَّ
االإطالق،  على  واأف�شحهم  العرب  حكماء  اأحكم  �شاعدة«،  بن  »ق�س  ذلك  كان 
»ق�س«  نظر  ُيقلِّدون..  ث  حتدَّ واإذا  ي�شمعون  قال  اإذا  الذي  العرب  خطيب  كان 
اإىل »اخلن�شاء« وقال: اأما اجلفنات فقد قال اأنها اجلفنات الغر يعني امل�شهورة، 
فاإمنا اأراد �ُشهَرتها ولي�س كثتها، وقال االأ�شياف يقطرن دًما، ولو قال ال�شيوف 
�شكت  بال�شجاعة...  االفتخار  اأراد  واإمنا  القتل،  بكثة  افتخاًرا  لكان  لتكثريها 
اجلميع ينظرون اإليه يف مهابة، ثم �شدَّ جلام جمله االأحمر يجوده ونظر للنا�س 

نظرًة لها معنى ثم قال قولًة عجيبة:
اأيها النا�س، ا�شمعوا وعوا.. واإذا وعيُتم فانتفعوا، فانه من عا�َس مات، ومن 
مات فات، وكل ما هو اآٍت اآت، اإن يف ال�شماء خلربا واإن يف االأر�س لعربا، اأق�شم 
ق�شًما حقا ال حانًثا فيه وال اآثًما، اإن هلل ديًنا هو اأحب اإليه من دينكم الذي اأنُتم 
عليه، ونبًيا قد حان حينه، واأظلَُّكم زمانه، واأدركُكم اإبانه، فطوبى ملن اآمَن به 

ا الأرباب الغفَلة من القرون اخلالية. فهداه، وويٌل ملن خاَلفه وع�شاه، تبًّ
 يا مع�شر اإياد اأين االآباء واالأجداد واأين الفراعنة ال�شداد، اأين من بنى و�شيَّد 
د، وغره املال والولد، اأين من طغى وبغى وجمع فاأوعى، وقال اأنا  وزخرف وجدَّ
ربكم االأعلى، اأمل يكونوا اأكث منكم اأموااًل واأبعد منكم اآمااًل واأطول منكم اآجااًل، 
طحنهم الثى بكلكِله ومزقهم بتطاوله، ف�شارت عظامهم بالَية وبيوتهم خالَية 
رتها الذياب العادية، يف الذاهبني االأولني من القرون لنا ب�شائر، ملا راأيت  عمَّ
موارد للموت لي�س لها م�شادر، وراأيت قومي نحوها مت�شي االأ�شاغر واالأكابر، 

اأيقنُت اأين ال مالة حيث �شار القوم �شائر.
املالمح  بني  اجلن  عيون  وجتولت  الكلمات،  تهم  اأ�شمَّ وقد  الناظرون  نظر 
رهم  �شت يف »ق�س بن �شاعدة«، بعد �شنني التجوال �شحك الزمان لهم فب�شَّ وتفرَّ
ك  مبا كانوا يظنون، واأجمعوا اأنف�شهم وانطلقوا اإىل »ق�س بن �شاعدة« الذي حترَّ
بجمله يريد الرحيل.. قالوا له يا ذا الهيبة اإنا قد اأتينا من اأق�شى االأر�س نبحث 
اأَت به، فهال اأ�شهبَت لنا يف اأمره؟ قال »ق�س«: ال اأزيد  عن ذلك النبي الذي تنبَّ
عما قلت حرًفا، لكن ابحثوا عنه يف تهامة، واإن اأعيان تهامة ليجتمعون يف رحلة 
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ال�شيف امل�شافرة اإىل ال�شام للتجارة، فاحلقوا بها، فرمبا يخُرج معهم.. قالوا 
له: ما اأنَت، يهودي اأم ن�شراين؟ قال: بل اأنا على احلنيفية.. قالوا: وما احلنيفية 
هل هو ديٌن جديد؟ قال: بل هو دين اإبراهيم، اأعُبد اهلل واحًدا ال �شريك له، واإن 
كل ما خال دين اإبراهيم باِطل.. نظر اجلن بع�شهم اإىل بع�س، وقالوا: موعدكم 

ال�شيف، ولي�س ال�شيف بقريب، فلتمكثوا ولرتتقبوا.
z

ف   م�شى »عمرو بن جابر«  هائًما على وجهه  بعد اأن طرد من الدير.. ثم توقَّ
ر مكانه، ا�شتدعته حا�شته اجلنية اأن يتوقف!، �شيء ما ميالأ االأجواء،  فجاأة وت�شمَّ
�شيء ما له ح�شور كثيف، و�شع »عمرو« يده على راأ�شه، ثم �شمع �شيًئا ما كاأنه مير 
يف جواره، انتف�س »عمرو« وا�شتعلت مواقد احلذر يف نف�شه، و�شار ي�شمع اأ�شياء 
ثه بها فينف�شها عن راأ�شه، اأال يزال يف القلب �شك يا بن جابر!،  كاأن نف�شه حُتدِّ
الرحمن،  با�شم  �شيتكلَّمون  خطوتهم  موا�شع  اإال  يرون  ال  ودم  حلم  من  اأب�َشر 
اأب�َشر يكون منهم اأنبياء مثل اجلن يا بن جابر، هل ترى بني القرود اأنبياء؟ اإمنا 
ميزهم الرحمن ب�شيء من الوعي يف عقولهم فاأتلفوا به �شطح الربية اخل�شراء، 
الرب  با�شم  يتحدثون  تراهم  اأال  والر�ُشل؟  االأنبياء  بينهم  يكون  هوؤالء  اأفاأمثال 
في�شفكون به الدماء ويحرقون به النخيل، اأم �شرت متيل لهم يا بن جابر؟ رجال 
اأربعة تتبعهم كاملفتون وهم ال يدرون ما ربهم واأين ربهم، اأفيكون منهم اأنبياء!.. 
اأم�شك »عمرو بن جابر« راأ�شه وا�شتعلت عينه ك�شيطان للحظة ثم خَبت واألقى 
اأو بكيان  اإنه يح�س ب�شيء ما،  ثه به نف�شه، ونظر حوله،  عن خياله كل ما حُتدِّ

ما!.. 
يهوديا،  ف�شيكون  نبي  كان  اإن  اأنه  الكتاب  اأهل  تناهى علم  لقد  بن جابر  يا 
بالتوراة  يوؤمنون  ا  اأي�شً فهم  هذا،  لكم  �شيذكرون  الن�شارى  اإىل  ارحتلُتم  ولو 
بني  نبًيا من  اأن  ال�شياطني  نبوات  اأت�شدق  املقد�س،  كتابهم  ن�شف  ويعتربونها 
غالب بن فهر وترتك حديث اأهل الكتاب؟ األي�س يفرت�س اأن يكون اأهل الكتاب 
اأعلم باهلل من غريهم من الب�شر، لقد اأ�شعت حياتك يف هذه االأوهام واأ�شعَت 
امراأَتك »اإينور«، األ�شَت تذُكرها وتذكر روحها يا بن جابر، األ�شت تذُكر نظراتها 
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لك!، نزَلت دموع »عمرو بن جابر« حارة وهو يذكر، ثم نف�س عن راأ�شه االأفكار 
واحد،  خالد  اإال  الدنيا  هذه  يف  ولي�س  فان،  واجلن  فان  االإن�شان  حيلة،  بقلة 
اعتدلت عيون »عمرو«  املتوج،  املنري  يا بن جابر، املالك  به  الذي كفرت  ذلك 
من احلرية اإىل العزم، ونف�س عن نف�شه كل الو�شاو�س واأرهف �شمعه برهة ثم 

ا�شتدار بلمح الب�شر اإىل ورائه ونظر فراآه. 
كان يطفو يف علو من االأر�س وعينه بارقة، وب�شمة من االأذى تعُلو مياه.. 
كان هو ذلك اجلن املارد »اإزب بن اأزيب«، كان ُيو�شِو�س له منذ البداية، ا�شتعر 
اأنت عار  قال:  ثم  »اإزب« كالطيف  ى  تنحَّ اإليه..  ك  بالغ�شب وحترَّ وجه »عمرو« 
مثل  حيواًنا  اهلل  يخلقك  اأن  االأجدر  من  كان  جابر،  بن  يا  اجلن  موؤتلف  على 
اأولئك الذين حتن اإليهم، اأم قد اأخذتَك اأوهامك اأنك تقدر اأن مت�شني بج�شدك 
الب�شري املحقور هذا!، انُظر اإىل نف�شك واأنت ت�شتمع خلف هذا اجلدار اإىل لغو 
بني االإن�شان وقد طردك بنو االإن�شان، لقد كانت تلك النبوءة التي األقيُتها اأنا يف 
اأُذن الكاهن �شطيح كذًبا يا بن جابر، اإمنا نحن نزيدهم يف الغي، اإن كان نبي يف 

اأولئك املحقورين فلن يكون اإال من بني اإ�شرائيل... قال له »عمرو«:
اإن كان كذًبا فلم األقيَته يف �شطيح وهو يلفظ اأنفا�شه االأخرية ولي�س يقِدر 	 

اأن يغوي به اأحًدا؟
مل يُرد »اإزب«.. ثم اجنت »عمرو بن جابر« من املكان كاأن مل يُكن فيه، ثم 
برز يف هيئته اجلنية عالًيا فوق »اإزب«، ثم اأقدم على »اإزب« ويف عينيه غ�شَبة 
دها على االأر�س عند  ب مثلها من قبل، غ�شبة تذكر فيها »اإينور« ومتدُّ مل يغ�شَ
عباءة ذلك ال�شيطان، لكن »عمرو« ال يتعلَّم من ما�شيه، مل يذُكر كلمات »اإينور« 
وهي ُتعاِتبه اأن يجابه مارًدا، مدَّ ذلك املارد يده فانغرزت يف �شدر »عمرو« كاأنها 
بن  »عمرو  مبهجة  لتفتك  ال�شدر  بداخل  قب�شته  رت  وتكوَّ ما�شية،  جوفه  اإىل 

�س ج�شده للوراء وملحت عينه �شيًئا ما باجلوار. جابر« الذي تقوَّ
ثان يا اإزب؟ 	  عن اأي نبي تتحدَّ
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التفت »اأزب« بعني م�شدومة.. و�شقط »عمرو بن جابر« كاجلثة، راأى »اإزب« 
ه اإىل اأنه لي�س ظاًل، بل  ظال م�شتوًرا جال�ًشا على عقبيه وركبتاه مثنيتان، ثم تنبَّ
كان ج�شًدا، اأ�شَود حالك يحموم، له �شعر اأبي�س يفرقه من منت�شفه، ومالمح 
ال تتبينها لكنها كاحلية ال�شارية، كان ذلك هو »�شيدوك«، من مردة »لو�شيفر« 
الثاين يف وفد ن�شيبني، كان يجل�س يراقب كالقدر وقد �شاأل  الثالثة، والرجل 

ال�شوؤال ب�شوٍت ال ي�شتطيع املرء اأن يكذب اأمامه. 
اإىل  اأمَل ونظر  االأر�س وهو مي�شك �شدره يف  تناه�س »عمرو بن جابر« من 
حيث يجل�س »�شيدوك« فات�شعت عيناه، اإن مثل هذا ال ينزل يف �شهول االأر�س اإال 
و االأمر اأمر ع�شال، لقد اأنزلتهم من موا�شعهم بخربك يا »اأحمد«، واهلل لئن 

راأتك عيني الأن�شرنك.. قال »اإزب«: 
اإمنا هي اأخباٌر �شمعناها من عجيج الغمام البد اأنها تناهت اإىل م�شامع 	 

�شيدنا املقد�شة. 
قال »�شيدوك«: اأي اأخبار هذه؟ قال »اإزب«: �شمعنا اأن نبًيا يف هذه االأر�س قد 
ل لون  ُوِلد، من بني غالب بن فهر، من اأ�شراف قري�س. قال »�شيدوك« وقد تبدَّ
عينيه: متى راأيَت هذه الروؤيا يا اإزب؟ ظهر التوتُّر على وجه »اإزب« الب�شع وهو 
يقول بخفوت: قبل اأربعني �شنة تزيد اأو تنق�س.. قال �شيدوك: وماذا فعلَت يف 
اأربعني �شنة؟ قال »اإزب«: كنُت اأبحث عنه يف كل درب.. نظر له »�شيدوك« نظرًة 
يعَلمه  اأن  اأعَلمه قبل  اأن  »اإزب«: خ�شئت  اأزب؟ قال  يا  وقال: وهل وجدَته  حادة 

ر�ُشل �شيدي.
نظر »�شيدوك« اإىل »عمرو بن جابر« الذي قام واقًفا.. قال »عمرو« هازًئا: 
عن  لتبحثوا  وُير�ِشلكم  باخلرب  الكرام  املالئكة  اأتاأتيه  �شيدكم،  اأمر  من  عجًبا 

�شحة اخلرب، فاإما العوار يف قلوبكم اأو العوار يف �شيدكم!
نظر »�شيدوك« بعني كاأنها عني ثعبان وقال: من هذا الكائن؟ قال له »عمرو«: 
اأنا الكافر بالهراء الذي اأنُتم عليه.. نظر »�شيدوك« اإىل »اأزب« وقال له: انطِلق 
يا اإزب اإىل الهرم فاأبِلغ عما راأيت.. ثم التفَت اإىل »عمرو« بعنٍي م�شقوقة وقال 
يُدل  ب�شيء  ث  ُيحدِّ اأن  »عمرو«  خ�شي  اجلدار؟  ذلك  وراء  ت�شمع  كنَت  اإالم  له: 
على االأربعة االأنوار، فتما�شك وقال: دخلُت الأ�شاأل اليهود عن دينهم وعن النبي 
الذي ينتظرون، فطردوين خارًجا.. قال »�شيدوك« وقد ات�شَعت عيناه كاملجنون: 

كذبت. 
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طار الطري من على روؤو�س ال�شجر ونظر »عمرو« راجًفا اإليهم ثم نظَر اإىل 
ًدا كاأنه م�شلول!،  ت »عمرو« ثم وقف ُمتجمِّ »�شيدوك« الذي مل يُعد يف مكانه.. تلفَّ
كان »�شيدوك« واقًفا وراء »عمرو« ويَده جتري على رقبة »عمرو« بُبطء، و�شار 
عيني  �شتكون  »�شيدوك«:  له  قال  اأمَل..  يف  االأر�س  على  و�شقط  ينزف  »عمرو« 
وراءك يا اأ�شَقر، و�شيكون ُكفرك عليَك وبااًل، و�شتذُكر ا�شمي كلما قب�شك ال�شم 

بقلبك قب�شة، حتى يق�شي عليك. 
نظر »عمرو« اإىل »�شيدوك« الذي اجنت من املكان كاأن مل يكن فيه.. ودفع 
»عمرو« ج�شده حتى ا�شتند على حائط الدير، واأ�شند راأ�شه وو�شع يده على رقبته 
يتح�ش�شها، فراأى يف يده من اأثر ال�شم �شيء، وعرف اأن لي�س قد بقي له يف عمره 

الطويل اإال نزر �شئيل.
z

بقى الرجال االأربعة جلو�ًشا يعتذرون اآ�شفني عما بدر من »عمرو بن جابر«.. 
اإمنا  العرب،  من  اأننا  ويظن  اآذانا،  قد  االأ�شقر  �شاحبكم  يامني«:  »احلرب  قال 
نحن يهود من بني اإ�شرائيل، واإنه قد كانت لنا اأر�س مقد�شة نعي�س فيها، لكنا مل 
نحفظ عهد اهلل وعبدنا اآلهة اأخرى، فغ�شب علينا ف�شلَّط علينا االأمم فاأخرجتنا 
امل�شيح  فينا  اهلل  يبعث  حتى  اإلها  نعود  ولن  االأر�س،  يف  دنا  فت�شرَّ اأر�شنا،  من 
الثالث  الهيكل  اليهود كلهم يف االأر�س املوعودة ويبني  املخل�س، الذي �شيجمع 

ويهزم لهم اأعداوؤهم .
قالوا: ومتى ينزل هذا امل�شيح املُخلِّ�س؟ قال احلرب: ينزل يف اآخر الزمان.. 
ر النا�س  قالوا: وهل قبله عالمات؟ قال: ينزل قبله النبي اإيليا من ال�شماء ُيب�شِّ
باقرتاب نزول امل�شيح املخل�س.. قالوا ومتى ينزل اإيليا؟ قال يف اآخر الزمان.. 
الزمان  اآخر  نبي  النبي املختار  قالوا وهل قبله من عالمات؟ قال: يظهر قبله 

الذي �شيخُرج يف اأر�س العرب. 
�شكت الرجال قليال ثم قال »يامني«: لذلك ملا جاَءنا يف اأيام �شعفنا واحتالل 
الرومان رجل ا�شمه يحيى يعظ النا�س و يدعوهم للتوبة �شاألَناه من اأنَت؟ هل اأنَت 
امل�شيح؟ قال ال، قلنا هل اأنت اإيليا؟ قال ال، قلنا هل اأنت النبي؟ قال ال، ثم قال 
ركم واأنذركم، لقد خرج فيكم امل�شيح املخل�س، واإنه  لنا يا بني اإ�شرائيل اإين اأب�شِّ
لعي�شى بن مرمي، واإين راأيُت روح اهلل ينزل عليه كما احلمامة، فقابلنا عي�شى 
هذا فوجدناه رجاًل ب�شيًطا لي�س به قوة جتعله امل�شيح الذي وعدنا به الكتاب، 
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اًرا، مل نَر  فال هو من الالويني وال هو من الكهنة وال من الروؤ�شاء. ..بل كان جنَّ
يتكلم �شد كرباء  اإنا وجدناه  بل  ا�شتعبدتنا،  التي  االأمم  �شيحررنا من  اأنه  فيه 
ر اهلل لهم  رهم اإن ُهم بقوا على ف�شادهم ف�شُيدمِّ اليهود وينتقد اأفكارهم وُيحذِّ
الهيكل، جماهري كثرية اتَّبعته، والحظ الرومان حدوث فرقة بني اليهود وخ�شوا 
اأن حتُدث ثورة، فاأوعزنا للرومان اأن ي�شلبوه الأنه كافر و�شال وم�شل، وكان يف 
وبالفعل  املنتظر!،  امل�شيح  هو  فلي�س  مات  فاإن  امتحاًنا،  هذا  نفعل  اأننا  نف�شونا 

اأم�شك به الرومان و�شلبوه ومات، فعرفنا يقيًنا اأنه لي�س امل�شيح .
�شكَت الرجال وخرجوا ولي�شت قلوبهم مرتاحة.. فلقيهم »عمرو بن جابر« يف 
اخلارج وهو واقًفا بهيئته العجيبة.. قال اأو�شطهم:  واهلل اإن هوؤالء القوم قد اأكلوا 
عقولنا، قوم ال يجوزون االأنبياء اإال منهم وكاأن اهلل تارك �شعوب العامل هائمون 

على وجوههم ال يدرون عنه �شيًئا.
واإن  ن�شارى،  فيها  فاإن  غالب،  بني  يا  ال�شام  فال�شام  لبع�س:  بع�شهم  قال 
املدائن  لدينهم  ليبنون  واإنهم  والدنيا،  الدين  لديهم  واإن  ولينا،  وًدا  فيهم 
والق�شور، ولقد اأ�شبح لدينهم اأُلوف موؤلَّفة من االأجناد واالأن�شار؛ فاإن مل يُكن 
يف دينهم حًقا فاأين �شيكون!، واإن رحلة ال�شيف اإىل ال�شام قد اقرتَبت، فلنخُرج 
مع اخلارجني.. وانتظروا حتى اأتى ال�شيف، وانطلق اأربعة من بني غالب ومعهم 
جني اإىل بالد ال�شام  يف رحلة ال�شيف، غري عاملني اأن ت�شعة من جنون ن�شيبني 

نزلوا اإىل نف�س الرحلة، والكل يبحث عن نبي! 
z

نٍف وب�شاعة،  نياق تتابعت خطواتها م�شفوفة يف �شفوف، عليها من كل �شَ
م�شافرة يف قافلة طويلة تلقي بظاللها على اجلبال، تبغي ربوع ال�شام للتجارة 
والربح.. كان »عمرو بن جابر« قد اختلط ببني االإن�شان العرب حتى �شار بع�شهم 
يعرفه باال�شم، واإمعاًنا يف ادعاء الب�شرية فقد جعل »عمرو« لنف�شه جتارة ُي�شافر 
وماوًرا  مقرًبا  االأربعة  اأ�شحابه  و�شف  �شفه  كان  ولقد  ال�شام،  بالد  اإىل  بها 
الأبو �شفيان بن حرب، �شيد قبائل قري�س كلها وكنانة، وكانت ماورتهم له الأن 
واحًدا من االأربعة االأنوار له معه قرابة، كان »عمرو بن جابر« الفًتا بذلك ال�شعر 
الذهبي الذي ميلكه، كان ي�شاحك اأ�شحابه وهو يعدل ال�شرج على ناقته، وحانت 
منه نظرة اإىل االأمام فتغريت كل مالمه.. فهناك ويف مو�شع غري بعيد عنه، 
راآهم فعرفهم، مبالمهم و�شعورهم، واجلن يعرف اجلن واإن متثَّل كالب�شر، 
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فون النا�س، وعيونهم تربق اإذا تباعدت عنها االأنظار، كور  كانوا مي�شون ويتلطَّ
»عمرو« عمامته فوق راأ�شه وو�شع اللثامة ليخفي منظره، واطماأن لبعد مو�شعه 
اإال من كان مقرًبا منه.. كان يت�شاءل  اأبو �شفيان  عنهم والأنه ال مي�شي يف عري 
كيف و�شل اجلن بهذه ال�شرعة!، كان يالحظ انت�شارهم بطرف عينه.. تبنيَّ اأن 
كل واحًدا منهم قد و�شع نف�شه عند جماعة من جماعات الركب، ومل يَر اأحًدا 

د واأكمل جتهيز ناقته. منهم قد اأتى لدى عري اأبي �شفيان، فتنهَّ
مل اأدِر اأن اجلن اإذا اأرادوا اإخفاء اأنف�شهم يكونون بهذا الغباء.	 

انتَف�س قلبه وت�شاعد التوتر فيه وعرف اأن اأمره قد انك�شف.. ثم كظم غيظه 
لالإهانة وا�شتدار ونظر من وراء لثامته، فراأى »ما�شا« 	اجلنية احل�شناء	 تنُظر 
بعد  باأمري  و�شاأنبئك  اأ�شحابك  عند  اكتمي عني  بحزم:  لها  قال  ثبات،  له يف 
حني.. نظَرت اإىل و�شامته وقالت: فليُكن كما تريد اأيها الو�شيم.. ثم اأتاها �شوت 
من ورائها يقول: من اأي عرٍي اأنِت يا امراأة؟ نظرت فاإذا هو »اأبو �شفيان« ي�شاألها، 
مل يبد اأن مالمح »ما�شا« اأجنبية، فلها �شعر اأ�شَود ومالمح �شهَلة، لكن لهجتها 
ف�شَحتها.. قالت له: اإين من عري وراءكم، واإين قد اأتيُت الأ�شائلك عن اأمر... 
اأ  قال لها: ت�شاألينني اأنا؟ قالت: نعم، اإنا اأتينا من ن�شيبني اإىل بالدكم وقد تنبَّ
اأو  اأتاكم مثل هذا  لنا كاهننا اأن فيكم رجاًل نبًيا مر�شل من رب ال�شماء، فهل 

قريب منه يا �شيد قري�س؟ قال »اأبو �شفيان«: اإن الـ....
قاطَعه �شوٌت هادئ من جواره يقول: 

اإين اأنا نِبي هذه االأمة. 	 
نظَرت بده�َشٍة ونظر »عمرو بن جابر« بعيون اأتعَبها ال�شوق اإىل �شاحب ذلك 
اأبي�س الوجه، كان االأربعة االأنوار  ال�شوت الواِثق؛ فوجداه رجاًل بهي ال�شورة 
بن جابر« مبا�شرة:  �شاأله »عمرو  القريبني..  ال�شائرين  وبع�س  امل�شهد  ُيتابعون 
ما ا�شمك؟ قال الرجل: اأدعى اأبا القا�شم.. توتَّر »عمرو« قلياًل؛ فقد كان يريد 
اأن يعرف ن�شَبه، ف�شاأل اأحد الرجال حوله، قال له الرجل: اإن اأبا القا�شم رُجل 
�شالح عذب الل�شان وحلو الكالم، نحن ن�شافر للتجارة وهو ُي�شافر يحمل الكتب 
املقد�شة يقراأها ويحفظها.. قال له »عمرو«: اأي ُكتٍب مقد�شة؟ قال الرجل: كُتب 
اليهود والن�شارى.. �شاألت »ما�شا« »اأبا القا�شم« فقاَلت له: ماذا ترى يف الدين 

يا اأبا القا�شم؟ قال: اأرى اهلل وال اأرى �شواه.. ثم قال: 
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ربنا  و�مللك  و�لنعماء  �حلمد  لَك 
فال �صيء �أعلى منَك جد� و�أجَمد 

مهيمن �ل�صماء  عر�س  على  مليك 
وت�ص���ُجد  �لوج���وه  تعن���و  لعزت���ه 

حول���ه و�لن���ور  �لن���ور  حج���اب  علي���ه 
���د  تتوقَّ حول���ه  ن���ور  و�أنه���ار 

�لذي كاخلالق  �خللق  يكون  و�أنى 
تنف���ذ  و�خلليق���ة  ويبق���ى  ي���دوم 

كلهم و�خللق  �خللق  باري  �هلل  هو 
�إم���اء ل���ه طوع���ا جميع���ا و�أعب���د 

z
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قد  و�إنه  ُموه،  �صمَّ �لدير،  من  طردوه  جاء..  جابر«  بن  »عمرو  ذَهب..  جابر«  بن  »عمرو 
�الآِخرون،  به  يخربك  ولن  �الأولون،  به  ُيخربك  مل  �لذي  بال�صيء  فيه  �أخربك  �لذي  �حلني  �أتى 
�ل�صيء �لذي فهمه كل بني جن�صك فهًما خاطًئا، كلهم عن بكَرة �أبيهم، �صاأخربك يا عبدي 

�لتمثل.  عن 

ل  �إن بنو جن�صك باأفهامهم �ل�صقيمة �لب�رصية و�ألبابهم، يظنون �أنا نحن �جلن ميكنهم �لتمثُّ
�صيخ  �أح�صن  �أو  �أخوك،  �أو  و�أمك،  �أبيك  ب�صورة  ل  �لتمثُّ ميكننا  يعني  �صورة؛  وباأي  �صيء  باأي 
فا�صل يف �لبلدة فُنخرِب �لنا�س �أموًر� على ل�صانه ت�صلكم وت�صل جن�صكم كله!، يا ليتنا نقدر 
وتالهي...  مالهي  وجعلناكم  كله  بقبيلكم  وغررنا  �ألعاًبا  بكم  لعبنا  لُكنا  هذ�..  مثل  على 
ل عن خلقته �لتي خلقه  لكننا ال نقدر على مثل هذ�، ولي�س ملخلوٍق يف هذه �الأر�س �أن يتحوَّ
يهم  ُن�صمِّ بالتخييل  ماهرين  عو�يل،  �صحَرة  ِجن�صنا  يف  لنا  ولكن،  �أخرى..  خلقة  �إىل  عليها  �هلل 
وهو  �جلو�صتار،  ومالب�صه  وفجو�ته  ووجهه  ج�صده  على  منهم  �ل�صاحر  �جلني  ينرث  �ل�صعايل، 
�الإن�صان،  لعيون  فن�صتبني  و�ألبا�صنا  �أج�صادنا  على  بذر�ته  يلزب  نرثناه  �إذ�  جًد�  ثمني  عن�رص 
�أج�صادنا  و�إن  �جلني،  وج�صد  �جلني،  ومالب�س  �جلني  مالمح  بنف�س  لالأب�صار،  �جلني  فيتك�صف 
وقرون  مريعة  مالمح  لنا  لي�صت  �صيء،  �أي  يف  و�أج�صادكم  مالحمكم  عن  تختِلف  ال  ومالحمنا 
�جلميل  منا  �أمثالكم،  نحن  �إمنا  �الأر�س،  �صفهاء  يا  �ل�صفيهة  خو�طركم  حت�صب  كما  و�أنياب 
�لطري  كاأجنحة  �أجنحة  لهم  تكون  منا  فئة  �أن  �إال  منكم،  �الأقبح  �لقبيح  ومنا  منكم  �الأجمل 
فيها،  و�لتطاير  �لريح  ملغالبة  تكون  ال  �الأجنحة  هذه  �أجنحة،  لديهم  لي�س  وفئة  �لعظيم، 
طيوركم  من  طائر  يخفق  �أن  قبل  �أخرى  �إىل  مدينة  من  ننقل  يجعلنا  �الأر�س  يف  �إ�رص�عنا  فاإن 
بعيونكم  لي�صت  �الأثري  من  جلج  ملغالبة  تكون  �أجنحتنا  �إمنا  �لريح،  يف  و�حدة  خفقًة  جناحه 
يقدر  فال  �لنب�س  د�ئمة  �أجز�ءها  الأنها  �أبًد�؛  �جلو�صتار  عليها  يلزب  ال  كهذه  و�أجنحة  ُترى، 

جني �أن ُيظهرها بني �لب�رص. 

مفهوم  هذ�  »لو�صيفر«..  �الأمري  �أتباع  من  هم  للتمثل  �لعارفني  �ل�صعايل  �ل�صحرة  جميع 
منطقا الأن �لتمثل هو �صاأن يخ�س �لتعامل مع �الإن�س، وهو تعامل ال يعتني به �صوى �أتباع �الأمري 
»لو�صيفر«، لكن عامة �جلن لي�س لديهم �أي �هتمام ملثل هذ�، وال ميلك �جلو�صتار �إال »لو�صيفر« 
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�الإ�صالل،  طرق  �أحد  هو  �ل�صعايل  لل�صحرة  بالن�صبة  ل  �لتمثُّ غريهم،  يحوزه  وال  و�صيعته، 
بالكذب  لهم  ث  فيتحدَّ قبل،  من  يروه  مل  �صخ�س  �صورة  يف  �لنا�س  وياأتي  �أحدهم  ل  يتمثَّ

و�الإ�صالل وال يحتاج �ل�صعايل لفعل هذ� �إال يف حو�دث تعجز �لو�صو�صة على �لتغيري فيها.

رهط  من  كلهم  ن�صيبني..  �صعايل  هم  �إمنا  ن�صيبني  مالئك  تدعونهم  �لذين  جميع   
وخانا  وع�صَيا  �نتف�صا  هذين  �أن  �إال  »�إينور«،  وزوجته  جابر«  بن  »عمرو  حتى  »لو�صيفر«، 
ث عنها �لقا�صي و�لد�ين، كيف كانا من �أ�رص�س و�أخل�س  �لعهد وكان لهم ق�صة يف �جلن يتحدَّ
ا وكيف ع�صَيا، حكاية �صتجدها  ة وكيف حتابَّ �أن�صار �الأمري، وكيف تقابال يف حكاية ملحميَّ

يف �ملجلد �لثاين من �ل�صحائف.

و�أظهرنا يف هيئة مرئية، حتجمت جميع  �أبلجنا  �إذ�  �جلو�صتار  �أن  �لوحيدة  ل  �لتمثُّ م�صكلة 
م�صت�صعبة،  حركًة  ك  فنتحرَّ حتريكه  �جلنية  ذر�تنا  على  يثقل  هو  بل  �جلنية،  خو��صنا 
يعمل  �أن  وال  ُيوؤذيك  �أن  يقدر  ال  �الإن�صان  ذلك  �أم�صكت  �إن  جًد�،  �صعيف  �إن�صان  كاأننا  فنكون 
بقدر  �جلنية  هيئتنا  يف  نتاأذى  فاإنا  بع�صا  �رصبتنا  �أو  باأد�ة  قطعتنا  و�إذ�  ي�رصك،  �صيء  �أي  فيك 

�رصبتك �أو قطعتك للهيئة �ملرئية، لكن ال تكون لنا دماء! 

لو  �إال  خَبال..  هي  �إمنا  و�الإن�س  �جلن  بني  �جلن�س  عن  و�ملنقولة  �مل�صطورة  حكاياتكم  كل 
الأن  حمل؛  �أي  عنها  ينُتج  ال  هذه  وفعلتَك  و�غت�صبَتها،  بالقوة  بها  و�أم�صكت  �إحد�نا  َلت  متثَّ
�لد�خلية  �الأح�صاء  �لظاهرة، لكن  �الأجز�ء �خلارجية من �جل�صد و�لفجو�ت  ُيظِهر  �إمنا  �جلو�صتار 
ب �صيهبط يف وعاء فارغ من �جلو�صتار ولن يكون هناك رِحم  ال ي�صل لها جو�صتار، فماء �ملغت�صِ
ال  �حلمل  فاإن  ما،  مبعجزٍة  باجلو�صتار  رحمها  �إحد�هن  و��صتظهرت  هذ�  حدث  و�إن  ال�صتقباله، 
يقع، مثلما ال يقع �حلمل بينكم وبني �لقرود �إذ� نكحُتم �لقرود، وال يقدر �جلن �لرجل �أن ميار�س 
�جلن�صية حتتاج الأح�صاء د�خلية تثري فيها �حلركة، و�جلو�صتار ال  �أع�صاءه  الأن  �أحد؛  ا مع  جن�صً

يغطي �إال �جلزء �خلارجي من �أع�صائه. 

�جلو�صتار فيه خا�صية �النت�صار �لذ�تي.. فال يقدر جني �أن ي�صعه على �أجز�ء من ج�صده 
�إن  بل  �جلاهلة،  �ألبابكم  تظن  قد  كما  فجاأة  �أمامك  من  يختفي  �أن  جني  يقدر  وال  �أجز�ء،  دون 
�جلو�صتار هي طبقة يحتاج �إىل �أن يخلعها �جلني قبل �أن يخفى �إىل عامله �مل�صتجن، وخلعها عنه 

يحتاج �إىل ب�صع دقائق �أو ثو�ن ح�صب مهارته.
z
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ت يف عروق اجلميع ملا �شمعوا حديث الرجل.. »اأبو القا�شم« قال  رع�شٌة م�شَ
لهم: مل يبعثني ربي لكن بعثي قريب.. طلَّت اأعينهم اإىل هيئته وثقته، وت�شابقت 
اأم  يهودي  اأفاأنَت  اأحُدهم:  له  قال  حالوته...  واأعجبتهم  قوله  ل�شماع  اآذانهم 
ن�شراين؟ قال: ل�شُت هذا اأو ذاك، ولقد دار�شت اأحبار اليهود يف كُتِبهم حتى 
اأهُدوين جميع اأ�شفارهم وتلمودهم، ودار�شت رهبان الن�شارى واإن يل فيهم ودا 
و�شحبة... قال اأحد االأربعة: واهلل اإننا ما خرجنا يف هذا الركب اإال لنبتغي دين 
ف واجلور.. قال:  التع�شُّ الن�شارى؛ فقد جال�شنا يهود يثب ووجدنا يف دينهم 
اإين كذلك قد م�شيُت فيما مر بكم ومال قلبي اإىل دين الن�شارى، لكني مل اأدُخل 
فيه.. قال اأحد االأربعة: فلُتعلمنا منه يا اأبا القا�شم فن�شطرب على حر الطريق، 

فاإن بعثَك اهلل فاإنا لك تابعون. 
يف  مت�شاوية  كيانات  ثالثة  له  الواحد  اهلل  اأن  يذكرون  القا�شم«:  »اأبو  قال 
القدر والعظمة، )االآب واالبن والروح القد�س(، كل واحد منها لوحده هو اهلل، 
والغري  مدود  الغري  الالنهائي  اهلل  هو  فاالآب  اهلل،  هي  معا  كيانات  والثالثة 
منظور، واالبن هو اهلل املنظور، والروح القد�س هو روح اهلل وهو اهلل.. ورغم 
اأنها ثالثة كيانات متماثلة اإال اأنها كلها كيان واحد هو اهلل، وهذه الثالثة كيانات 

موجودة يف العامل يف نف�س الوقت.
ثم قال »اأبو القا�شم«: كيان االبن املنظور هو كيان �شادر منذ االأزل من كيان 
االآب الالنهائي الغري منظور، بينما كيان الروح القد�س انبثق منهما، كيان االبن 
هو الذي خلق العامل، وكيان الروح القد�س هو الذي اأعطى املخلوقات احلياة، 
د فيه الكيان االبن الذي هو اهلل يف هيئة ب�شرية  ثم اأتى حني من الزمان، جت�شَّ
ونزل اإىل الدنيا فراآه النا�س، وهذا الكيان االبن هو امل�شيح عي�شى، والأن كيان 
 .. د يف �شورة اإن�شان ل�شبٍب ُمعنيَّ االبن هو اهلل، فاإن امل�شيح هو اهلل، ولقد جت�شَّ

قالت »ما�شا«: ما هو هذا ال�شبب؟
ي بنف�شه وميوت ُقرباًنا الأجل خطايا العامل التي  قال »اأبو القا�شم«: اأن ُي�شحِّ
اأن  اهلل  فق�شى  قربان،  اأي  غفرانها  على  يقدر  ال  متعاظًما  عظيًما  حًدا  بلغت 
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د كيان االبن يف هيئة ب�شرية  يرحم هذا العامل رغم خطيئته املتعاظمة، فتج�شَّ
هي امل�شيح عي�شى، و�شمح لالإن�شان اأن يقُتله وي�شلبه، وما فعل ذلك اإال ليبذل 

نف�شه قرباًنا لريحم العامل كله رحمًة اأبدية ويغفر خطايا االإن�شان املتعاظمة.
وحده  اهلل  يعبدون  كانوا  اليهود  األي�س  ُمتعاظمة؟  خطيٍة  اأي  اأحدهم:  قال 
و�شط اأُمَم كثرية رف�شته؟ قال »اأبو القا�شم«: العامل كله كان قد غرق يف اخلطية 
واليهود  االأ�شنام،  وعبادة  اخلطية  يف  غا�شت  يهودية  الغري  االأمم  طفا،  حتى 
رهم الرومان من ال�شبي واأرجعوهم اإىل االأر�س املقد�شة وبنوا املعبد  بعد اأن حرَّ
املعبد،  اأبواب  على  الربا  ومار�شوا  التوراة  وتركوا  اخلطية  ا�شتمراأوا  الثاين، 
كانت االأر�س �شابحة يف اخلطيئة، لكن لي�شت هذه هي اخلطيئة التي جعلت اهلل 
ي�شحي بنف�شه قرباًنا لريحم العامل، هذه جزء فقط من اخلطية، هناك جزء 
اآخر اأكث اأهمية... قال الرجل: اأي جزء؟ قال »اأبو القا�شم«: اخلطيئة املتوارثة 
ع  التي ورثها كل اإن�شان من جده اآدم، هذه موجودة مع االإن�شان يوَلد بها وهو ُم�شبَّ
بها، هذه موجودة لدى كل اأحد منذ خروجه اإىل العامل طفاًل، فلم يكتف العامل 
بهذه اخلطية االأ�شلية التي ورثوها من اأبوهم اآدم، اإمنا اأخطاأوا خطايا اأخرى 

ا�شتوحلوا بها يف وحل اخلطية اأكث.
عالقة  ما  ال�شنني؟  اآالف  قبل  اآدم  خطية  رُجل،  يا  جابر«:  بن  »عمرو  قال 
ذريته بها؟ قال »اأبو القا�شم«: اآدم ملا اأكل من ال�شجرة اأ�شبحت نف�شه خاطئة 
اقة للخطية بعد اأن كان بريًئا، هذه النف�س اخلاطئة التواقة للخطية اأورثها  وتوَّ
اآدم لكل ذريته، ولقد ق�شى اهلل يف االأزل اأن العا�شي يخُرج من رحمة اهلل، فاآدم 
ملا ع�شى خرج من رحمة اهلل وخرج من اجلنة، وذرية اآدم كلها بالتايل خاطئة 
يفعل  ماذا  اإذن؟  احلل  ما  وقالت:  »ما�شا«  َمت  تب�شَّ اهلل...  رحمة  من  وخارجة 
ى بنف�شه  امل�شيح، فلما �شحَّ القا�شم« وقال: احلل هو  »اأبو  م  تب�شَّ االإن�شان؟  بني 
وبذل دمه، رفعت خطيئة اآدم االأ�شلية اأثقالها عن بني الب�شر، ورفعت كل خطايا 

الب�شر االأخرى.
ِلب امل�شيح؟ قال  قال »عمرو«: اإذن اهلل غفر للعامل كله خطيئاتهم بعد اأن �شُ
»اأبو القا�شم«: ال، فقط الذي يوؤمن اأن امل�شيح �شحى بنف�شه الأجله هو الذي ترتفع 

خطيئته، اأما الذي ال يوؤمن بذلك فاإن خطيئته باقية مل ترتفع.
جميع  يل  تغفر  حتى  امل�شيح  بت�شحية  اأوؤمن  اأن  يكفي  اإذن  »عمرو«:  قال 
خطاياي واأدُخل اجلنة؟ قال »اأبو القا�شم«: نعم.. قال الرجل: وماذا اإن ع�شيُت 
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فزنيت اأو قتلُت.. قال »اأبو القا�شم«: كل خطاياك هذه مغفورة بت�شحية امل�شيح 
طاملا اأنت موؤمن به.

وجوههم  تكن  مل  جدي..  ب�شكل  االأمر  يف  ر  ُيفكِّ اجلميع  اأن  »عمرو«  الحظ 
نقطة  اإىل  »عمرو«  ه  تنبَّ ثم  اليهود،  لكالم  �شماعهم  اأثناء  كانت  كما  ممتع�شة 
وقال: ماذا عن اليهود وكتب اليهود وعقيدتهم، ماذا يقول الن�شارى فيها؟ قال 
»اأبو القا�شم«: الن�شارى يوؤمنون بكل ما جاء يف التوراة اليهودية، كله كما هو 
بل ويقولون اأنه هو كلمة اهلل املقد�شة كما يقول عنه اليهود... ولكنهم ال يوؤمنون 
عي�شى؛  يف  هو  االختالف  قال:  اإذن؟  االختالف  فما  »عمرو«:  قال  بالتلمود.. 
اليهود ال يعتربونه �شيًئا على االإطالق والن�شارى يعتربونه هو اهلل نف�شه، اهلل 
املثلث الكيانات اأنزل ابنه الوحيد يف هيئة ب�شرية ليبذل دمه على ال�شليب لرفع 

خطيئة العامل. 
نبًيا  ينتظرون  اأنهم  اليهود  اأفواه  من  �شمعنا  االأنوار:  االأربعة  من  رجل  قال 
من اأر�س العرب يخُرج يف زماننا هذا، وينتظرون بعده نزول النبي اإيليا الذي 
�شيب�شر بنزول امل�شيح املخل�س.. قال »اأبو القا�شم« وقد �شردت عينه: بالن�شبة 
للن�شارى فامل�شيح املخل�س الذي ينتظره اليهود قد نزل لليهود بالفعل واليهود 
كذبوه و�شلبوه، وهو امل�شيح عي�شى، وهو من ن�شل النبي داوود، يعني من الن�شل 

�س كما كان ينتظر اليهود. املقدَّ
ر اليهود من اال�شتعباد ومل ُيِعد لهم االأر�س املقد�شة  قال الرجل: لكنه مل ُيحرِّ
اإىل  تنبيههم  هو  ته  ُمهمَّ كانت  القا�شم«:  »اأبو  له  قال  الرومان..  من  املحتلة 
خطاياهم والت�شحية بنف�شه لغفران خطايا العامل، وبالن�شبة لالأر�س املقد�شة 
فلم يكونوا ي�شتحقونها، الأن اهلل وعد االأر�س املقد�شة لليهود الذين يحافظون 
على العهد، وهم يف زمن عي�شى كانوا قد تركوا التوراة وظلموا وعملوا اخلطايا، 
اأعمالهم،  ب�شبب  هدمه  �شيتم  هذا  الثاين  معبدهم  اأن  لهم  اأ  تبنَّ عي�شى  اإن  بل 
م املعبد الثاين بالفعل حني غزا الرومان االأر�س  قت نبوءته بالفعل؛ وتهدَّ وحتقَّ
غزوًة غا�شمة طردوا اليهود من االأر�س اإىل االأبد، لكنه �شيعود يف اآخر الزمان 

ليحقق النبوءة. 
فمن  بالتوراة  يوؤمنون  الن�شارى  فالأن  اليهود،  ينتظره  الذي  النبي  اأما 
ر  ا، لكن اعلموا اأن ذلك النبي لو اأتى �شُيب�شِّ الطبيعي اأن يكونوا ينتظرونه اأي�شً
ق النبوءة، ولذلك لن ُيوؤِمن به اليهود.  باإتيان امل�شيح عي�شى يف اآخر الزمان لُيحقِّ
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ومتطت  العظام  دت  ومتدَّ فيه..  لي�شرتيحوا  الطريق  يف  منزال  اجلميع  نزل 
اأبا  وي�شاألون  ي�شكون  الزالوا  واالأربعة  الغروب،  تود  ال�شم�س  ونزلت  االأج�شاد 
القا�شم.. قالوا له: وكيف يريد الن�شارى اأن يوؤمن اليهود اأن عي�شى هو امل�شيح 
املنتظر وهو مل ينزل قبله اإيليا كما تقول النبوءة يف التوراة؟ قال »اأبو القا�شم«: 
ر بامل�شيح.. قال  بل نزل اإيليا وحلَّ يف روح يحيى، ويحيى هذا هو الذي كان ُيب�شِّ

له »عمرو بن جابر«: هذا من الـ... 
فنظر  بق�شوة!،  ة  ُمتاأملِّ اأنثوية  ب�شرخة  والقاعدون  القائمون  فجع  فجاأًة 
اأمَل وتبي�س عيناها  الناظرون لها فاإذا هي »ما�شا« ت�شُرخ ومت�شك براأ�شها يف 
اجلميلتان.. فهرع لها قومها من اجلن وان�شحب »عمرو بن جابر« وتخفى عن 
والنا�س من حولهم  ُت�شَرع..  اأنها  وقالوا  النا�س  املتمثلون  واأهداأ اجلن  النظر، 
يعجبون من غرابة مالمهم وغرابة فتاتهم.. اأما »ما�شا« فلم تكن ُت�شَرع؛ اإمنا 

كانت يف تلك اللحظة ترى من ذكرى املكان اأحداًثا عجًبا.
z

تنامى اللهيب ب�شم�ٍس كابَدة يف و�شط ال�شماء تذرف لها اجلباه.. و»ما�شا« 
وقامت  واأفرجت عينيها  ا�شتفاقت  فلما  دير،  مندلة على ظهرها فوق �شطح 
تعتدل، راأت اأنها على دير ينُظر اإىل نف�س املو�شع الذي نزَلت فيه قافلتها منذ 
ثوان، فتطاولت فراأت قافلة قد توقفوا يحطون رحالهم يف ذلك امل�شرتاح، قافلة 
لي�شت هي قافلتها واإن كانت تقف يف نف�س املكان.. واحلقيقة اأن الذكرى التي 
اأخذتها اإىل نف�س املو�شع قبل �شنواٍت طويلة جًدا، وقافلة يف زمن  غ�شيتها قد 
قدمي كانت متر يف املكان، فنظرت عينيها اجلميلتني اإىل تلك القافلة القدمية، 
كانت القافلة حتط الرحال على ُبعد خطوتني من الدير ويبدو منظرهم وا�شًحا 
وقريًبا من مكانها، فجاأة تنبَّهت اإىل وجود رُجل يقف معها على ال�شطح!، فجعت 
»ما�شا« من وجوده، كان راهًبا �شيًخا يرتدي زي رهبان الن�شارى، لكن وجودها 
الروحي كان مينع اأي �شخ�س يف امل�شهد اأن يراها اأو يح�س بها، بدا بال الرجل 
م�شغواًل ونظره مركًزا على القافلة، حتديًدا عند نقطة واحدة من القافلة، وعينه 
تنب�س مرجفة كاأمنا يرى م�شهًدا مل حتتمله عينه!، ورغًما عنها حولت »ما�شا« 
اأنظارها لرتى ما يرى، يف البداية مل ت�شتوِعب ما الذي يلفت نظره، ثم �شيقت 

عينها يف ا�شتغراب، فقد كان ما تراه عجيًبا! 
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غالم زكي كان من اأمره عجًبا.. كانت رحال القافلة تو�شع وُتفر�س والغالم 
اًل اأمام القافلة، كانت القافلة قد نزلت و�شط مدينة ب�شرى، وكان  مي�شي ُمتجوِّ
م�شرتاحها و�شط كثري من البنيان وال�شجر، وكل بناية و�شجرة ُتلِقي بظلها اأمام 
وال�شبي مي�شي هنالك، وهنا �شيقت  الظالل م�شاحات م�شم�شة،  ذاتها، وبني 
ما�شا عينها، فقد بدا اأن ظالل االأ�شياء تتحرك فال تدع مو�شًعا م�شم�ًشا اأمام 
واحلجر  ال�شجر  كاأن  االأوىل  للوهلة  عجيًبا  هذا  كان  ظلَّلته!،  اإال  ال�شبي  قدم 
يخ�شع لل�شبي، ثم نظر الرجل اإىل ال�شماء ففطن اإىل االأمر، كانت هناك غمامة 
ك و�شط الغمام تلقي بظاللها يف ذلك املو�شع وتوافقت حركتها مع  بعيدة تتحرَّ
ما، ثم حاد ال�شبي عن جوار البنيان  د ال�شيخ الراهب ُمتفهِّ حركة ال�شبي.. تنهَّ
ك اإىل ناحية �شاحة م�شم�شة كبرية، حترك اإىل غري اجتاه حركة  وال�شجر وحترَّ
الغمامة، وهنا انتف�س قلب الراهب، والتب�س االأمر على »ما�شا« فلم تعد تفهم. 

لتالحق حركة  كت  لها ح�س.. حترَّ كاأمنا  اأخواتها  الغمامة من بني  كت  حترَّ
على  ينادي  الرجل  فهرع  اإرجاًفا!،  القلوب  يرجف  م�شهًدا  هذا  كان  ال�شبي، 
اإليه يف اندها�س، قالوا ما بالك  فاأتوا  اأ�شحابه »زريرا« و»ثماما« و»دري�شما«.. 
يف  م�شطًرا  اإال  اأعلمه  كنت  ما  عجًبا  عيوين  �شهَدت  قد  اإين  قال  »بحريا«؟  يا 
واإن  اإىل حفاوته،  اإذا خطا يف جواره نبي، ت�شوق اجلماد  اأن اجلماد  املكاتيب، 
ك اإال الأجل نبي، اأفال تذكرون الغمامة التي تابعت مو�شى وقومه  الغمام ال يتحرَّ
اأو تلك الغمامة التي ظللت امل�شيح على جبل التجلي؟ كان الرجال  يف الربية؟ 
وكاأمنا �شكرت اأب�شارهم ينظرون.. قالوا له: يا بحريا، ما من نبي اإال من بني 
واهلل حتى  ال  »بحريا«:  قال  دعَك من هذا..  قري�س،  قافلة من  وهذه  اإ�شرائيل 

اأنُظر يف اأمره.
قوم  يا  قال:  بينهم،  ما�شًيا  القوم  فتخلل  وراءه..  »ما�شا«  ونزلت  ونزل 
وعبدكم  وكبريكم  �شغريكم  كلكم  حت�شروا  اأن  واأحب  طعاًما  لكم  �شنعُت  اإين 
وحّركم.. قالوا له: ما بالَك يا بحريا؟ ما كنَت ت�شنع هذا بنا وكنا مُنرُّ عليَك 
وقد  �شيف  لكنكم  تقول،  ما  كان  قد  �شدقت  قال:  اليوم؟  �شاأنَك  فما  كثرًيا!، 
اأحببُت اأن اأكرمكم.. فرجع ف�شنع لهم طعاما فاأتوه معجبني مما ي�شنع.. نظر 
»بحريا« بينهم يبحث عن ال�شبي وقد كان يعرفه من مالب�شه التي راآها وا�شحة 
من فوق الدير.. فقال لهم وهو ينُظر ويتطاَول: يا مع�شر قري�س ال يتخلَّف اأحدكم 
عن طعامي.. ثم مل يلبث اإال اأن راأى رجاًل ُمت�شًنا غالًما وداخاًل اإىل الدير، 
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تُك  مل  »ما�شا«  واإن  نف�شه،  الغالم  ذلك  هو  كان  »بحريا«،  اأ�شارير  فارتاحت 
ت�شتطيع الو�شول اإىل الغالم بب�شرها من كثة الرجال، لكنها �شاهدت الراهب 
الالت  بحق  اأ�شاألك  ُمالِطًفا:  و�شاأَله  له  م  فتب�شَّ اإليه،  و�شل  حتى  النا�س  يتخلَّل 
والعزى اإال ما اأخربَتني عما اأ�شاألَك عنه.. ويف مفاجاأٍة للراهب قال له الغالم: ال 
ت�شاألني بالالت والعزى �شيًئا، فواهلل ما اأُبِغ�س �شيئا قط بغ�شهما.. نظر الراهُب 
اإىل وجوه الرجال يتنحنحون لكنهم كانوا يتب�ِشمون؛ فالغالم الزال يف التا�شعة 

من العمر. 
�شار الراهب ُي�شاءل الغالم اأ�شئلًة والغالم ُيجيب و»ما�شا« ال ت�شَمع جيًدا.. 
عينا  فات�شعت  كتفه،  اأ�شفل  وينُظر  الغالم  كِتف  يك�شف  الراهب  �شاهدت  ثم 
الراهب، وظهرت املهابة على وجهه، ثم رفع الراهب يد الغالم وقال: هذا �شيد 
ت�شتِطع  مل  لكنها  »ما�شا«  اأ�شارير  ارجتفت  العاملني..  رب  ر�شول  هذا  العاملني، 
ك اأكث، فاإن ج�شدها الروحي ال يخرتق االأ�شياء.. ثم قال النا�س للراهب:  التحرُّ
ما اأعلمَك بهذا؟ قال الراهب: اإنكم حني اأ�شرفُتم من هذه الثنية مل يبَق حجر 
وال �شَجر اإال تذلل له، واإين اأعرفه بهذه ال�شامة بني كتفيه.. نظر له االأ�شياخ يف 
اأ�شياخ  يا  املنتَظر:  ال�شوؤال  �شاألهم  ثم  قال،  مما  �شيء  الأي  قبول  وعدم  ب  تعجُّ
قري�س هل هذا الغالم من قري�س؟ َمن واِلد هذا الغالم؟ قال رجل من القوم: 
اأنا اأبوه.. قال الراهب: ال واهلل ما ينبغي اأن يكون له اأب.. قال الرجل: �شدقت، 
واإين ملا قلُت اأبوه فهي قد تعني يف لغة العرب عمه... نظَر الراهُب للغالم، مل 
كان  »بحريا«  الراهب  لكن  قري�س،  كان من  بل  اإ�شرائيل،  بني  الغالم من  يكن 
جازًما اأن هذا الغالم نبي، ولقد عرفه بعالماته التي تكلَّمت عنها كتب اليهود 
االإ�شينيني، وهم طائفة من اليهود الزاهدين العابدين ال�شاكنني قرب قمران، 
تكلَّمت كتبهم عن املختار الذي �شتكون لديه �شامة، ويكون يتيما يفِقد اأبوه ويفقد 
اأوالده، و�شيكون حكيًما ت�شل حكمته للعاملني، و�شيكون حكًما وباحلق خري حكم، 
واإن خطته لتنجح الأنه خمتار من اهلل، و�شتك�شف له االأنوار و�شيقد�س املالئكة، 
ًدا يف منطقته، و�شيمتلئ كالمه حكمة عظيمة، و�شيكتب كلمات اهلل  �شيكون ممجَّ

يف كتاب مفوظ ال يف�شد. 
اإىل  الغالم  بهذا  ُت�شاِفر  ال  له:  وقال  الغالم  اإىل عم  »بحريا«  الراهب  نظر 
ال�شام؛ فاإن اليهود اإذا عرفوه �شرييدون به ال�شر، فاأي نبي من غري بني اإ�شرائيل 
حتِمل  ال  ووجوههم  »بحريا«  اأ�شحاب  الرهبان  دخل  ثم  دجال..  عندهم  هو 
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ُثوا له، فانطلقت »ما�شا« لت�شمع حديثهم..  اخلري، فانتحوا ببحريا جانبا وحتدَّ
قالوا له: ماذا وجدَت يف هذا النبي الذي زعمَت اأنه خارج مع اأهل هذا املو�شم؟ 
قال: لي�س الغالم يهودًيا.. قالوا: اأما واهلل اإن هذا الغالم لي�س بنبي، بل اإنه قد 
يكون �شاحًرا اأو به جنة اأو �شيكون دجااًل من الدجاجلة.. قال لهم »بحريا«: يا 
رنا يا بحريا  ك له الغمام؟ قالوا: اإن كتابنا ُيحذِّ قوم اأال تفقهون، اأ�شاحر يتحرَّ
�شنغافل  اإنا  باملعجزات،  موؤيَّدين  �شيكونون  اأنهم  ويقول  الكذبة،  االأنبياء  من 
القوم وناأُخذ الغالم ونبط�س به، فاإن كان من�شوًرا من ربه كما تُظن فاإن ربه 
�شُينجيه... قال لهم: ما بالُكم اأطم�شت عليكم عقولكم، اأفراأيُتم اأمًرا اأراد اهلل 
فاإن  دُعوه  اإذن  قال:  قالوا: ال..  رده؟  النا�س  اأحد من  ي�شتطيع  يق�شيه، هل  اأن 

ي�شاء اهلل اأظهره واإن ي�شاء اأهلكه.
الغالم خارجني  قوم  وكان  الغالم..  اإىل  ونظروا  بالراأي  له  الرهباُن  ف�شلَّم 
اإىل ظل �شجرة قريبة يجل�شون حتتها، فجل�شوا يف جميع موا�شع الظل اأ�شفلها 
ومل تبَق اإال موا�شع تتخللها ال�شم�س و�شط اأغ�شان الظل، ثم تبع الغالم القوم 
اإىل ال�شجرة وجل�س يف ذلك املو�شع امل�شم�س املتخلل باأغ�شان الظل، والرهبان 
م�شتحياًل،  اأمًرا  تفعل  وال�شجرة  تنُظر...  و»ما�شا«  ينُظر  و»بحريا«  ينظرون 
اأ�شفلها  اأغ�شانها واقرتبت من بع�شها لُتظلِّل جميع موا�شع ال�شم�س  تها�شرت 
اإىل حيث  عند مل�س الغالم!، وو�شط ده�شة الرهبان انطلقت »ما�شا« مت�شي 
الغالم لرتى وجهه، لكن �شيًئا كاأمنا كان ي�شحبها من االأجواء كلها.. ثم ا�شتفاقت 
فجاأًة لرتى �شعر االأرقم االأحمر وهو ينُظر لها يف قلق ملول، فنظرت اإليه ونظرت 
حولها، فوجدت اأن القافلة قد نزلت يف نف�س مو�شع دير الراهب »بحريا« الذي 
ت لهم ما  ثت اإىل اإخوانها من اجلن وق�شَّ يظهر بقبابه الثمانية ها هناك، وحتدَّ
راأَت، ف�شاألوها عن ا�شم عم الغالم، فقالت اأنها مل ت�شَمع اال�شم ُيذَكر يف روؤياها، 
جِتد  ومل  جِتده  فلم  ال�شعر  الذهبي  اجلني  ذلك  عن  لتبحث  حولها  نظَرت  ثم 
اء الذي قال اأنه �شيكون نبيا مل جِتده. اأ�شحابه االأربعة، حتى ذلك الرجل الو�شَّ

z
اأربعة  يف كني�شة عظيمة البنيان مزخرفة جدرانها بنقو�س و�شلبان.. دخل 
ب باأبي القا�شم له  من اأنوار قري�س ومعهم رجل ميني ذو �شعر اأ�شفر، ورجل ُيلقَّ
به احتفاء عظيًما، كان ق�شي�س  اأخذوا يحتفون  الذين  الكني�شة  معرفة برهبان 
الكني�شة رجاًل ذو مالمح مميزة، وكان ا�شمه متيم، »متيم الداري«، كان االأربعة 
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ينظرون اإىل ح�شن البناء واحل�شارة ويقارنونه يف عقولهم بذلك الدير اليهودي 
الذي كانوا فيه، كان الفارق �شخما، اإن كل �شورة وقبة هنا توحي بعظمة هذا 
الدين امل�شيحي.. وكانت جتول يف األبابهم اأ�شئلة كثرية بعد حديث اأبي القا�شم 
بهم  ترحيًبا  الكني�شة  هذه  يف  الق�شاو�شة  من  وجدوا  ولقد  الطريق،  يف  لهم 
اأن هوؤالء  وب�شا�َشة عك�س الذي وجدوه عند اليهود، خا�شة ملا عرف الق�شاو�شة 
هم باحلفاوة والرتحيب،  يلتم�شون الأنف�شهم الدين، و»متيم الداري« هذا قد خ�شَّ
فابتدره »عمرو بن جابر« بال�شوؤال، قال له: باهلل عليك يا ق�س اأفاأنتم تقولون اأن 
اهلل له ثالثة ذوات؟ قال »متيم«: نعم.. قال »عمرو«: وتقولون اأنها كلها واحد؟ 
م  قال »متيم« نعم.. قال: فكيف يكون الثالثة واحًدا، ويكون الواحد ثالثة؟ تب�شَّ

»متيم« وقال له:
اأفاأنَت تُظن اأن اهلل هو مثل هذه املاديات التي يف الدنيا.. اإن اهلل ال يدَرك 	 

بالعقل، فكيف تريد اأن جتعله يخ�شع لقوانني املاديات، فتقول كيف يكون 
ثالثة ويكون واحد، املاديات قوانينها ترُف�س هذا، اأِمن احلق اأن جتري 

قوانني املادة على اهلل؟  
قال له »عمرو«: ال لي�س اهلل ُيقارن باملاديات، لكن ملاذا ال يكون اهلل واحدا 
له ذات واحدة، ملاذا ثالثة ذوات؟ قال له »متيم«: حتى يخُلق هذا العامل، كيف 
هلل الغري مادي والغري منظور والالنهائي اأن يخُلق هذا العامل املادي؟ البد اإذن 
اأن يكون له ذات منظورة منذ االأزل، قادرة على خلق العامل املادي، هذه الذات 
هي كيان االبن... ا�شتح�شن بع�ُس الرجال قوَله، ثم �شاأله اأحدهم: وما حكاية 
اأنه فقط اإذا اآمنا بت�شحية امل�شيح من اأجلنا فاإن كل خطايانا ال�شابقة والالحقة 
نظَر  الذي  القا�شم«  »اأبو  اإىل  نظُروا  لكم هذا؟  قال  قال »متيم«: من  مغفورة؟ 

لتميم ُمت�شائاًل!. 
مطَّ »متيم الداري« �شفتيه وقال: لي�س هذا �شحيًحا هكذا على عواهنه، واإال 
يهم  ُننقِّ �س حتى  املقدَّ باملاء  نغمرهم  يعني  الكني�شة  النا�س يف  نعمد  نحن  ملاذا 
من خطاياهم؟ كان يكفيهم االإميان بامل�شيح، وملاذا نحن ناأُمر النا�س اأن ياأتوا 
باالإميان  األي�شت خطاياهم مغفورة فقط  للق�س،  ويعرتفوا بخطاياهم  للكني�شة 
بت�شحية امل�شيح؟ ملاذا ياأتي امل�شيح يف يوم الدينونة وُيحا�شب املوؤمنني به على 
االأوىل؟  املرة  يف  به  اآمنوا  ملا  لهم  مغفورة  تكون  اأن  يفرت�س  األي�س  خطاياهم، 

فاالأمر لي�س كما قيَل لكم.. قال له »عمرو«: وكيف االأمُر اإذن؟ 
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لب و�شحى بنف�شه، مل يفعل ذلك ليغفر خطايا  قال »متيم«: اإن امل�شيح ملا �شُ
اأن  والالحقني  ال�شابقني  لي�شمح خلطايا  ذلك  فعل  اإمنا  والالحقني؛  ال�شابقني 
للعاملني، �شفع  اإمنا �شفع �شفاعة عظيمة  ُتغفر؛ يعني هو كاأنه ملا �شحى بنف�شه 
»عمرو«:  له  قال  اأ�شاًل...  خطاياهم  يغفر  اأن  اهلل  يقبل  حتى  اهلل  عند  لهم 
االآب هو اهلل؟  اأولي�َس  »عمرو«:  قال  نعم..  قال »متيم«:  امل�شيح هو اهلل؟  األي�س 
ي بنف�شه لي�شفع عند  قال »متيم«: نعم.. قال له »عمرو«: وملاذا يحتاج اأن ُي�شحِّ
نف�شه؟ قال »متيم«: وماذا كنَت تريده اأن يفعل؟ قال »عمرو«: عند اليهود اهلل 
�شلطان غفران  نف�شه، اهلل ميلك  ال�شخ�س يف  يتوب  اأن  د  يغفر اخلطايا مبجرَّ

اخلطايا، ملاذا يحتاج اإىل فداء؟ 
ت�شتغِفر  ثوان  ب�شع  عينك  ُتغِم�س  ثم  ُتخطيء  اأن  ُتريد  كيف  »متيم«:  قال 
ه ثم اأتاه يقول له اأن يغفر له،  فَيغِفر اهلل لك؟ هل املِلك لو اأخطاأ �شخ�س يف حقِّ
فيغفر هكذا بدون �شيء؟ بال وا�شطة وال فداء تفدي به نف�شك؟ اعَلم اأنه البد هلل 
من وا�شطة بينك وبينه حتى يغفر لك خطيتك؛ هذه الوا�شطة كانت عند اليهود 
لياأكل منها  يذبحونها  اأو  لهم  ليغفر  كلها هلل  للرب يحرقونها  يذبحونها  ذبائح 
م ابنه ذبيحًة  الكهنة، اأما عندنا فال توجد ذبائح؛ الأن اهلل َعفانا من هذا فقدَّ
نهائية، فال ميكن اأن ت�شل اإىل غفران اهلل اإال بالوا�شطة، والوا�شطة هي هذه 

الذبيحة النهائية، الوا�شطة هي امل�شيح.
وحتى لو اآمنَت بامل�شيح وُغفرت لك خطاياك ال�شابقة كلها، فاإنك �شتحتاج 
اأن تاأتي لالعرتاف يف الكني�شة الأن امل�شيح قد اأعطى تالمذته ومن بعدهم �شلطة 
غفران اخلطايا؛ فهوؤالء الرجال ال�شاحلون �شيكونون الوا�شطة بينك و بني اهلل، 

اإن غفروا لك يغفر لك اهلل.
بنو  ينتظره  الذي  النبي  قال: ماذا عن ذلك  اأخري  ب�شوؤال  ثم ختم »عمرو« 
قوَله..  يرُقبون  اإىل »متيم«  الكل  نظر  العرب؟  بالد  الذي من  النبي  اإ�شرائيل، 

قال »متيم«: 
ر بنزول اإيليا ونزول  حكاية اأن اليهود ينتظرون نبًيا ياأتي يف اآخر الزمان ُيب�شِّ
دا  امل�شيح املخل�س فنحن ال نوؤِمن بهذا، وحتى لو جاء نبي حًقا ف�شيكون ممجِّ

للم�شيح و�شيخا�شم اليهود الأنهم رف�شوا امل�شيح، وبالتايل �شيكُفر به اليهود.
z
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بنف�شه  عي�شى  امل�شيح  اأن  اأتنكر  »متيم«  يا  قال:  القا�شم«،  »اأبو  تكلَّم  هنا 
ر بالنبي الذي �شياأتي من بعده؟ قال »متيم«: اأين قيل هذا؟ قال »اأبو  كان ُيب�شِّ
القا�شم«: يف كتابكم االإجنيل اأو كما ت�شفونه بالعهد اجلديد.. قال »متيم«: نعم 

اأنِكر هذا، اأين وجدت هذا يف كتابنا؟ قال »اأبو القا�شم«: 
يف االأ�شبوع االأخري من حياة امل�شيح، قبل �شاعات من �شلبه، علم اأن �شاعته 
اأحد،  يتبعه  اأن  ميكن  ال  حيث  اإىل  ذاهب  اأنه  لتالميذه  قال  حينها  جاءت،  قد 
اأي اأنه �شيغادر هذه الدنيا، وكان هذا يعار�س ما ُو�شف به امل�شيح املخل�س يف 
لهم... فقال  امليعاد  اأر�س  ويعيد  اليهود  ر  و�شُيحرِّ اأور�شليم  �شيملك  اأنه  التوراة 
»امل�شيح« لتالميذه املوؤمنني به: ال تخافوا وثقوا بي فاإين ذاهٌب الأعد لكم مكانا 
اإيل، واحفظوا و�شاياي  واآخذكم  �شاآتي  املكان  واأعددُت  فاإن ذهبت  االآب،  عند 
و�شاأطُلب من االآب اأن ُير�ِشل لكم »مناحما« اآخر، ر�شول من عنده ميُكث معكم 
اأن يقبله الأنهم ال يرونه وال  اإىل االأبد، ر�شول هو روح احلق، العامل ال ي�شتطيع 
يعرفونه، لكنكم تعرفونه الأنه ماكٌث معكم ويكون فيكم، واأنا بعد قليل ال يراين 
ا، اأما اأنتم فرتونني اأين اأنا حي فاأنتم بهذا �شتحيون، لكني ال اأترككم  العامل اأي�شً

يتامى، اإين اآتي اإليكم. 
و�شاأظِهر  اأبي  يحبه  ُيحبني  والذي  يحبني  الذي  و�شاياي هو  فالذي يحفظ 
للعامل  ولي�س  نحن  لنا  ذاتك  �شُتظِهر  ملاذا  التالميذ:  اأحد  له  فقال  ذاتي..  له 
كم�شيح خُمل�س ملك على اأور�شليم مثل نبوءة التوراة؟ واأراد امل�شيح اأن يعلمهم 
عدم النظر اإىل ملك الدنيا واأر�س موعودة فانَية يف الدنيا ويرغبهم يف النظر 
كالمي  �شيحفظ  ُيحبني  الذي  اإن  »امل�شيح«:  له  فقال  االآخرة..  ملكوت  اإىل 
وو�شاياي و�شيحبه اأبي واإليه �شناأتي مًعا ون�شنع عنده منزال يف ملكوت االآخرة، 
واأما املناحما، الروح القد�س، الذي �شرُي�شله االآب با�شمي فهو ُيعلِّمكم كل �شيء 
ركم بكل ما قلته لكم، فال ت�شطرب قلوبكم وال ترهب، اأخربتكم اأين اأذهب  وُيذكِّ
ثم اآتي اإليكم، لو كنتم حتبوين �شتفرحون اأين قلت اأين اأم�شي اإىل اأبي، الأن اأبي 

اأعظم مني. 
قد  كانوا  اإن  قبلكم،  اأبغ�شني  قد  اأنه  فاعلموا  ُيبِغ�شكم  العامل  كان  اإن 
يظن  �شاعة  و�شتاأتي  املجامع  من  �شُيخرجونكم  ف�شي�شطهدونكم،  ا�شطهدوين 
ا�شمي  اأجل  بكم هذا من  و�شيفعلون  م خدمًة هلل،  ُيقدِّ اأنه  يقتلكم  فيها كل من 
يعملها  مل  اأعمااًل  بينهم  عملت  قد  اأكن  مل  لو  اأر�شلني،  الذي  يعرفون  ال  الأنهم 
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اأحد غريي، مل تكن لهم خطية، لكن لي�س االآن وقد راأوا اأعمايل واأبغ�شوين اأنا 
واأبي، ومتى جاء املناحما الذي �شاأر�شله اأنا اإليكم من االآب، هو روح احلق الذي 
من  معي  الأنكم  ت�شهدون يل  اأي�شا  واأنتم  ي�شهد يل،  فهو  ينبثق،  االآب  عند  من 
ر بر�شوٍل يدعى »مناحما«،  اأن امل�شيح ب�شَّ ُتوؤِمن  اأنَت  اإذن يا »متيم«  االبتداء... 
وهو ر�شول غري مرئي واأنه هو الروح القد�س �شري�شله امل�شيح من عند اهلل ليمكث 

مع املوؤمنني بامل�شيح اإىل االأبد.
وبالفعل بعد �شلب امل�شيح واإيداعه يف قربه بثالثة اأيام، وجد التالميذ قربه 
فارًغا، ثم فجاأًة راأى التالميذ »امل�شيح« ظهر اأمامهم بلحمه و دمه.. وقال: �شالم 
لكم، كما اأر�شلني االآب اأر�شلكم اأنا.. ثم نَفخ بفمه ال�شريف عليهم وقال: اقبلوا 
الروح القد�س.. فهياأهم وهياأ اأج�شادهم اأن تقبل وعد اهلل بنزول الروح القد�س 
عليهم، ثم قال لهم: من غفرمُت خطاياه ُتغَفر له ومن اأم�شكُتم خطاياه اأم�شكت.. 
ثم اأمرهم اأال يربحوا اأور�شليم واأن ينتظروا موعد اهلل، الأنهم �شيتعمدون بالروح 
الروح  بقوة  �شهودا  يل  �شتكونون  وقال  بكثري..  االأيام  هذه  بعد  لي�س  القد�س، 
القد�س يف اأور�شليم ويف كل اليهودية وال�شامرة واإىل اأق�شى االأر�س.. فهنا هو 
اأعطى للتالميذ �شلطان مغفرة اخلطايا متى حتقق وعد اهلل ونزل عليهم الروح 

القد�س، واأعطاهم مهمة تب�شري العامل. 
التالميذ  كان  اأيام،  بع�شرة  �شعوده  وبعد  ال�شماء..  اإىل  »امل�شيح«  �شعد  ثم 
األ�شنة  لهم  وظهرت  ال�شماء،  من  عا�شفة  ريح  �شوت  ف�شمعوا  مًعا  ُمتمعني 
ت على كل واحد منهم فامتالأ اجلميع من الروح القد�س،  منق�شمة من نار ا�شتقرَّ
معجزة،  وكانت  اأخرى  بلغات  ث  التحدُّ على  قادرين  اأنف�شهم  وجدوا  وفجاأة 
فذهبوا ليب�شروا وي�شهدوا للم�شيح يف البلدان، ثم اأن اأربعة منهم كتبوا االأناجيل 
قت فيهم النبوءة اأن الروح القد�س ُيعلِّمهم  االأربعة مبعاونة الروح القد�س، فتحقَّ
ل فيه حياة  ويذكرهم بكل ما قاله امل�شيح.. فكتب كل واحد منهم اإجنياًل �شجَّ

امل�شيح واأقواله، واأ�شبحوا �شهوًدا للم�شيح بقوة الروح القد�س.
ثم اأنهم قد اأورثوا قوة الروح القد�س اإىل خلفائهم من االأ�شاقفة اإىل االأبد.. 
فتحققت نبوءة امل�شيح عن الروح القد�س، الر�شول املناحما الغري مرئي الذي 
ميُكث معهم اإىل االأبد، وهذا مثل الذي ح�شل ملا ذهب �شبعني من كرباء بني 
اإ�شرائيل مع »مو�شى« ليكلمهم اهلل، فراأوا ال�شحابة، عندها تقول التوراة اأن اهلل 
اأي�شا قد جعلهم اهلل  واأحلَّ عليهم منها ف�شاروا كهنة، فهوؤالء  اأخذ من روحه 
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كهنة بقوة حلول الروح القد�س.
قال له »متيم الداري«: 

ح�شنا، ما امل�شكلَة لديك، مل اأفهم؟ 	 
اأولها،  يف  الب�شارة  هذه  يف  قال  امل�شيح  اأن  هو  امل�شكلة  القا�شم«:  »اأبو  قال 
ر به.. قال »متيم«: مناحما  ا ُمب�شَّ »مناحما اآخر«، اأي اأن هناك مناحما غريه اأي�شً

د؟  غريه؟ من تق�شِ
قال »اأبو القا�شم«: قبل اأن يخُرج امل�شيح اإىل وادي قدرون الذي قب�س عليه 
اأر�شلني ولي�س اأحد  اأما االآن فاأنا ما�ٍس اإىل الذي  فيه الرومان، قال للتالميذ، 
منكم ي�شاألني اأين مت�شي، لكن الأين قلُت لكم هذا قد مالأ احلزن قلوبكم، لكني 
اأقول لكم احلق، اإنه خري لكم اأن اأنطلق، الأنه اإن مل اأنطلق ال ياأتيكم املناحما، 
ولكن اإن ذهبت اأر�شله اإليكم، ومتى جاء ذاك �شيحاج العامل على خطية وعلى 
بر وعلى دينونة، اأما اخلطية ف�شيحاج العامل باأنهم مل يوؤمنوا بي، واأما على بر 
ا، اأما على دينونة فالأن ال�شيطان رئي�س هذا  فالأين ذاهب اإىل اأبي وال تروين اأي�شً
العامل قد انهزم )يعني �شيحاجهم باأن الرب هو يف االإميان بي ولي�س يف اإنكاري 

و�شيحاجهم باأن اتباع ال�شيطان �شيحِرمهم من اخلال�س يف يوم الدينونة(. 
اإن يل اأموًرا كثرية الأقول لكم.. ولكن ال ت�شتطيعون اأن حتتملوا االآن، واأما متى 
جاء ذاك روح احلق فهو ُير�شدكم اإىل جميع احلق، الأنه ال يتكلم من نف�شه، بل 
كل ما ي�شمع يتكلم به، ويخربكم باأمور اآتية، ذاك مُيجدين، الأنه ياأخذ مما يل 

وُيخربكم وكل ما لالآب هو يل، لهذا قلُت اأنه ياأخذ مما يل ويخربكم. 
ر مبناحما ثان اأو�شافه غري اأو�شاف  هكذا ترى يا »متيم« اأن امل�شيح كان ُيب�شِّ
لكن  روح غري مرئي..  الذي هو  القد�س  الروح  تنطبق على  وال  القد�س،  الروح 
هذا املناحما الثاين ياأتي من بعد امل�شيح ميجد امل�شيح وير�شد اإىل جميع احلق 
ويخرب باأموٍر اآتية، ثم اإنه يحاج العامل كله على رف�س امل�شيح وُيعلمهم اأن الرب 
رهم من اتباع ال�شيطان، وال يتكلَّم من عند نف�شه، بل  يف االإميان بامل�شيح وُيحذِّ
كل ما ي�شمع يتكلم به، هذا هو املناحما الثاين، وهو نف�شه النبي الذي ينتظره 

اليهود من اأر�س العرب.
�شكت »متيم الداري« قلياًل ثم قال: ومل تالحظ يا قا�شم اأنه يقول ير�شدكم 
التالميذ،  التالميذ ويخرب  ير�شد  يعني  اآتية،  باأمور  اإىل جميع احلق ويخربكم 
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ث  يعني هو �شينزل للتالميذ فقط.. قال »اأبو القا�شم«: بل امل�شيح مل يكن ُيحدِّ
التالميذ فقط، اأمل تره منذ اأن بداأ احلديث معهم يف اأول ب�شارة قال لهم اأنه 
ذاهب ليِعد لهم مكانا عند االآب ثم �شياأتي اإليهم، وهو منذ اأن �شعد اإىل االآب مل 
ياأت للتالميذ مرة اأخرى ولن ياأتي اإال يف ميئه الثاين يف اآخر الزمان؛ فكالمه 
االأجيال،  عرب  به  املوؤمنني  لكل  موجًها  كان  بل  فقط،  للتالميذ  موجًها  يُكن  مل 
يرتكهم  ولن  الزمان  اآخر  يف  لهم  �شياأتي  ثم  ربه  اإىل  �شيذهب  باأنه  يب�شرهم 
يتامى، ثم االأهم من هذا، ما حكاية اأن املناحما يحاج العامل كله على اإنكارهم 
رهم من اتباع ال�شيطان، واأنه ال يتكلَّم اإال مبا ي�شمع، كل هذا ال  للم�شيح.. وُيحذِّ
االأ�شياء روح غري مرئي مثل  بهذه  يقوم  اأبًدا، كيف  القد�س  الروح  ينطبق على 
بالروح  امل�شيح  ر  ب�شَّ ملا  القد�س، لذلك  الروح  القد�س، هذا مناحما غري  الروح 

القد�س، قال عنه اأنه مناحما )اآخر(، فهناك مناحمني. 
�شياأتي  العرب  اأر�س  من  نبي  كان  لو  اأنه  القا�شم  اأبا  يا  اعَلم  »متيم«:  قال 
يكرهون  الأنهم  اليهود  به  ف�شيكُفر  بامل�شيح،  اإميانهم  عدم  على  العامل  ليحاج 

امل�شيح، و�شيوؤمن به امل�شيحيون الأنه يدعو للم�شيح.
ل »عمرو بن جابر« وقال لتميم وهو ي�شري الأبي القا�شم: اإن هذا الرجل  هنا تدخَّ
يا »متيم« قد اأخربنا اأنه �شيكون هو النبي املنتظر.. ات�شعت عينا »متيم الداري« 
ونظر اإىل »اأبو القا�شم« وقال له: يا اأبا القا�شم، اإنه ال يكون نبي اإال اأن يكون من 
بني اإ�شرائيل، فحتى لو كان عربًيا فالبد اأن يكون من بني اإ�شرائيل، هذا ثابت 
نوؤمن به من التوراة.. قال »اأبو القا�شم«: هذا �شيء يتع�شف به اليهود جلن�شهم 
اأم  اأنبياء؟  بال  االأخرى  االأمم  اهلل  اأفيرتك  عليه،  توافقونهم  كيف  اأعجب  واأنا 
نبوءة  اأن هناك  ثم  اأر�شهم!،  وياأخذوا  اإ�شرائيل  بني  ليقتلهم  اأنه خلقهم فقط 
يتناقلها الكهان اأن نبًيا من اأر�س العرب من غالب بن فهر �شياأتي ولي�س من بني 
الكهان يف و�شفه  واأنا والدتي من قري�س، ويتناقل  اإ�شرائيل، يعني من قري�س، 
اأنه اأحمد يعني ممود بني القوم، واأنا عليم باللغات، كلمة مناحما الواردة يف 
الكهنة  نبوءة  النبوءات،  االأحمد املحمود، بهذا تطابقت  تعني  اآرامية  اإجنيلكم 
ونبوءة االإجنيل ونبوءة التوراة... نظر له »متيم« بعني اآ�شية وقال له: يا عزيزي 
حتى لو �شدقت نبوءة الكهنة فاإن الن�شب يف النبوات ال يكون من جهة االأم، بل 
يكون من جهة االأب، يعني البد اأن تكون من غالب بن فهر من جهة االأب، يعني 
تكون من قري�س من جهة االأب.. بان عدم الر�شا يف عني »اأبو القا�شم«، ومال 
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»اأبو  »عمرو بن جابر« على واحد من الرجال االأربعة و�شاأله مبا�شرًة: ما ا�شم 
القا�شم« ون�َشبه؟ 

ماَل الرجل على »عمرو بن جابر« وقال له: ا�شمه اأمَيّة بن اأبي ال�شلت، وهو 
من ثقيف يف الطائف ولي�س من قري�س.. ات�شعت عني »عمرو بن جابر«، و�شرد 
ذهنه يف م�شاهد واأمور، ومل ي�شتِفق اإال على كلمة اأحد الرجال االأربعة وهو يقول: 

اأيها الق�س الكرمي، اإين اأريد اأن اأتن�شر.	 
الذي  ذلك  اإىل  املعاين  ملئها  بعيوٍن  ونظر  جابر«  بن  »عمرو  كيان  انتف�س 
به  فا�شتب�شر  �شنا،  اأكربهم  ويبدو  االأربعة  الرجال  من  واحًدا  كان  تكلم.. 
الق�شي�شون وفرحوا فرًحا �شديًدا، وهنا قام رجٌل اآخر من الرجال االأربعة وقال: 
ا اأريد اأن اأتن�شر.. ثم قام رجٌل ثالث من الرجال االأربعة  واأنا مع ابن عمي، اأي�شً
بن جابر«  روح »عمرو  �شقطت  واأنا معكم...  وقال:  �شفيان  اأبو  وكان هو قريب 
اإىل اأ�شفل قدميه، حتى كاد ينهار عن �شورته االإن�شية، وارجتف وهو ينُظر اإىل 
الرجل الرابع الذي كان جال�ًشا ثابًتا مل يتزحزح مثل اأ�شحابه... نظر »عمرو« اإىل 
الرجال الثالثة الذين كان الق�شي�شني يحتفون بهم وي�شوقونهم ليعمدوهم باملاء 
املقد�س، وقال يف دواخله، اإن النبي لي�س من املعقول اأن يتن�شر، هذا م�شتحيل، 
على االأقل لن يتن�شر على منهج الن�شارى يف االإميان بكتاب اليهود الذي فيه ما 
فيه من الفظائع عن االأنبياء و�شفك الدم باأمر اهلل، حتى امل�شيح رغم اأنه كان 

يهودًيا اإال اأنه كان يعار�س اليهود ويغاِلطهم يف ت�شرفاتهم واأفكارهم.
و�شطب »عمرو بن جابر« من ذهنه اأ�شماء ثالثة من الرجال االأربعة.. »ورقة 
ر منهم، والذي تبعه هو ابن عمه، »عثمان بن احلويرث«،  بن نوفل« اأول من تن�شَّ
ثم الذي تبعهما »عبيد اهلل بن جح�س« زوج بنت اأبو �شفيان، ومل يتبقَّ اإال رُجل 

د، بل قام وقال للن�شارى:  واحد، رف�س اأن يتن�شر ورف�س قبل ذلك اأن يتهوَّ
اأما اأنا فال اأتبعكم اأبًدا، اإنني من لعنة اهلل اأفر، ثم اآتيكم لتخربوين اأن 	 

كل اإن�شان مولود باخلطيئة، حتى الطفل الر�شيع، فلو �شاألُتكم ما خطية 
الطفل الر�شيع، تقولون خطيئة اآدم، فالعامل كله خاطيء بالفطرة، وربنا 
ى بابنه الوحيد فقط لي�شمح لنف�شه اأن يغفر خطيئة العامل،  العظيم �شحَّ
اأعطاكم  اآهلل  بابنه؟  ي�شحي  اأن  دون  يغفر  اأن  على  بقاِدر  ربكم  اأولي�س 
ككهنة �شلطان مغفرة اخلطايا، اأفيعطيكم اهلل �شلطان مغفرة اخلطايا 

وال يعطيه لنف�شه!؟
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م�شت�شنعة  اأمور  من  فيها  ما  بكل  اليهود  بتوراة  وتوؤمنون  وقال:  قام  ثم 
�شوا على قتِله،  ونها العهد القدمي، واليهود هم الذين رف�شوا امل�شيح وحرَّ وت�شمُّ
اأفتوؤمنون بكل �شنائعهم على االأنبياء ثم تكفرون بقولهم يف امل�شيح؟ ثم نظر اإىل 
اأ�شحابه وقال: من اأراد اأن يتن�شر فليتن�شر، فاإمنا نحن نبتغي الأنف�شنا الدين، 
اأما اأنا فل�شُت معكم، ونظر اإىل »عمرو بن جابر« وقال: وماذا عنَك يا اأخا اليَمن؟ 
�شاعتها كان »عمرو بن جابر« ينُظر اإليه نظرًة لو ترجمت ملالأت اأ�شفاًرا، نظرة 
رجل فقَد كل اأَمل اإال فيك، رجل حار مئات ال�شنني وبحث حتى وقف هاهنا، مل 
ى فيها، ومل يُعد باقًيا اإال اأنت، نظرة �شاهمة اآملة  يرتك قريًة وال جنًعا اإال حترَّ
ا اآخر. اإىل رجل ال مُيِكن اإال اأن يكون هو النبي املنتظر، ال ميكن اأن يكون �شخ�شً

z
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�إىل  �أنت ال تدريه، حتى ُنخرج كل من يوؤِمن ب�صيء م�صتقيم   � �أزًّ �إننا نوؤز، ونوؤز، ثم نوؤز 
�الإميان ب�صيء فيه من �ل�صناعة ما فيه، كيف تريدنا �أن ننقذ �جلنة من �أمثالكم.. 

�أن توؤمن �أن �هلل نف�صه قد نزل بنف�صه ليم�صي على هذه �الأر�س، وهي من هي، حبة رمٍل 
نة و�صط كون عارم كاأنه �ل�صحر�ء فيها رمال ورمال، هذ� �عتقاد كبري.. هيِّ

�أنه  �الأنبياء  �أنبياء مثلما لديُكم، ومنا طو�ئف وطر�ئق، لكنا مل نُظن يف جني من  �إن لدينا 
�جلن  �أبو  �الأول؛ فهو  �أنه �هلل، وهذ� طبيعي الأنه  �جلن  �إال »لو�صيفر«، ظنه بع�س  هو �هلل نف�صه، 
كلهم، وهو �الآخر، يعني ال ميوت، خملوق من بد�ية �لزمان وم�صتمر �إىل نهاَيته، ظنوه �أنه �لرب 
رغم �أنه ال يقول هذ� عن نف�صه �أبًد�، وكيف يقدر �أن يقول هذ� وهو نف�صه يف �أول �الأمر كان 
عقيدة  فيهم  يبث  حاكم  عليهم  هو  وظل  قبيله،  كرث  حتى  �لو�حد،  �هلل  لعبادة  �أبناءه  يدعو 
�هلل وحب �هلل، كانت �صكناه مع قبيله من �جلن يف جنة عظيمة بني دجلة و�لفر�ت... لكن �جلن 
و�أنهارها وبحارها،  �إىل حيو�ناتها ونباتها  �الأر�س كل حني ينظرون  بقية  كانو� ي�صيحون يف 

وبالفعل مل تُكن يف �الأر�س ُبقعة �أجمل من جنة »لو�صيفر«. 

ل بع�س �لقرَدة من حيو�نات �الأر�س �إىل قردة �أذكياء.. وبنو� م�صاكن الأنف�صهم  حتى حتوَّ
و��صتعمرو� كثرًي� من �الأر�س وتخريو� �أح�صن �ملو��صع فيها.. وحكى لنا نبينا »لو�صيفر« عن 
�أن و�حًد� من �الأذكياء �أدخله �هلل �إىل جنتنا، فيها من كل حيو�ن �أني�س وجميل، ومل يكن فيها 
�صو�ري، لكن �هلل �صمح فجاأة لذلك �لقرد �لذي كان ��صمه �آدم �أن يدخل، هو وزوجه حو�ء، 
�هلل  فاأخرجنا  عظيمة  خطيئة  �أحدث  هذ�  �آدم  �أن  »لو�صيفر«  يقول  �خلري..  نرى  مل  بعدها  ومن 

جميًعا. منها 

بجو�ر  ن�صُكن  �أال  �عتدنا  و�إنا  فيها،  وناكدونا  ن�صلهم  وكرث  �الأر�س  �آدم  بنو  و��صتعمر 
م�صاكن �حليو�نات، كنا ن�صكن �ل�صهول و�ملو��صع �جلميلة �لو��صعة، لكن بنو �آدم كانو� يبنون 
�لقرى حول �لو�حات و�الأنهار و�أجمل �لبقاع، مل يكونو� يختبئون يف �جلحور كاحليو�نات، بل 

كانو� ي�صتعمرون �الأر�س بالبناء ويقطعون كثرًي� من �الأ�صجار.

حيو�نيتهم  �إىل  ويرجعوهم  وي�صلوهم  �الأو�دم  هوؤالء  يتبعو�  �أن  قبيَله  »لو�صيفر«  و�أمر 
كما  �آخرتنا  علينا  يف�صدون  ال  حتى  ربهم،  �إىل  و�أفكارهم  بروحهم  يرتقون  وال  و�صهو�تهم، 
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لذلك  لنا  �أتيحت  كلما  �لبهيم  �أيها  بهيميتك  �إىل  و�صنعيدك  كان،  وقد  �لدنيا..  يف  �أف�صدو� 
بادرة.

�الآن قد عرفت ما يجب �أن تعرف من �صحائف �لدين.. الز�ل �ليهود ينتظرونك، �أن تكون 
�أن  �الآن وميكن  �الأن�صال  �ملقد�صة، ال تغتم فلقد تاهت  �الأر�س  �إىل  و�أن تعيدهم  من ن�صل د�وود، 
�إىل  �ليهود  �أعدَت  �إذ�  ن�صلك  �إىل  �صديدة  بدقة  �أحد  ينظر  لن  د�وود،  �إىل  ن�صاًل  لنف�صك  ت�صنع 

�أر�س �مليعاد، و�إن الأر�س �مليعاد حديث �آخر. 

z





 )8(

 نبي بهي 
قد تسامى وظهر
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ليٌل بهيم اأ�شَود، ورجل بقلب بهيمي اأ�شود، وراءه امراأة تكاد حتثو الرتاب على 
راأ�شها من االأ�شى.. تقول له يا اأبا فالن ارحم وليدتنا.. وهو مي�شي حاماًل طفلة 
قلبه،  �شواد  من  مداده  كاأن  عينيه  على  اأ�شود  بكحل  �شوداء،  ر�شيعة يف غاللة 
حتى اأتيا جباًل اأ�شوًدا ال يبني من �شواد الليل، كان الرجل يريد اأن يئد الر�شيعة 
يف حفرة حتت اجلبل، جبل دالمة امللعون االأ�شود الذي تئد عنده العرب بناتها، 

لوحة امناعت األوانها ف�شارت اأ�شوًدا، وال �شيء اإال االأ�شود. 
ر عن �شاعديه وبداأ يحُفر يف االأر�س..  اأعطى الرجل فلَذة كبده اإىل اأمها و�شمَّ
واالأم اإىل ر�شيعتها تنُظر يف فجع!، والر�شيعة ال تكاد تفتح عينها، ال تدري اأنها 
ف الرجل  خرجت من �شواد الرحم لتعود اإىل �شواٍد اآخر ُيحفر لها باجلوار.. توقَّ
رفع  ثم  جبهته،  على  �شواًدا  م�شحها  بعد  تركت  عرق  ذرات  جبينه  عن  وم�شح 
راأ�شه، فاإذا باأقدام غريبة واقفة يف حزم، رفع مقَلتيه لينُظر اإىل وجوههما يف 
هذا ال�شواد فلم يتبنيَّ اإال اأن اأحدهما اأ�شقر عجيب واالآخر فيه من اأح�شن مالمح 

العرب.
ك  مت�شَّ الذي  الوحيد  االأنور  والرجل  جابر«  بن  »عمرو  هما  هذان  كان 
باحلنيفية.. كانا عائدان من رحلٍة طويلة من ال�شام ومتددا لي�شرتيحا عند جبل 
دالمة اإذ واجههما هذا امل�شهد.. قال الرجل االأنَور: اآهلل اأمرَك بهذا يا �شاحب 
اجلبني االأ�شود؟ قال الرجل: ويَحك، اإن البنات من عند اهلل، اأما الذكران فمن 
عند االآلهة املقد�شة، اإمنا اأنا اأعيدها ملن اأر�شلها، اإىل اهلل، فال حاجَة يل بها.. 
ملعت عني الرجل االأنور غ�شًبا وقال: اآهلل اأمرَك بهذا يا �شاحب القلب البهيم؟ 
اإمنا نحن فقراء، ال جِند قوت يومنا.. قال له  اأنا فيه،  قال الرجل: ذرين وما 
الرجل االأنور: اأنا اأكفيك موؤونتها.. واأخذ منه الطفلة ُيالعبها وُي�شاحكها وراآها 
»عمرو« بعينه النافذة كاأن �شفتاها قد انفرجتا بب�شمة �شاحكة يف هذا الظالم...
د لعمرو بن جابر اأن هذا الرجل االأنور لهو النبي امل�شطفى؛  يف كل يوٍم يتاأكَّ
كل كالمه وحديثه وب�شا�شته يف جتارته ومبة النا�س له وثباته على تقدي�س ربه 
واأنبياء ربه عن كل منق�شة... كان »عمرو« مي�شي مع الرجل ومعهما الر�شيعة 



208

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

الدنيا  عينه  يف  وطافت  �شبب!،  بال  فجاأًة  »عمرو«  توقف  ثم  مكة،  ناحية  اإىل 
ودرات، كاأن ل�شعة من نار اأ�شابته يف الفوؤاد، ومال »عمرو« اإىل االأمام ثم اتزن 
االأعلى حتى رفع رقبته  اأمَل حارق �شعى يف ن�شفه  اإىل  الل�شعة  تنامت  واعتدل، 
ر، ذلك ال�شم، كان وجه  وراأ�شه اإىل ال�شماء من االأمل، ثم هوى على ركبتيه وتذكَّ
ال�شيطان »�شيدوك« يجول يف ذاكرته، لكن هذه االآالم مل تكن يف �شالح �شورته 
ر بها، الأن عيناه كانت قد ابي�شتا متاًما من االأمَل وهو ينُظر  االإن�شية التي ت�شوَّ

اإىل ال�شماء. 
نظر اإليه الرجل االأنور وقد تنامى الرعب يف �شدره، ومدَّ يده حتى يلم�شه، 
البيا�س فانتف�س الرجل  اإليه بعني �شافية  اأبعَد يده بِحدة، ونظر  لكن »عمرو« 
اآالم »عمرو« واأم�شك برقبته  االأنور مرتاجًعا والر�شيعة يف يده، دقائق وهداأت 
وحركها كاأمنا يود اخلروج من ج�شده، ثم ا�شتقر »عمرو« وقال للرجل اأال ي�شغل 
له مل  االأنور  الرجل  نظَرة  لكن  الآخر..  تاأتيه من حنٍي  نوبات �شَرع  فاإنها  باله، 
الطريق،  »عمرو« يف  بجوار  قلًقا  وبداأ مي�شي  ق..  ُت�شدِّ تكن  ومل  مرتاحة،  تُكن 
واأ�شبحت اأ�شئلته موجهة ناحية �شخ�س »عمرو«، قال له: من اأي قبيلٍة اأنَت يا بن 
جابر؟ نظر له »عمرو« وملحات من احلرية تغُزو مالمه، ثم قال له اأنه يتيم، 
ال اأب له وال اأم، وال يدري لنف�شه قبيلة.. ف�شكت الرجل االأنور، وت�شاغل بالتفكري 
يف اأمٍر اآخر رغم اأن �شكه مل يخبو، وبداأ ينظر اإىل »عمرو« نظرًة خمتلفة، فلم 
يكن ما راآه مرد ابي�شا�س عني فقط، كان قد راأى اأموًرا اأخرى، لكنه كتمها 

يف نف�شه.
z

اإىل  فقد هرع  بن جابر«  »عمرو  اأما  فيها..  وافرتقا  مكة  اإىل  الرجلني  نزل 
وادي عبقر، فاإن فيه من اجلن حكماء، لينظر يف اأمر ال�شم املبيد الذي اأ�شبح 
ياأتيه باالأمل �شاعة و�شاعة، اأما جن ن�شيبني فقد ت�شاغلوا باحلوم حوايل »اأمية 
بن اأبي ال�شلت«، فلم يعرفوا رجاًل غريه ُيخرِب كل من يعرفه اأنه نبي هذه االأمة. 
اأما الرجل االأنور فقد و�شع على نف�شه عهًدا باأن يكلم كل من يعرفه ب�شفاهة 
ث النا�س  هذا الدين الذي يتبعون، و�شفاهة هذه االأ�شنام التي يعبدون.. بداأ ُيحدِّ
رت له فر�شة، كان يحاول بالعقل اأن ُيعلِّمهم وباحلجة، ويدعوهم اإىل اأن  كلما نوَّ
يعودوا اإىل دين اأبيهم اإبراهيم، ويعبدوا اهلل وحَده ال �شريك له، واأ�شبح ال ياأُكل 
مما يذبحون الآلهتهم؛ يقول لهم: ال�شاة خلقها اهلل واأنزل لها من ال�شماء ماء 
واأنبت لها من االأر�س، اأفاأنُتم تذبحونها على غري ا�شم اهلل؟ لكن االأمر مل يكن 
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بالن�شبة لقري�س ديًنا، بل كان جتارة، كل تلك االأ�شنام حول الكعبة اإمنا و�شعوها 
التجارة واملكانة واالأمان، من ذا  اإليهم، واحلج يعني  العرب حتج  لتاأتي قبائل 
�س وفيها البيت احلرام ولكل فئة من فئات  الذي يجُروؤ اأن ُيهاجم بلدهم املقدَّ

العرب فيها اأ�شنام مقد�شة، التخلي عن كل هذا هو اأمر م�شتحيل.
ف�شجَّ بهم الرجل االأنور.. واأ�شنَد ظهره اإىل جدار الكعبة و�شاح فيهم ذات 
اإبراهيم  اأحدكم على دين  اأ�شبح  بيده ما  نف�شي  والذي  يا مع�شر قري�س،  يوم: 
اأحب  اأعلم  لو  اإين  اللهم  ال�شماء:  اإىل  ناظًرا  خفي�س  ب�شوت  قال  ثم  غريي.. 
الوجوه اإليك عبدُتَك به، لكني ال اأعلم.. وعمل حركًة عجيبة اأثناء دعائه، �شجَد 
ًها اإىل الكعبة، ثم قام ونظر اإىل ال�شماء وهو يقول ب�شوت عال:  على راحته متوجِّ

اإلهي اإله اإبراهيم، وديني دين اإبراهيم.. ثم عال �شوته اأكث وقال: 
�أ�صلَمت ملن  وجهي  �أ�صلمُت 

له �لأر�س حتمل �صخًر� ثقال.
��ص���تَوت ر�آه���ا  فلم���ا  دحاه���ا 

�جلبال  عليها  �أر�صى  �ملاء  على 
�أ�صلمت ملن  وجهي  و�أ�صلمت 

زلل  عذب���ا  حتم���ل  �مل���زن  ل���ه 
الغزاة هنا  كاأوتاد  املوتودة  االأ�شنام  اإىل  عون حوله، فنظر  يتجمَّ النا�س  بداأ 

وهناك، وقال: 
رب �أل���ف  �أم  و�ح���ٌد  �أربٌّ 

�لأم���ور  تق�ص���مت  �إذ�  �أدي���ن 
عزلت �لالت و�لعزى جميًعا

�ل�صب���ور  �جلل���د  يفع���ل  كذل���ك 
�أدين ول �بنتيها فال �لعزى 

�أزور  عم���ر  بن���ي  �صنم���ي  ول 
ربي �لرحمن  �أعبد  ولكني 

�لغف���ور  �ل���رب  ذنب���ي  ليغف���ر 
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ه اإىل بيته فوجد عمه عند الباب، وكان رجاًل غليًظا، قال له: ما مقالة   وتوجَّ
ه من اآلهتنا املقد�شة عند كل من حتادث، اأغاب عقلَك  بلَغتني عنك؟ اأنك ُت�شفِّ
اأم تريد اأن تاأتينا قري�س مبا نكره؟ األ�شت عندهم مموًدا طوال عمرك؟ قال له: 
يا عم، اإمنا يفعلون ال�شر ويذبحون الأخ�شاب وي�شجدون الأحجار ويقتلون اأوالدهم 
وكانت  معهم...  وعقلك  عقولهم  فهي  ذهب  قد  عقل  هناك  كان  اإن  وبناتهم، 
م�شادة بني الرجل وعمه، وعَلت االأ�شوات، وجتمَهر بع�س ال�شاكنني يف اجلوار، 
وكانت بينهم عني رجل جني كان للتو اآتًيا من وادي عبقر، وقع يف نف�شه ملا راأى 
امل�شهد اأن نبًيا يف هذه االأرجاء �شيت�شدى الأيام �شعاب واأنا�س �شعاب، ويبدو اأنه 
يرى النبي االآن وهو يبداأ بذور دعوته، م�شى الرجل االأنور ما�شًيا بعيًدا، وحيًدا 

غريًبا كغربة عقيدته، وبقى »عمرو بن جابر« بهيئته اجلنية يرقبه من َعل.
اأر�ٍس ف�شاء مي�شي فيها مهموًما على غري هدى.. فناداه  اإىل  خرج الرجل 
�شوٌت بل نادته اأ�شوات، فالتفَت لها، فاإذا بهم فتية من حدثاء قومه، ومل يكن 
يف وجههم خري، يف اأعينهم نظرات مراهقة جذلة، ثم فاجاأوه ووثبوا عليه وثبَة 
رُجٍل واحد، فجالت اأياديهم يف وجهه وج�شده حتى مل يبق فيه مو�شع �شامل.. ثم 
تركوه مطروًحا على االأر�س وحيًدا م�شرًجا يف دمائه، وقد نقلوا له ر�شالة من 
عمه، اأن قد اآذناك ثالثة اأيام، ثم اجمع رحالك وارَحل من هذا البلد، فل�شَت 

ِحاًل لهذا البلد. 
كما  اأفكاره  تالطمت  بفكره،  يجول  الذي  ما  يدري  يُعد  ومل  الرجل  فقام 

تالطمت عظامه، ورجع اإىل بيته وزوجه، وارمتى على فرا�شه...
بلدح قرب جبل حراء،  وادي  اإىل  ناقَته  وركب  بيته  اآخر خرج من  يوٍم  ويف 
بناقته  مي�شى  االأنور  والرجل  ملتهبة،  حارًة  ال�شماء  �شفحة  ال�شم�س  وتو�شطت 
واالأفكار يف وجدانه تخطر، حتى اإذا نزل يف اأ�شفل الوادي لقَيه رجل من قري�س 
فقال  االأنور  الرجل  اه  فحيَّ له،  ناقة  على  راكًبا  كان  القمر،  كاأنه  و�شيم  ق�شيم 
اأرى قومك قد  َم له وقال: مايل  له حييت �شباًحا، فرد له الرجل التحية وتب�شَّ
�شنفوك؟ فقال له الرجل االأنور وقد بلغ منه الهم مبلغه: اأما واهلل اإن ذلك لغري 
ثائرة كانت مني فيهم، لكني اأراهم على �شالل، اإين خرجُت اأبتغي هذا الدين 
ما  فقلُت  به،  وي�شركون  اهلل  يعبدون  فوجدُتهم  اليهود  يثب  اأحبار  اإىل  فاأتيُت 
الن�شارى  ال�شام  اأحبار  على  اأقدمُت  حتى  فخرجُت  اأبتغي،  الذي  بالدين  هذا 
فوجدُتهم يعبدون اهلل وي�شركون به، فقال يل حرب من اأحبار ال�شام اإنك لت�شاأل 
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عن دين ما نعلم اأحًدا يعبد اهلل به اإال �شيًخا يف اجلزيرة، فخرجُت فقدمت عليه 
فاأخربته بالذي خرجُت له، فقال يل اإن كل من راأيت يف �شاللة، اإنك ت�شاأل عن 
دين هو دين اهلل ودين مالئكته، فمن اأنت؟ قلت اأنا من اأهل بيت اهلل ومن اأهل 
ال�شوك والقرظ... فقال يل: اإنه خارج يف بلدك نبي اأو قد خرَج جنمه، فارجع 

واتبعه واآِمن به، فرجعُت ومل اأح�س �شيًئا بعد.
ذلك  اأن  يبدو  كان  خادمه..  له  واأتى  ناقَته  الو�شيم  الق�شيم  الرجل  فاأنزل 
اخلادم قد فرغ لتوه من عمل �شاق، فلما تكلَّم اخلادم ات�شح االأمر، دعا اخلادم 
ه وح�شرها يف مائدة، فاأبى الرجل الق�شيم  الرُجلني اإىل �شفرة، �شاة ذبحها لتوِّ
هذه  ما  وقال:  اخلادم  االأنور  الرجل  ف�شاأل  ال�شفرة!،  من  ياأُكل  اأن  الو�شيم 
الرجل  االأن�شاب.. قال  لن�شب من  �شاة ذبحناها  ال�شفرة؟ قال اخلادم: هذه 
يف  وم�شى  وفارقهم،  االأنور  الرجل  وقام  اهلل..  لغري  ُذِبح  �شيًئا  اآكل  ما  االأنور: 
ب »عمرو بن  طريقه، فال اأكل الرجل االأنور، وال اأكل الرجل الو�شيم االأقمر.. تعجَّ
جابر« من هذا، لكن كان همه مع الرجل االأنور املهموم الذي بداأ يجهز رحاله 
لي�شافر اأو ليهاجر هجرة نهائية، فال اأحد من قومه يحتمله، واإن اأفكاره لت�شع 
قبيلته يف ماأزق ال يحتملونه مع قري�س.. وبالفعل غادر الرجل الغريب، غادر مكة 
وهاجر اإىل حيثما هاجر، مل يدر »عمرو بن جابر« ما يفعل، الإن كان نبًيا فلماذا 
يرُتك البلد ويهاجر!، واأح�سَّ »عمرو« ببدء و�شاو�س مثل التي اأتته و�شكَّ يف كل 
ما يعتِقد، فنظر حوله فلم يِجد حوله �شيطان، فعلم اأنها و�شاو�س من نف�شه التي 

بني جنبيه، و�شاو�س ملحدة. 
z

اأن�شاب  اأح�شن  من  اأنور  رجل  عليها  ال�شحراء  كثيب  على  عاديات  حوافر 
كان  بعيدة،  وجهة  اإىل  م�شافًرا  العراء  اإىل  برحاله  فخرج  قومه  نبَذه  قري�س، 
يلتفت حواليه كل حني وكاأمنا يح�س �شيًئا ما!، وبالفعل كان هناك �شيء يطوف 
به وكاأمنا يج�س اأمره، كان ذاك »عمرو بن جابر« يطري وقد طار عنه كثري من 
ذلك  يف  اأخري  باأمل  متفًظا  كان  لكنه  واأفكار،  اأفكار  وراودته  اإميانه،  ح�شن 

الرجل على اأي حال.  
وفجاأة �شمع الرجل �شوت حوافر لها دوي عال يف ال�شحراء مما ي�شري اإىل 
اآتَية من خلفه، نظر الرجل اإىل اجتاه ال�شوت فراأى ال�شورة،  كثتها.. كانت 
خيلهم  على  وي�شدون  ناحيته  اإىل  يتجهون  خلم  قبيلة  من  �شداًدا  رجااًل  كانوا 
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لتعجل يف العدو، ويف ثوان كان الرجال يعدون حول الرجل بخيولهم وينظرون 
اإليه نظرات مل يفهمها، ثم حاد بع�شهم وجعلوا اأنف�شهم يعدون اأمامه، فاأحاطوا 
به، فعلم اأنهم يطلبونه، فاأبطاأ ناقَته حتى اأوقفها، لكن الرجال مل يتوقفوا، ظلوا 
اأوقفته  ل بطريقة ما لكنه توقف،  بالتدخُّ يحومون حوله؛ همَّ »عمرو بن جابر« 
اأفكاره التي تطوف يف قلبه، ونظر، ثم ترقب وانتظر، فريى ماذا ي�شنع القدر 

بذلك الرجل االأنور. 
لقد قراأها »عمرو بن جابر« يف عيون الرجال، كانوا ُمر�شلني للقتل، اأخرجوا 
�شيوفهم من اأغمادها وكانوا اأكث من ع�شرة، والرجل االأنور وحده ال اأحد معه، 
فاأخرج �شيًفا كان معه مهًزا ليحمي نف�شه يف الطريق، اأخرجه ويف عينه حرية 
اأردوه عن ناقته  وحزن، ومل يكن يف عينه خوف، فقاتله الرجال وقاتلهم حتى 
اإىل رمال ال�شحراء احلارة، ونزلوا عن جيادهم وتهازءوا به، اأيهم يقطع راأ�شه، 
اأ�شابته يف موا�شع خطرة، وبني  اأن يتفاداها لكنها  فهوت عليه �شربات حاول 
زحمة الرجال وال�شيوف، راأى الرجل االأنور طيف »عمرو بن جابر« واقًفا خلف 
الرجال ينظر ويف عيونه كلمات مل يفهمها الرجل االأنور، مدَّ الرجل االأنور يده 
اإىل »عمرو بن جابر« وكاأنه ي�شري له اأن يبتعد ويحذر، لكن »عمرو« كان مي�شي 

اإليه بثبات ال يح�س ب�شيء.
وراأى الرجل االأنور بعينه اأن اأج�شاد الرجال تخرتق ج�شد »عمرو« كاأنه طيف، 
يزحف  كان  االأنور،  الرجل  اإىل  ونظر  »عمرو«  توقف  ثم  به،  يح�شون  ال  واأنهم 
والدماء تفور من اأطرافه، و�شربات ال�شيوف و�شحكات الرجال املجرمني ت�شم 
االأذن، و»عمرو« واقف ينظر اإليه ويف عينه برود قا�س، فرفع الرجل وجهه اإىل 
اإن كنت حرمتني �شحبة نبيك، فال حترم منها ابني  رب ال�شماء وقال، اللهم 
�شعيًدا، ارجتفت جنبات »عمرو« من كلمات الرجل، ثم عاد له لبا�س الق�شوة، 
لون  واأعر�س وجهه عن الرجل، وم�شى مبتعًدا، وهو ي�شمع الرجال ي�شربونه ومُيثِّ
به وي�شحكون ك�شباع ال�شحاري، ولي�س من كلمة على وجه االأر�س ميكنها اأن 
ت�شف امل�شاعر التي كان يح�س بها »عمرو بن جابر« وهو مي�شي مبتعًدا عن ذلك 
اإميانه  اأ�شوار  مت  تهدَّ اأمام عينيه،  الذي مات  االأخري  االأمل  امل�شهد، عن ذلك 
وت�شديقه بالق�شية كلها، و�شطب ا�شم الرجل االأخري الذي كان وا�شًعا فيه اأمله، 

�شطب ا�شم »زيد«، »زيد بن عمرو بن نفيل«، ومل يبَق بعده اأحد. 
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وثنائيا مدحي  �أهدي  �هلل  �إىل 
وقول ر��صيا ل يني �لدهر باقيا 

فوقه لي�س  �لذي  �لأعلى  �مللك  �إىل 
مد�ني���ا  يك���ون  رب  ول  �إل���ه 

رجاءه���م كان���ت  �جل���ن  �إن  حناني���ك 
ورجائي���ا  ربن���ا  �إله���ي  و�أن���ت 

�أرى فل���ن  رب���ا  �لله���م  ب���ك  ر�صي���ت 
ثاني���ا  �هلل  غ���رك  �إله���ا  �أدي���ن 

ربن���ا با�ص���مك  �ص���بحت  ل���و  و�إين 
غف���رت خطائي���ا  م���ا  �إل  لأُك���ِر 

ورحم���ة �ص���يبا  �أل���ق  �لعب���اد  ف���رب 
ومالي���ا  بن���ي  يف  وب���اِرك  عل���ّي 

                                                  »زيد بن عمرو بن نفيل«
د املوحدين يف اجلاهلية.  �شيِّ

z
اإىل مكة كانت عودته �شاهما يف �شري االأمور.. تذكر ملا دخلها مرة مع »اأ�شعد« 
الكامل فاحًتا يف جيو�س، وو�شعوا على البيت ك�شَوته، كان ا�شمها فاران، وتذكر 
الطري االأبابيل، وتذكر وجه »اإزب« و»�شيدوك«، اإن كل هذا َوهم، اإنه اأكث خملوق 
اأكث وهو  اأو  �شنني  اأربعمائة  االأمر،  يتتبع هذا  الطوال  وال�شنني  رمته اخلطوب 
ينتقل من ق�شة اإىل ق�شة ومن اأر�س اإىل اأر�س، خ�شر حياته وزوجه و�شبابه، 
وال �شيء يف النهاية اإال نبوءات �شياطني وكالم يف كتب اأهل الكتاب بكل عجائب 

االأ�شياء التي و�شعوها يف الكتاب.
األي�َشت لك جماعة اأيها الو�شيم؟ 	 

نظَر اإىل م�شدر ال�شوت فراأى فتاًة ح�شناء تنُظر له يف لوم م�شوب باملرح.. 
ر »اإينور«، لكنها مل تكن »اإينور«، فاأطرق براأ�شه اإىل االأر�س  نظر لها وفوًرا تذكَّ
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من  »ما�شا«،  هي  تلك  كان  و�شلتم؟  اإالم  جماعة،  يل  لي�َشت  وقال:  ُحزن  يف 
الراهب  عن  راأتها  التي  روؤياها  تفا�شيل  »ما�شا«  له  حَكت  ن�شيبني..  جن  وفد 
بها  ا�شتهرت  التي  بقدرتها  وعرفته  الغمام،  له  ك  يتحرَّ الذي  والغالم  »بحريا« 
يف ن�شيبني... اأنها ترى املا�شي بكل تفا�شيله، و»عمرو« ي�شمع لها وعروق عيونه 
اأن يف هذه البالد  اأفاأنتم توؤمنون  ترجتف!، قالت له: ما بك يا هذا؟ قال لها: 
يخُرج نبي حًقا؟ اإين كعمرو بن جابر مل اأُعد اأوؤمن بهذا، اأفاأ�شدق روؤيا تاأتيك 

اأنت ملا تنامني عن راهب يف دير يف ال�شام؟
 كانت »ما�شا« تنُظر اإليه وعينها بارقة بطريقة عجيبة.. وكاأنها قد انف�شلت 
 ، عن هذه االأر�س كلها، ثم اأغم�شت عينها وعملت بالمها ما يوحي باأنها تتاأملَّ
ثم فتحت عينها ونظرت له وقالت: »ربِّ اإين اأود لو تدّلني اإىل الطريق، اأو على 
فاأظلم  االأمل،  اأنوار  عروقي  يف  وخبت  وهنت،  قد  اإين  رب  الطريق،  �شاحب 
فوؤادي، رب اإنك قد اأر�شلَت ال�شياطني عليهم توؤزهم اأزا، فلم ترتك ال�شياطني 
يف نفو�شهم جذوة من اإميان اإال اأطفاأتها، وال رجل يقول يا رحمن اإال كادت له 

الكيد، ومل يعد على االأر�س اإال بيتك املحرم«.
كان »عمرو« ي�شمع وعينه مت�شعة؛ لقد كانت هذه كلماته، هذا ما دعا به ربه 
على اأعتاب مكة قبل �شنني طوال عند هذا املو�شع اأو حوله، ات�شعت عني »عمرو«، 
هذه الفتاة التي اأمامه ترى املا�شي بتفا�شيل ال يقدر عليها �شواها.. هذا الدعاء 
الفتاة  هذه  جابر«،  بن  »عمرو  نف�س  و�شاحت  خفي�س،  ب�شوٍت  زمن  منذ  قاله 
ر »عا�شف«، الذي مات مربوًطا على خ�شبة؛ مات  �شادقة، وروؤياها �شادقة، وتذكَّ
الأجل دين اهلل، وتذكر »اأ�شعد« الكامل وب�شمته حني موته وهو يقول: �شهدت على 
اأحمد اأنه، ر�شول من اهلل باري الن�شم.. ثم تذكر الرجل االأنور »زيد بن عمرو 
ثم  و�شط ثالثمائة �شَنم  لربه يف  ثم �شجوده  نفيل« وطيبته وخلقه اجلميل  بن 
موته املفزع الدامي... تذكر كل هذا واأح�سَّ باحلياء من نف�شه، وترقرقت عيناه 
بالدمع حاًرا على الوجنتني، هذه الفتاة.. لقد راأت روؤيا ل�شبي من تلك الديار 
يتحرك الغمام ملوا�شع قدميه، هذه الفتاة، لقد راأت »اأحمد«، اأخفى دموعه عنها 

واأعر�س بوجهه، وهو يقول: واأين و�شلُتم بعد هذه الروؤيا؟  
اأبي  بن  اأمية  نتبع  الزلنا  نحن  يخفي:  وما  يفعل  ما  التقطت  وقد  له  قالت 
ال�شلت، والزال يخرب اجلميع اأنه �شيكون نبًيا... مل ي�شاأ »عمرو« اأن يخربها اأن 

»اأمية« هذا موهوم، واأنه لي�س هو من يبحث عنه اجلميع، ف�شكت »عمرو«. 
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قالت له: يا »عمرو« ماذا عنك، اأتوؤمن اأن نبًيا من بني االإن�شان �شيدعو اإىل 
اهلل حًقا؟ اأعر�س عنها وقال: مل اأُعد اأدري ماذا اأوؤمن.

وافرتقا... فعادت »ما�شا« اإىل اأ�شحابها، اأما »عمرو« فذهب اإىل رجل واحد 
كان البد اأن ُيخربه باأمر »بحريا« الراهب، رجل تن�شر من االأربعة االأنوار، اأو من 

االأربعة الذين كانوا اأنواًرا، ذهب اإىل »ورقة«، 	ورقة بن نوفل	. 
z

كان »ورقة« رجاًل �شاهًما كثري النظر يف النجوم، كثري همهَمة ال�شدر، وكان 
اآتيا يف  اإليه  »عمرو«  وكان  ال�شماء،  اإىل  ينظر  فيه  يجل�س  بيته  له �شوان خارج 
هيئته الب�شرية، لكنه ملا اقرتب �شمع �شوت �شخ�س عند »ورقة«!، فتوقف »عمرو« 
لكن  عنده،  من  وبني  ورقة  بني  يدور  حديًثا  اأذنه  والتقطت  الدرب  عن  وتنحى 
اإىل هيئة اجلن وحل  وانتقل  الب�شر  بهيئة  املكان  يحتمل، فزال من  »عمرو« مل 
يف املكان كجني، متاًما عند »ورقة« ومن عنده، فوجد عند »ورقة« رجاًل جمياًل 
بفناء  جال�ًشا  كنت  اإين  ورقة  يا  لورقة:  يقول  الرجل  كان  اأ�شوده،  ال�شعر  طويل 
الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا، فمرَّ به اأمية بن اأبي ال�شلت، فقال 
كيف اأ�شبحت يا زيد، قال بخري، قال له اأمية، هل وجدت النبي الذي تبحث عنه 
يا زيد؟ قال زيد، ال يا اأمية، مل اأجد من ذلك �شيء، اأما اإن هذا النبي املنتظر 

�شيكون منا اأو منكم اأو �شيكون من اأهل فل�شطني، ف�شكت اأمية و رحل عن زيد.
ثم قال الرجل اجلميل لورقة: اإين مل اأ�شمع قبل هذا بنبي ينتظر اأو يبعث، 
النبي  هذا  اإن  حلق،  اإنه  واهلل  نعم  »ورقة«:  له  قال  ورقة؟  يا  حق  االأمر  اأفهذا 
اأو�شط  بالن�شب، وقومك  ِعلم  واإن يل  ن�شًبا،  العرب  اأو�شط  �شيكون من  املنتظر 
العرب ن�شًبا، واإن النبي اإذا خرج �شيكون منكم.. قال الرجل اجلميل: وما يقول 
هذا النبي اإذا خرج؟ قال »ورقة«: يقول ما قيل له من عند اهلل، ال يزيد على هذا 

وال ينق�س.
ثم ان�شرف الرجل اجلميل املحيا من عند ورقة.. وعلى الفور ت�شور »عمرو« 
اه واأكرم  يف �شورة الب�شر ودخل على »ورقة بن نوفل« فا�شتب�شر به »ورقة« وحيَّ
ويتذاكران  ي�شائله  عنده  »عمرو«  مكث  اليمن،  بن  يا  حالك  كيف  قال  وفادته، 
الن�شب  اأبي ال�شلت« ووهمه يف  »اأمية بن  رحلتهما ويتذاكران »زيد«، ويتذاكرا 
والنبوة، وعلم »عمرو« اأن »عثمان بن احلويرث« الرجل الثالث يف االأربعة االأنوار 
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قد ُقتل يف ال�شام، وحكى له »عمرو« حكاية »بحريا« الراهب، فخ�شع قلب ورقة 
للحكاية ومل يكن يعلمها.. قال »عمرو«: َمن هذا الرجل ذو الوجه احل�شن الذي 

ه يا ورقة؟ خرَج من عندك لتوِّ
عظم  من  بال�شادق  قومه  ي�شميه  قومه  يف  ممود  رجل  اإنه  »ورقة«:  قال   
ر  �شدقه فيهم.. ا�شتب�شر قلب »عمرو«، لكن »ورقة« قال له: يا عمرو اأعلم ما ُتفكِّ
فيه، لكن يا عمرو، اعَلم اأن النبي ال يكون ينتظر النبي اأو يبحث عن النبي، اإن 
النبي يعلم اأنه نبي.. ات�شعت عني »عمرو« وقال: كيف يعلم اأنه نبي يا ورقة؟ قال 
اإال االنتظار.. لكن  اإليه نظري يا »عمرو«، ولي�س لدينا  »ورقة«: هذا ما هداين 

ه ب�شدة ومل ُيوافقه على هذا النظر. »عمرو« عار�شَ
ر يف حكاية اأخرى.. اإن »ورقة« يظن مبا عنده  وان�شرف من عنده وهو ُيفكِّ
من العلم اأن النبي �شيكون من اأوا�شط العرب ن�شًبا، من بني مرة بن كعب بن 
اإك�شري الن�شاط،  لوؤي بن غالب بن فهر، فم�شى »عمرو« وقد ا�شتعادت عروقه 
يلغي  لوؤي.. هذا  الدائرة قلياًل ف�شارت من بني مرة بن كعب بن  لقد �شاقت 
ن�شف بطون قري�س على االأقل، ومل ُي�شع »عمرو« وقًتا، واإمنا انطلق اإىل ذلك 
ك خطوة  الرجل اجلميل الذي كان عند »ورقة« لينظر يف اأمره، وقبل اأن يتحرَّ

من بيت »ورقة«، وجدها اأمامه؛ احل�شناء من طائفة االأرواح، »ما�شا«.
قالت له: اأفاأنَت ت�شللنا يا عمرو؟ اإين قد �شمعُت حديثك مع ورقة، وقولكما 
اأن اأمية بن اأبي ال�شلت موهوم، اأتخاف علينا من نبيك اإذا خرج يا عمرو؟ اأال 
تدري اأنه اإذا خرج وكان نبًيا من ربه فلن نقدر على اأن نوؤذيه؟ مل يدر »عمرو« ما 
يجيبها، وكان يف �شوؤالها كثري من املنطق، همَّ »عمرو« بالكالم ف�شبَقته وقالت: 
واهلل اإين الأرى من اأمر هذا النبي عجًبا عجاًبا، واإين ل�شت كل ما اأراه اأحدث به 
ثني به يا هذه؟  اأ�شحابي.. انتف�س »عمرو« وقال لها: ما هذا الذي ترينه وال حُتدِّ

هل عرفِت من هو اأحمد؟ 
اأطرقت براأ�شها وقالت: ليتني اأعلمه، لكني راأيت من حياته عجبا.. قال: اأمل 
ت�شتديل عليه؟ قالت: اإين ل�شت اأخرب اأحًدا ب�شيء حتى اأريد اأن اأخرب.. نظر لها 
اأن تنبئيني مبا راأيت.. قالت  بعني كلها �شوٍق وقال: اأرجوك يا �شاحبة االأرواح 
»ما�شا«: اإين ال اأفعل ذلك اأبدا، لكن اعلم اأين قد اأتيُت مع وفد ن�شبني اإىل هاهنا 
ُمربة، واإنك اإن اأردَت اأن ُت�شللهم لن جتد اأف�شل مني، فاإين بينهم ذات ثقة.. 
ر وقال: ملاذا تفعلني هذا وت�شلليهم؟ ظهَرت يف عينها  نظر لها »عمرو« وهو ُيفكِّ
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�شاعدها  من  اأم�شكها  فجاأًة  ثم  ترد!،  ومل  مرائيها  تتذكر  وهي  الدمع  اأ�شباح 
و�شحبها معه بقوة، وقال: اإذن تعايل معي.. وانطلق »عمرو« بها اإىل حيث كان 
يريد اأن ينطلق، اإىل ذلك الرجل اجلميل ال�شادق من بني مرة بن كعب بن لوؤي.  

z
ثم  اأموًرا،  لرتى  تتهياأ  وكاأنها  ب�شدغها  مت�شك  و»ما�شا«  بيته..  اأمام  وقَفا 
�س ظهرها ونظرت اإىل ال�شماء وات�شعت عينها و�شرخت، واأُخذت اإىل  فجاأة تقوَّ
عامل من ال�شور، عامل من املا�شي، عند نف�س هذا البيت، حيث خرج من البيت 
رجل ومعه غالمه املراهق الذي ناهز احللم، كان هذا هو �شاحب الوجه اجلميل 
ملا كان غالما، وكان معه اأبوه، فانطلق اأبوه به اإىل خمدع االأ�شنام، وقال له: يا 
د لها.. ثم ذهب الرجل وترك ابنه يف خمدع  بني، هذه اآلهتك ال�شم العوايل فتعبَّ

االأ�شنام وحده.
نظر الفتى اإىل االأ�شنام التي تعُلو قاَمته كلها، وذهب اإىل �شنم منهم وقال 
له: اأيها املُ�شيَّد من احلجارة، اإين جائع فاأطِعمني، اإين عط�شان فا�شِقني، ومل 
عليه  اآخر  اإىل �شنم  ال�شبي  ثم ذهب  ناظًرا بال هدى...  بل ظل  ال�شنم  يُرد 
اأمامه،  هيبة، قال له: يا ذا الهيبة اإين عاٍر فاك�شني، ظل ال�شنم ينظر واأنفه 
فاأم�شك ال�شبي حجًرا من االأر�س وقال: اإين راميك بحجر يا هذا فادفع عن 
نف�شك، فلما مل يجد رًدا رمى احلجر ف�شرب مقدمة ال�شنم فخرَّ على وجهه 
وانك�شر.. ونظر له ال�شبي بعنٍي حانقة، ومل ترى ما�شا بقية احلدث فا�شتفاقت 
ف قلب »عمرو«  واأم�شكت راأ�َشها من اأمَل �شديد، وحكت لعمرو كل ما راأته، فتلهَّ

اأن ينتقل اإىل هيئة ب�شرية وُي�شاِحب ذلك الرجل، و... 
لي�َس هو.	 

نظرا مًعا اإىل ما وراءهما.. كان يجل�س جل�شته القرف�شاء املعهودة ويكتئب 
اجلو ملراآه، »�شيدوك« 	�شيطان ال�شم	 نظر اإىل »ما�شا« نظرًة لن تن�شاها وقال 
اأن  اأدري اأن يف بعثتنا املقد�شة رجل مياين؟ قاَلت له ب�شرعة دون  اأكن  لها: مل 
ترتبك: اإمنا هو قد علم يف رحلته ما مل نعلمه وكنت اأ�شتزيده من اخلرب.. رفع 
»�شيدوك« حاجبه وقال: وما الذي يعَلمه هذا الكائن وال نعلمه نحن؟ قالت: لقد 
اأبي  بن  اأمية  معهم  وكان  النبي،  فيهم  واحدا  اأن  يظن  اأربعة  مع  رحلة  كان يف 

ال�شلت، وكان اأمية يعلمهم الدين، وهو... 
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كان  رقبتها!،  لتم�شك  بيدها  تهرع  جعلها  »ما�شا«  رَقبة  على  �شيء  ظهر 
�شكنت  تدور، حتى  بها  والدنيا  فت�شاقطت  عليها  قب�س  الذي  القاب�س  كالطوق 
حركتها على االأر�س!، الحظ »عمرو« طوًقا م�شابًها قد ُر�شم على رقبته فرتاجع 
و�شقط من الرتاجع.. قال له »�شيدوك«: اإن الذي تقف اأمام بيته لي�س هو الرجل 
الذي تنتِظر، ثم غريَّ نربة �شوته اإىل ما كاأنه ثعبان �شاخر وهو يقول: اأمل يُقل 
عت عني »عمرو« وهو يطرد �شيًئا ال يفهمه  لك ورقة اأن النبي يعرف اأنه نبي.. تو�شَّ
عن رقبته.. و»�شيدوك« يقول له وهو ي�شري اإىل عينه ال�شوداء: لقد قلت اأن عيني 
تُعد »ما�شا«  يُعد هنالك، ومل  اأغلق عينيه ومل  يا بن جابر.. ثم  �شتكون وراءك 
�س ما بقى فيها  اأي�شا هنالك، وانفك الطوق من على رقبة »عمرو«، وبقى يتح�شَّ

من اأمَل، وح�شرة. 
هوا اإىل بقعة واحدة  رفع »عمرو« راأ�َشه لريى النا�س كلهم يف الدرب قد توجَّ
وهم يتكلَّمون ب�شيء غري معتاد، فتناه�س »عمرو« من بني اآالمه وانطلق اإىل حيث 
ما انطلقوا، كانوا ينطلقون اإىل حيث الكعبة، ويف جزء من اللحظة كان »عمرو« 
على  و�شقط  يده  وارجتفت  جتمد  »عمرو«!،  د  جتمَّ وهناك  ينظر،  الكعبة  عند 
ركبتيه، لقد كانت الكعبة منهدمة على اأركانها، وقري�س كانت حولها يهدمونها 

مبعاولهم، ومل يكن هذا كل �شيء، بل كان هناك �شيء اآخر، �شيء خميف! 
z

وحرزهم  �شرفهم  هي  اأنها  رغم  الكعبة،  تهدم  قري�ًشا  اإن  حقيقة..  كانت 
اأن االأمر على غري ظاهره،  القوم تبني  اأحاديث  النا�س، لكن من  ومنعتهم من 
واأرادوا  رفعها  فاأرادوا  مبكة  نزل  الذي  ال�شيل  من  عليها  يخافون  كانوا  اإمنا 
ت�شقيفها بخ�شب لئال يدخلها ماء، مل تكن هذه هي امل�شكلة، امل�شكلة اأن كل من 
كان يحمل معواًل حول الكعبة قد تراجع من اخلوف، فلما هدمت قري�س الكعبة، 
الكعبة حية �شخمة  لهم من جوف  االأ�شنام ظهرت  بداخلها من  ما  واأخرجت 
ة حول نف�شها راب�شة على االأر�س، وكلما اقرتبوا منها رفعت راأ�شها  ج�شيمة ملتفَّ
وك�شت يف وجوههم واحزاألت وفتَحت فاًها وكان مو�شعها يف قعر الكعبة، فهابوا 

منها و�شعروا اأن اهلل غا�شب عليهم الأنهم هدموا الكعبة، وظنوا اأنهم هالكون.
ال  طيبا،  اإال  ك�شبكم  من  بنيانها  يف  ُتدِخلو  اأال  منهم  كبري  عليهم  فاأ�شار 
تدخلو فيها بيع ربا وال مظلمة الأحد من النا�س.. فتعاهدوا عليه، واأمروا بحربة 
لريمونها على احلية، فتحركت احلية امللتفة على نف�شها وخرجت وان�شلَّت من 
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بني اأحجار الكعبة وغابت بعيًدا فجاأة، فعلموا اأن اهلل قد ر�شي على تعاهدهم، 
فمكثوا ي�شعون احلجر على احلجر وي�شعون اخل�شب على ال�شطح حتى اأعادوا 
بناء الكعبة كلها لتكون اأح�شن واأعلى مما كانت عليه، حتى بلغوا مو�شع الركن 
وت�شايحت  االأقد�س،  احلجر  ي�شع  اأيكم  بينهم،  فتناظروا  االأ�شود،  واحلجر 
اأن  ميكن  العرب  وكانت  باالألقاب  وتنابزوا  االأ�شوات  وعلت  واختلفت  القبائل 
تقيم حرًبا على اأمور اأقل من هذه اأهمية!، وبدا من اأحاديثهم اأن االأمر ما�ٍس 

اإىل فرقة وتناُحر.
وحتالف بع�شهم على بع�شهم يف وقفتهم هذه بل اأعدوا للقتال، بل اإن »بني 
اأ�شابعهم  عبد الدار« اأخرجوا قربة مملوءة بالدم فو�شع كل املتحالفني معهم 
هو  الدرجة  لهذه  االأمر  اأ�شعد  ما  واإن  واملوت،  الدم  على  حتالف  فكان  فيها، 
التنابز بني القبائل، فذكرت كل قبيلة معايب االأخرى، ويف وجود اأ�شياد القبائل، 

ا�شتعلت النعرة يف القلوب.
ثم خرج منهم رجٌل ر�شيد واحد، قال لهم: يا قري�س اجعلوا بينكم حكما فيما 
اختلفتم فيه، واجعلوه اأول رجل يدُخل علينا من باب هذا احلرم.. فنظروا اإىل 
بع�شهم وتخافتوا بينهم ينظرون يف االأمر، وبينما هم يتخافتون، اإذ دخل عليهم 

من تلك الناحية من احلرم رجل، وانقلب بدخوله كل �شيء راأ�ًشا على عِقب!
نظر له الرجال وهو اآٍت وابتهجوا وان�شرحت �شدورهم وتراخت مالمهم 

بعد عبو�س ووجوم..
قالوا: ر�شينا، هذا االأمني، قد ر�شينا به واهلل، هذا ممد.. والتفت »عمرو 
بن جابر« وقد كان قباًل يلتفت براأ�شه اأما االآن فقد التفت كله، التفت ونظر اإىل 

ممد.
z

دخل عليهم يف تلك ال�شاعة رجٌل بهي، كاأن وجهه قطعة قمر، اأبَي�س مهيب 
اإن�شاء دونا عن جميع  لوحدها  اأن�شئت  كاأمنا  و�شيمة  له مالمح  املنكبني،  وا�شع 
اخلد  الفاحم،  ال�شواد  مع  االأقمر  البيا�س  ر�شمها  يف  يتباهى  قومه،  مالمح 
الطرف  خاف�س  جتمله،  عليه  �شوداء  حلَية  بيا�شه  ُتفاخر  اأزهر،  �شوي  �شهل 
والعني حورى طويلة اأرما�شها، �شوداء واأحداقها �شوداء، يعلوها حاجبان قويان 
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ف ُمر�َشل طويل نازل على كتفني عري�شني،  مت�شالن و�شعر اأ�شود فاحم م�شفَّ
اإذا راأيته اأكربته وال تطيل فيه النظر مهابة. 

كان هو ذلك الرجل االأقمر الذي قابله »زيد بن عمرو بن نفيل« قبل اأن يهاجر، 
منها..  ياأكل  اأن  ورف�س  االأن�شاب  على  املذبوحة  ال�شفرة  له  ُقدمت  الذي  ذاك 
ا�شتب�شر كل الرجال بقدومه، كان مي�شي م�شَية جادة فيها �شيء من �شرعة، وملا 
االأ�شود، وجعل  يو�شع عليه احلجر  اأن  واأمر  بثوٍب  اأمر  الرجال  اختالف  عرف 
رئي�س كل قبيلة مي�شك بطرف من الثوب ورفعوه جميًعا، ثم اأم�شك هو باحلجر 

االأ�شود وو�شعه يف ركن الكعبة.
اإىل  اإىل امل�شهد ولكن كان ينُظر اإىل »ممد«، فقط  مل يكن »عمرو« ينُظر 
مت اإليه،  »ممد«!، كيف مل يلَحظ تواجده، اإنه مل ياأكل من تلك ال�شفرة ملا ُقدِّ
واإنه من »غالب بن فهر«، بل هو من »مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر«، 
بل هو من اأ�شرف العرب ن�شًبا واأو�شطها، من »عبد املطلب بن ها�شم بن املغرية 
بن ق�شي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر«، ال يناديه قومه 
اإال بال�شادق االأمني، وا�شمه »ممد«، ارجتف قلب »ابن جابر« و�شقط يف قدميه 
اأحمد منه عندهم، كان كل  اأهو »اأحمد«، بل لي�س هناك يف القوم  وهو ينُظر، 
لكنه فقط كان  يقال وال ماذا حدث،  ما  ي�شمع  يهتز حتى مل  �شيء يف »عمرو« 
ينظر اإىل »ممد« وتتوارد االأفكار عليه كال�شيل، ثم ينُظر اإىل االأر�س ومي�شك 
براأ�شه ويجف حلقه، ثم ينُظر اإىل ممد، ويذُكر كل ما مرَّ به، وترجتف عيناه 
كاأنها تود البكاء، ثم ينُظر اإىل »ممد«، والبهاء والنور الذي على »ممد« كاد 

اأن يحلل ذرات ج�شد »عمرو بن جابر« من االرجتاف.
ر حلظة يف ذلك الرجل اجلميل الذي ذهب اإىل »ورقة بن نوفل« والذي  فكَّ
النا�س  به  وُيلقِّ بكر،  اأبو  ا�شمه  اإن  االأ�شنام،  يكره  اأنه  طفولته  من  »ما�شا«  راأت 
ر كلمة »�شيدوك« باأنه لي�س هو، اأيعلم ذاك اخلبيث »�شيدوك«  بال�شديق، ثم تذكَّ
ل نظره عن »ممد«  �شيًئا ال يعلمه!، اأيعرف »ممًدا«؟ نظر »عمرو« حواليه، وحوَّ
يف  ن�شيبني  جن  من  اأحد  عن  ليبحث  حوله  ينظر  فجعل  اأتى،  منذ  مرة  الأول 
ر اأن »اأمية بن اأبي ال�شلت« قد ارحتل اإىل اليمن ورمبا يكونوا  اجلوار، ثم تذكَّ
ر »ما�شا« ونظر اإىل االأر�س وهو ال يدري ماذا حلَّ بها،  قد ارحتلوا معه، ثم تذكَّ
ثم عاود النظر اإىل »ممد«، والقوم حول »ممد«، ومل تِغب عينه عنه فيما اأتى 

من االأيام طرفة عني. 
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ر »عمرو« الروؤيا التي  ه »عبد املطلب«.. تذكَّ اه جدُّ كان يتيما مات اأبوه واأمه وربَّ
ك الغمام ملو�شع  حَكتها »ما�شا« وكالم الراهب »بحريا«، عن الغالم الذي يتحرَّ
اأن »ممًدا«  اأنه يتيم، ثم  اليهود  يتيًما وُذكر يف كتب  قدمه، كان ذلك الغالم 
اأب،  »اأبو طالب« له خري  اأبو طالب، فكان  اه عمه  مات عنه جده بعد ذلك فربَّ
ُيحبه اأكث من اأبنائه جميًعا، وكانت زوجة اأبو طالب له خري اأم، »فاطمة بنت 
اأ�شد«، كان ال يناديها اإال اأمي، فكانت اأمه بعد اأمه، وملا حكى لها »اأبو طالب« عما 
كان من اأمر الراهب »بحريا« وهو يقول اأن هذا الغالم هو ر�شول رب العاملني.. 
قت به واآمنت وهو ال يزال غالًما، فكانت جتوع  ا�شتب�شرت »فاطمة« بذلك و�شدَّ
نف�شها وت�شبعه وتعرى لتك�شوه ومتنع نف�شها طيبها وُتطعمه... ال تريد بذلك اإال 

وجه اهلل والدار االآخرة.
ويف روؤيا الراهب »بحريا« التي حَكتها »ما�شا«.. ذلك الغالم ال�شغري الذي 
وملا  طالب«،  »اأبو  هو  اإذا  ذاك  كان  عمه،  اأنه  قال  رجل  معه  كان  الغمام  يتبعه 
َجه »اأبو طالب« من امراأة فا�شلة ا�شمها »خديجة« واأجنَب منها  كرب »ممد« زوَّ
النبي  اأن  »بحريا«  الراهب  كالم  »عمرو«  تذكر  بنات،  واأربعة  ولَدين  »ممد« 
ميوت عنه اأوالده، فاغتم »عمرو« لذلك، لكنه طرد هذا اخلاطر عن راأ�شه وجعل 

يتابع »ممد«، ويف كل �شاعة ي�شتنري قلبه مبحمد نوًرا. 
اخلادم  ذاك  خادمه،  ومعه  مي�شي  »ممد«  كان  ال�شباح..  من  �شاعة  ويف 
م ال�شفرة ملحمد ولزيد بن عمرو بن نفيل فاأبيا اأن ياكال منها،  نف�شه الذي قدَّ
كانا مي�شيان عند �شحن الكعبة يطوفان بها و»عمرو« ينظر اإليهما يف اهتمام، 
ا ب�شنمني كبريين من نحا�س ا�شمهما اإ�شاف ونائلة، يوؤمن العرب اأنهما  حتى مرَّ
عادة  يطوفون  الذين  وكان  �شنمني،  اهلل  فم�شخهما  الكعبة  عند  زنيا  اإن�شانني 
ح بهما، فنهاه  حون بهما لنيل الربكة، فتوجه اخلادم اإليهما ومت�شَّ بالبيت يتم�شَّ
هما وال مت�َشح بهما فاإنهما رج�س.. فرتكهما  »ممد« عن ذلك وقال له: ال مت�شَّ

اخلادم، و»عمرو بن جابر« ينُظر وي�شتب�ِشر.
حتى اأتى ذلك اليوم.. 

غاٌر معزول يف بطن اجلبل، فجوة ظلماء ال تكاد تبني يف جوف الليل، ورجل 
ياأتيها  كان  وتخلى،  فيها  بنف�شه  وتوحد  وتنحى،  فيها  قومه  انتبذ  قد  ممد 
كانت مثل هذه  �شهورا،  فانعزل  فيها  اإليه اخلالء  ثم حبب  �شهًرا،  يف كل عام 
االأماكن املعزولة خميفة جًدا الأهل مكة والعرب ملا �شاع بينهم من ق�ش�س اجلن 
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عدة...  ل�شهور  يوم،  كل  اإليها  يذهب  فكان  املحمد  الرجل  ذلك  اأما  واالأغوال، 
و»عمرو بن جابر« وراءه يحوم، حتى اأتى يوم من االأيام الدابرة.. 

يف ظلماء الليل وع�شع�شة النجوم، وكل غافل يف امل�شاكن منك�شف، اإذ ق�شى 
اهلل االأمر الذي كان منتظر، وق�شى »عمرو« كل �شرب معترب، وراأت عيون »عمرو« 
�شماوات  �شبع  فوق  من  تنزل  اأمر  الب�شر،  �شلطان  خارج  اأمًرا  العتمة  هاته  يف 
بقدر، فلما راآه خرَّ على رجليه واكتوى كل جن واندحر، وتهللت النجوم وانق�شعت 
ل االأمر يف ليلٍة هي خرٌي من األف �شهر، على نبي  الغيوم حتى خ�شع اجلبل، تنزَّ
بهي يف اآخر الزمان قد ت�شامى وظهر، ب�شرًيا نذيًرا لقوم غافلني من االأعراب 

والعجم.

z
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وذعره  منه  �الأنور  �لرجل  خوف  �أر�أيت  ُي�رصع،  �أنه  وقال  »عمرو«  عني  �بي�صت  ملا  �أر�أيت 
من  بد�أت  �أ�صطورة  �أجيالكم،  تناقلتها  �أ�صطورة  ب�صبب  ذ�ك  رجولته..  بكامل  رجل  وهو 
وتوؤذيه،  فيه  تدُخل  كانت  �رصيرة  روًحا  �صاول  �مللك  على  �أر�صل  �هلل  �أن  تقول  �لتور�ة، 
فن�صحه خا�صته �أن �ملقاتل د�وود يعزف عزًفا ر�ئًعا على �لقيثارة، فليعزف لك حتى تخرج 
يهود  مكاتيب  ويف  �ل�رصيرة،  �لروح  منه  وخرجت  له  وعزف  د�وود  فا�صتدعى  �لروح،  تلك 
�ملر�س  ت�صبب  �لتي  �ل�رصيرة  �الأرو�ح  �إخر�ج  كيفية  عن  مف�صلة  تفا�صيل  وجدت  قمر�ن 
كل  لكن،  �لنا�س،  متر�س  �لتي  �ل�رصيرة  �الأرو�ح  يطُرد  كان  »عي�صى«  �أن  �الإجنيل  ويف  للنا�س، 
�رصيرة،  �أرو�حا  هناك  �أن  �حل�صار�ت،  تناقلتها  عظيمة  �أ�صطورة  يف  وت�صبب  خطاأ،  ُفهم  قد  هذ� 
وت�رصعهم  فيهم  �س  وتتلبَّ �لنا�س  يف  تدُخل  �ل�صياطني  وهذه  �ل�صياطني،  هي  �الأرو�ح  وهذه 

وتتحدث على ل�صانهم ومتر�صهم ورمبا تقتلهم! 

نحن نحب هذ� �لت�صور، الأنه ميلوؤكم منا رعًبا، وكم يجعلنا هذ� نتعاظم يف �أنف�صنا، نحن 
رون بها بال�صبط؟  �لعالون �لر�قون، ندُخل �إىل جتاويف �أج�صادكم �لعفنة؟ �أي دماٍغ عفَنة ُتفكِّ
نحن ال نقدر �أن نفتح باًبا مغلًقا، وال نقدر �أن منر من حتته وال من خالله وال من جتاويفه، �أفنقدر 

�أن منر من جتاويفكم �ل�صغرية بر�ئحتكم �لكريهة �حليو�نية؟ 

�أو  �صلبة  �أو  �صائلة  مادة  لي�صت  �لنار،  ُتَكون  �لتي  �ملادة  نف�س  من  خملوق  كيان  لنا  نحن 
لها  لي�س  �ملادة،  حاالت  كل  مثل  مثلها  حالة  وهي  غازية،  فوق  ر�بعة  حالة  هي  بل  غازية، 
�أن حتل  لها  �أن متر عرب جد�ر، وال قدرة  لها  فالنار ال قدرة  �الأ�صياء،  �لتخلل خالل  �لقدرة على 

يف �الأ�صياء، بل لها كيان م�صتقل خا�س، وكل �صيء يف هذه �لدنيا له كيان م�صتقل خا�س. 

�أن نطري مقلوبني ر�أ�صا على عقب،   �أن �لو�صع �الأن�صب بالن�صبة لنا يف �لو�صو�صة   لهذ� ترى 
معتدل  ب�صكل  طرنا  �أو  م�صينا  لو  الأنه  �لهو�ء،  يف  و�أرجلنا  �صدوركم  عند  روؤو�صنا  فن�صع 
يجعلنا  �لطري�ن  لكن  �الأر�س،  على  ت�صعونها  �لتي  و�أ�صيائكم  �ملا�صية  �أج�صادكم  �صتز�حمنا 

�لو�صو�صة بحرية. نقتن�س �صدوركم يف 

�لنا�س  ليظن  خميفة  باأ�صو�ٍت  ث  حتدُّ من  �الإن�س  بع�س  يفعلها  �لتي  �لغريبة  �الأ�صياء  جميع 
يبتكرون  يجعلهم  نف�صي  مر�س  نفو�صهم،  يف  مر�س  من  هذ�  يكون  �إمنا  �صيطان  يلب�صهم  �أنهم 
وطموحات،  �لكالم  يف  طريقة  و  �أ�صو�ت  لها  كاملة  �صخ�صيات  فيهم،  تعي�س  �صخ�صيات 
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يتحدث  �صيطان  �صخ�صية  بد�خله  نف�صه  تبتكر  وبع�صهم  �جل�صد،  ت�صتخدم  �صخ�صيات 
�إذ� ر�أيت  �ل�صو�ري؟  �أ�صو�تنا تكون هكذ� كاأ�صو�ت  �أن  ب�صوت ب�صع، من يف �جلحيم قال لكم 
�صيطان  �صخ�صية  �بتكر  قد  هذ�  �أن  �عَلم  �صيطان  �أنه  ويزُعم  كهذ�  ب�صوٍت  ث  يتحدَّ ا  �صخ�صً

ث هكذ�. يف خياله، فهو يظن �أن �ل�صيطان يتحدَّ

بلغات  غريبة  باأ�صو�ٍت  ثون  يتحدَّ طبيعيني  �أنا�صا  يَرون  كانو�  ملا  �الأقدمني،  �لنا�س  لكن 
كله  �الأمر  لكن  �رصيرة،  بروح  �أ�صيب  قد  هذ�  يقولون  غريبة،  بحركات  ويقومون  غريبة 
�لنف�صية  �أمر��صهم  من  �لنا�س  يعاجلون  و»عي�صى«  »د�وود«  كان  نف�صي..  مر�س  �إىل  يرجع 
قد  هذه  �ل�رصيرة  �لروح  عدوى  لكن  �صيطانية،  روح  ت�صميتها  على  �لنا�س  ��صطلح  �لتي 

ت، وفرحنا نحن بها، فهي ُتهِلككم يف �أوهامكم. تنامت بني �لنا�س وتف�صَّ

مة بحيث حتفظ كل �صورة وكل كلمة مُتر عليها، حتى لو كانت تلك  �إن عقولكم ُم�صمَّ
�لكلمة بُلَغٍة خمتلفة، حتى لو كانت ذ�كرتكم ال تذكرها فهي حمفوظة يف دو�خل عقولكم، 
ال  نحن  غريبة،  بلغة  ث  وحتدَّ نف�صه  يف  غريبة  �صخ�صية  ��صتحدث  قد  �أحدكم  جند  فلما 
ن�صتغرب، الأن عقله �لباطني ي�صتخدم كل �لكلمات �ملحفوظة بد�خله و�لتي �صمعتها �الأُذن 
وعقول  نفو�س  د�خل  �لدقة  �صديدة  �أمور  هذه  منطوق،  كالم  هيئة  على  فيخرجها  يوًما، 
�صنا  �لب�رص، وكثري من �لب�رص �إمنا تكون علَّتهم يف هذه �الأمور، ويظنون ويظن �لنا�س �أننا قد تلبَّ

بهم!

جحيما،  حياتكم  جلعلنا  فعال،  بهم  م  �لتحكُّ على  ونقدر  بالنا�س،  نتلب�س  كنا  لو  و�إنا 
لكن  والآذيناكم،  والأمر�صناكم  نريد،  ما  فعل  على  و�أجربناكم  �لدمى  مثل  كناُكم  وحلرَّ
�أن ندعوكم بالو�صو�صة فت�صتجيبون لدعوتنا وتنجرفون  �إال  �هلل مل يجعل لنا عليكم �صلطاًنا 

�صهو�تكم. �إىل 

�لوحل و��صتكى  مبا نفعل.. كالذي وقع يف حفرة من  وال يوجد حاكم عادل �صيجرمنا 
�لوحل  حفرة  يف  �أقِفز  �أن  يل  قال  �ل�صيطان  هذ�  �إن  قال  �أوقَعك،  من  �صاأله  فلما  �لقا�صي،  عند 
ويالكرثة  غبي،  باأنك  عليَك  �صيحُكم  بل  �ل�صيطان  على  �لقا�صي  يحُكم  لن  هنا  فقفزت!، 

�الأوحال �لتي دعوناكم �أن تقِفزو� فيها فقفزمت. 

z
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يف غ�َشٍق من الليل، بني ثنيات اجلبل، يف عتَمٍة على االأر�س وتالألوؤ يف ال�شماء، 
تخرج  ناحيته  �شنام اجلمل، من حيث  كاأنها  بهيئة  عند جتاويف اجلبل؛ جبل 
ال�شم�س على مكة كلها ومن حيث ناحيته يبني القمر، جبل لطاملا كان مرادفا 

للنور ف�شمي جبل النور. 
يف �شودة من الليل، بني تفا�شيل اجلبل.. كان يجل�س مربع اليدين والرجلني، 
يف هيئة جنية كاملة، يرى كل �شيء، وال يراه �شيء، ب�شعره املميز ومالمه التي 
مل يدع فيها الزمن اأثًرا اإال ر�شمه، »عمرو بن جابر« اجلني القدمي، قبل مئات 
ع من اأجلها كل �شيء، اأهله وبنيه وزوجه.. حتى  من ال�شنني كانت تقوده فكَرة، ودَّ
اأتى اإىل هنا، جال�ًشا على �شخرة بارزة يف جبل من جبال الب�شر، �شخرة قاعد 
عليها قرب غار طويل م�شقوق يف و�شط اجلبل، غار يتن�شك فيه رجل هو اأجمل 
رجل ميكن اأن تراه العني، ال يخرج منه اإال ليتزود مبا جف من الطعام والزاد، 
كان ياأتيه يف كل �شنة �شهًرا واحًدا، و»عمرو« يتابعه على هذا خم�س �شنني.. ثم 

تغريَّ هذا فجاأة واأ�شبح الرجل ماكًثا يف الغار �شهورا متوا�شلة ال تنقطع.
اأ�شبح »عمرو« ينُظر اإليه كل يوم، لكنه ال يدُخل عليه يف خلَوته وال يقتحمها 
اأو مرتني، هذا  اإليه يف الغار مرة  بب�شره، اإجالاًل له واحرتاًما، قد يكون نظر 
الرجل ال يبحث عن ربه مثل اأحناف قري�س، هذا الرجل عرف ربه بالفعل، كل 
ت�شرفاته تدل على هذا، اإن له �شتة اأ�شهر يذُكر اأنه ال يرى روؤيا اإال جاءت كفلق 
ال�شبح، وله �شتة اأ�شهر منقطع يف ذلك الغار، اأتراه يعلم اأنه نبي؟ فاإن كان يعلم 
ًقا ال�شطفاء ربه؟ فاإن كان ال يعلم اأنه نبي،  فلماذا ينقطع النا�س؟ اأيكون مت�شوِّ
فلماذا ينقطع النا�س؟ هل �شجَّ مبفا�شد النا�س بعد اأن بلغ اأربعني عاًما؟ بل هو 

واهلل مت�شوق ال�شطفاء ربه فيما يبدو. 
 كان ذلك ال�شق الطويل يف اجلبل ُيِطل مبا�شرة على �شفحة ال�شماء، بكل 
جنومها وكواكبها، ويف داخله كوة ت�شنعها ال�شخور تطل على مكة كلها وترى 

الكعبة بو�شوح، ورجل بداخل كل هذا قد تزهد النا�س ا�شمه »ممد«. 
اأفكاره  الليل، بني بروزات اجلبل.. كان »عمرو« م�شتغرًقا يف  يف قطعة من 
تلك، اإذ اأح�س ب�شيء من ناحية الغار فالتفت بحدة، وات�شعت عينه كما مل تت�شع 



232

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

اأن يفِقد  من قبل، وانتف�س قلبه وانقب�س وانقب�شت اأطرافه املرتبعة حتى كاد 
توازنه، وتعدل وانزوى وراء �شخرة واختباأ كمثل اختباء اجلن، ونظر اإىل �شيء 

مل يَره قبله اإن�س وال جان، �شيء كان يحُدث هناك، قرب ذلك الغار...  
ن اأو هيئة تت�شور وتت�شكل، كاأمنا تنبعث من  نظر »عمرو« اإىل مثل ذرات تتكوَّ
العدم؛ ذرات كاأمنا توم�س يف الفراغ لتنحت �شورة تت�شور اأمام عني »عمرو«، 
كان »عمرو« جني يعرف الت�شكل و طرائقه، لكن ما يراه اأمام عينه مل يُكن ميت 
ب�شلة الأي �شيء راآه يف حياته!، فاإن كان جًنا فلماذا ال يراه يف هيئته اجلنية، ثم 
ا�شطربت اأو�شال »عمرو« ملا اأتته فكرة يف عقله عما ميكن اأن يكون يحدث االآن 
اأمام عينيه، يا ويلتا يا »عمرو«، ما ذلك الذي ترى؟ كانت الذرات الزالت تتكون 

ف مله.  حتى متثلت ب�شًرا �شوًيا، وكاد قلب »عمرو« اأن يتوقَّ
انبعث من  كاأمنا  االأبي�س،  امللب�س  بهي  الوجه  بهي  ال�شورة  بهي  كان  ب�شًرا 
الب�شر  اأما  اأعاله،  اإىل  اأ�شفله  فرائ�شه من  وارتعدت  »عمرو«  َحلق  نور.. وجفَّ 
الغار مبا�شرة،  اإىل ذلك  و�شمو  ه يف هيبة  توجَّ الالمكان فقد  انبعث من  الذي 

توجه اإىل »ممد«. 
انحدر »عمرو« عن مو�شعه وجر قدمه جًرا وراءه وهو ال يدري اأيخ�شى على 
»ممد« اأم يخ�شى على نف�شه!، ومل ي�شتطع اأال ينظر يف الغار، فاكتَمن بني اأكوام 
الذي  ال�شخر  كاأركان  ف�شارت  اأركانه  جمد  م�شهد  اإىل  نظر  ونظر؛  ال�شخور 

ي�شترت وراءه. 
كان الرجل املنبعث من نور قد دخل على »ممد« ففجاأه فجاأًة عظيمة.. كان 

ه بُبطء اإىل »ممد« وقال له:  الرجل مي�شك يف يده ب�شيء ما، فمدَّ
اإقراأ.	 

نة  ملوَّ ديباج فاخر من قطيفة  فاإذا هو  الرجل  يد  اإىل ما يف  نظَر »ممد« 
وحرير، مكتوب عليه كالم.. قال له »ممد«: 

ما اأنا بقارئ. 	 
وهنا مدَّ الرجُل يده االأخرى التي ال مت�شك بالديباج وجذب »ممد« جذبًة 
�شديدًة ثم لفَّ يده االأوىل التي مت�شك بالديباج حول »ممد« و�شمه بها، و�شغَطه 
�شغطًة �شديدة جًدا حتى بلغ به اجلهد، ثم اأفلَته.. ومدَّ يده اإليه بالديباج الفاخر 

وقال له بحزم: 
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اإقراأ.	 
وكان »ممد« اأميًّا ال يعرف القراءة، فقال له: 

ما اأنا بقارئ.  	 
فاأخذه فغطه غطة �شديدة اأخرى حتى اأجهده، و»عمرو بن جابر« مند�س بني 
ال�شخور ال يبني منه اإال ارجتاف عينيه، ثم اأر�شل الرجل ممدا وقال له بقوة: 

اإقراأ.	 
كان هذا منذر ب�شيء ما، ال تدري الكائنات ما هو، قال له »ممد« للمرة 

الثالثة: 
ما اأنا بقارئ. 	 

فجذبه و�شمه �شمًة ثالثة.. ثم قال له: 
اقراأ با�شم ربك الذي خَلق 	 
خلق االإن�شان من عَلق 	 
اقراأ وربك االأكرم 	 
الذي علَّم بالقلم 	 
علم االإن�شان ما مل يعلم 	 

فارجتفت بوادر »ممد«، وذهب الرجل من اأمامه، وجفَّ كل عرق يف عروق 
اأطرافه وبردت وحتجرت، ونزل  »عمرو بن جابر« الذي �شل تفكريه كما �شلت 
»ممد« برجفته من اجلبل، ونزل »عمرو« وراءه ينُظر هنا وهناك، ومل يكن ثمة 
اأثر لذلك الرجل املنبعث من نور، وعاد »ممد« اإىل بيته واأغلق الباب... ومل 

تُعد الدنيا بعد هذا كما كانت قبلها. 
z

وانق�شت فرَتة من الزمان انقطع فيها ذلك الرجل املتنور البهي كاأمنا كان 
خيااًل جمياًل، �شطع ذات ليلة، واأفل ذات ليلة، وجاءت ليلة نزل فيها »ممد« 
اإىل بطن ذلك الوادي نف�شه، وم�شى فيه يتلفت كل حني كاأمنا ي�شمع �شيًئا!، لكن 
اأحًدا  ي�شمع  كان  اآخر،  �شاأٍن  يف  كان  فقد  »ممد«  اأما  ي�شمع،  يكن  مل  »عمرو« 
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ُيناديه با�شمه فينُظر اأمامه وخلفه وعن ميينه وعن �شماله فال يرى اأحًدا، ثم 
الثالثة، فرفع  نودي  ثم  اأحًدا،  ير  فلم  اأخرى، فنظَر  تارًة  با�شمه  ُيناديه  �شمعه 
بل كان يف  االأر�س  الغار، مل يكن على  الذي جاءه يف  املنور  الرجل  فاإذا  راأ�شه 
الرياح،  تذروه  اأبي�س  ذر  يخالطه  اأ�شود  فراغ  و�شط  يف  كان  مهيًبا  ال�شماء، 
جال�ًشا على كر�شي بني ال�شماء واالأر�س، �شادا عظم خلقه ما بينهما من االأفق 
االأعلى... فاأخَذت ممًدا رعَدة �شديدة ظهرت جلية على وجهه الكرمي، حتى 
اأنه هوى على االأر�س، ومل يفهم »عمرو« �شبب هذه االنفعاالت كلها!، فلم يكن 
راأى ممًدا  لكنه  ي�شمع »ممد«،  ي�شمع ما  »عمرو« يرى ما يرى »ممد«، وال 
ُي�شرع يف اخلطا مرجتًفا حتى دخل بيته عند زوجته، ومل ي�شمع »عمرو« اإال قوله 
باخلارج  دثِّروين... وظلَّ »عمرو« يطوف  دثِّروين  لوين،  َزمِّ ُلوين  زمِّ داخل،  وهو 

ويحاول اال�شتماع، لكنه مل ي�شَمع �شيًئا اأبًدا.
اليزال يف  والروع  الكرمي  اخللق  ذو  الكرمي  الكرمي.. دخل  البيت  داخل  يف 
وحكى  الروع،  عنه  ذهب  حتى  ُلوه  فزمَّ لوين؛  زمِّ يقول  وبنيه  زوجته  اإىل  نف�شه، 
لزوجه »خديجة« اخلرب، وقال اأي »خديجة«، مايل، لقد خ�شيُت على نف�شي، اإين 
اإذا خلوُت وحدي �شمعُت نداء خلفي، يا »ممد« يا »ممد«، فقاَلت له الكرمية 
الرحم  لت�شل  اإنك  اأبًدا،  اهلل  ُيخزيك  ال  فواهلل  اأب�شر  االأمرية:  النف�س  ذات 
وت�شدق احلديث وحَتِمل الَكلَّ وتك�شب املعدوم وتقري ال�شيف وتعني على نوائب 
احلق... ومل مت�ِس �شاعة اإال وقد اأتى رجل جميل عند الباب عرفه »عمرو بن 
اأتى به ها هنا؟ مل يكن  اأن راآه، هذا »اأبو بكر«، ال�شديق، ما الذي  جابر« فور 
»عمرو« يدري اأن »اأبو بكر« �شاحب »ممد« منذ �شنوات.. اأدخلت »خديجة« »اأبا 
بكر« وذكَرت له ما حدث ملحمد وقالت له: يا اأبا بكر، اذهب مع ممد اإىل ورقة 
نوفل«  بن  »ورقة  اإىل  املحمد،  الكرمي  بكر« مع �شاحبه  »اأبو  فانطلق  نوفل..  بن 

الرجل ال�شاهم املنتظر. 
فلما اأتيا اإىل »ورقة« الذي ا�شتحال �شيخا كبريا قد عمَيت عيناه.. ق�سَّ عليه 
امل�شن  وجهه  وا�شتب�شر وظهر هذا على  ن  وتيمَّ »ورقة«  فتهلَّل  بكر« اخلرَب،  »اأبو 
الذي كانت م�شحت عليه اخلطوب م�شحة الياأ�س، �شمع ما �شمع توارت فم�شحة 
اخلطوب جميعها واختلجت جميع االأ�شارير، قال »ممد«: اإين اإذا خلوُت وحدي 
�شمعُت نداًء خلفي يا »ممد« يا »ممد«، فاأنطِلق هاربا يف االأر�س... متالَك 
»ورقة« نف�شه من الفرحة وقال: ال تفعل، اإذا اأتاك فاثبت حتى ت�شمع ما يقول ثم 

ائتني فاأخرِبين.
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ناداه،  الذي  بنف�شه.. فناداه ذلك  يومه هذا حتى خال  فخرج »ممد« من 
الرحم  اهلل  ب�شم  ُقل  يناديه:  كان  الذي  ذاك  له  فقال  ُيويل،  ومل  مكانه  فثبَت 
الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اإياك نعبد 
غري  عليهم،  اأنعمت  الذين  �شراط  امل�شتقيم،  ال�شراط  اهدنا  ن�شتعني،  واإياك 

املغ�شوب عليهم وال ال�شالني.
فجاء اإىل »خديجة« والروع يف قلبه قد برد.. فانطلَقت هي بنف�شها به اإىل 
»ورقة بن نوفل«، قاَلت له: يا ورقة، ا�شمع من ابن اأخيك.. فاأخرَبه »ممد« خرب 
ما �شمع من النداء، فنظر »ورقة« اإىل النجوم، تلك التي مل يُعد يراها، بل نظر 
النجوم، والوجد يف قلبه قد بدا وجتلَّى، وتالأالأت ق�شمات وجهه حتى  اإىل رب 
ظهر اهتزازها، وقال: هذا واهلل النامو�س الذي نزَل على مو�شى.. ثم ظهرت 
ت�شطرب  اأن  للعني  يكن  اأفلم  ُترى،  لي�شت  بدموٍع  دواخله  وبكت  �شدره  همهمة 
فيها  ليتني  يا  بدى:  قد  واالأ�شى يف مياه  فقال  »اأحمد«،  ترى  تعمى حتى  فال 
اأوخُمرِجيَّ  »اأحمد«:  له  فقال  قومك،  ُيخرجك  حني  حيا  اأكون  ياليَتني  جذًعا، 
يدركني  واإن  اإال عودي،  به  ياأِت رجل قط مبا جئَت  نعم، مل  »ورقة«:  قال  ُهم؟ 

يومك اأن�شرَك ن�شًرا موؤزًرا، وواهلل ال يحزنك اهلل اأبًدا. 
ومرَّ اليوم واليومني.. ومل ين�شب »ورقة« اأن توفاه اهلل اإليه، ولقد اأهدى ربه 
اإليه بع�س الذي كان ينتظر... فت�شنفت اأذنه ب�شماع �شوت ر�شول اهلل، فبكى وبكى 
من يومه ذاك حتى اخ�شلت روحه بدموعه، اأما »عمرو بن جابر« فاإن الدنيا مل 
تكن ت�شعه يف ذلك احلني، اإنه ما قراأ يف التوراة اأو االإجنيل عن و�شيط يكون بني 
د يف هيئة ب�شرية اإال واحد، مالك من اأعظم مالئكة اهلل يف  اهلل واأنبيائه يتج�شَّ
التوراة واالإجنيل، »جربيل«، يوؤمن اليهود اأنه املالك الذي اأتى اإىل »اإبراهيم« مع 
اثنني من املالكة يب�شره باإ�شحق، وهو امللك الذي جاء للنبي »دانيال« اأيام ال�شبي 
البابلي يب�شره بامل�شيح املنتظر بعد اأربعمائة وت�شعني �شنة، ورغم هذه الب�شارة 
الوا�شحة العددية مل يوؤمن اليهود بامل�شيح ملا جاء بعد اأربعمائة وت�شعني �شنة، 
رها بامل�شيح »عي�شى«، اإذن  و»جربيل« يف االإجنيل هو املالك الذي جاء ملرمي ُيب�شِّ
فذلك الرجل املنري الذي اأتى فدخل على »ممد« ال ينبغي اأن يكون اإال واحد، 

املالك »جربيل« نف�شه.
وجَل قلب »عمرو بن جابر« خ�شوًعا وخوًفا.. فرقا وارتقى حتى بلغ ال�شحاب، 
يا  واجلان،  االإن�س  �شامع  ويا  الر�شل،  ُمر�ِشل  يا  اهلل  يا  وقال  ويده،  راأ�َشه  ورفع 
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مليك االأر�س وال�شماوات وعظيمهما، اإين تبُت اإليك مما تعلم، واإين اآمنُت بك 
ر ما قاله »ورقة بن نوفل«  وبدينك الذي ارت�شيت وبنبيك الذي اأر�شلت... ثم تذكَّ
د لذلك، وعلم ملاذا قال ورقة هذا، فما  من اأن القوم �شُيخرجون »ممد« فتنكَّ
حدث لزيد بن عمرو بن نفيل مل يربد من الذاكرة، واإن نبًيا يخُرج و�شط هوؤالء 
القوم من بني اأ�شنامهم التي �شدت بجثمانها وجه الكعبة لهو خارج اإىل الهاوية.  

z
وبحار  واأمور،  اأمور  بها، من  ما  تدري  ل�شت  �شابحة يف ظالم  اأر�س مكورة 
وافرات وجبال، وعرو�س تغالبها عرو�س، واإن�س فيها يعمرها يظن يف كل حني 

اأنه قد قدر عليها.
�س،  يتنفَّ نف�س  ت�شع كواكب جدباء ما فيها  ثالثة بني  �شابحة..  اأر�س مكورة 
وكلٌّ يف فلِكه ي�شبح، يطوفون حول �شم�ٍس واحدة، تنور لهم من نواحيهم وتدفئ 
لهم اأرجاءهم، مموعة مت�شقة متاآلفة ال يعدو بع�شهم على بع�س، يحيط بهم 
التي  باالأر�س  �شياج من �شحاب يف�شلهم عما يجاورهم، مموعة كلها تعتني 
من  مموعة  احلياة،  على  وحتافظ  باحلياة،  تعتني  مموعة  بينهم،  ت�شبح 
كواكب ي�شاهدها ال�شائر على االأر�س كدرر كاأنها اللوؤلوؤ تنور يف ال�شماء، و�شم�س 

يراها كل �شبح، وقمر يراه كل ليل، مموعة ت�شمى ال�شماء الدنيا.
من  طيٍف  يف  �شابحات  و�شمو�س  كواكب  من  مموعات  ومتاثلها  جتاورها 
املجموعات  من  االأطياف  فتجتمع  الثانية،  ال�شماء  ت�شمى  الذر  كاأنها  الف�شاء 
جتاورها  الثالثة،  ال�شماء  هي  القر�س  كاأنها  ج�شيمة  هادرة  ة  مرَّ يف  لت�شبح 
الرابعة،  ال�شماء  هو  واحد  طيف  يف  يجتمعون  املرجان  كاأنها  المعات  مرات 
اخلام�شة،  ال�شماء  هو  م�شيًئا  ملوًنا  عنقوًدا  لت�شنع  املجرات  اأطياف  فت�شتوي 
جتاوره عناقيد وعناقيد كالياقوت يجتمعون يف طيٍف هو ال�شماء ال�شاد�شة، ثم 
�شماوات  ال�شابعة،  ال�شماء  هي  وُحُبك  خيوط  يف  كلها  العناقيد  اأطياف  تخيط 
يعي�س  التي  الكواكب  وباليني  الكوكبية،  املجموعات  باليني  فيها  طباًقا،  �شبعة 
عليها اأنا�س واأنا�س مثل االأر�س، كون كبري عظيم ُمتَقن له رب واحد واجد، حكم 

عدل، جميل ال يخلق اإال اجلمال. 
لكن رجاًل على هذه االأر�س نظر اإىل ال�شماء يف ذات يوٍم فراأى �شيئا اآخر؛ 
�شيء �شد اأفق، �شيء كبري، ال هو ب�شم�س وال بقمر وال بنجم؛ �شيء اأكرب، �شيء 

مهيب، بل ملك مهيب، ا�شمه »جربيل«.
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اأبهى مما راأت  اأنه كان  كيان من نور تبدى له يف خلقته احلقيقية.. ورغم 
عني على وجه االأر�س اإال اأن الرجل املحمد راآه فارجتف و�شقط وهرع اإىل بيته، 
فاملالك اجلليل كان حًقا بهيًّا وحًقا باهًرا، عليه اأجنحة كثرية جًدا لها مظهر 
كل  ال�شمال،  عن  ثالثمائة  و  اليمني  عن  ثالثمائة  جناح،  �شتمائة  ماجد،  رفيع 
وراءه جناحني  يكون  ثالثمائة يخرجون يف ثالث مموعات، كل جناح ظاهر 
يعززانه، قوي متني كث االأجنحة، ينتث منه اإذا حترك اجلناح تهاويل متالألئة 
كالدر االأبي�س والياقوت االأحمر، اأَغر خالب جميل ال تقدر احلروف على خلق 

بهائه يف اخليال.
قبل �شنوات من زمان االأر�س اأراد اهلل اأن يتكلَّم بوحي �شيوحي به اإىل اأهل 
االأر�س املوكل بها هذا املالك اجلربيل، فرجفت ال�شماوات كلها رجفًة عظيمة، 
و�شمعت مالئكة ال�شماوات �شل�شلة ك�شل�شلة ال�شال�شل على ال�شخر االأمل�س!، 
ًدا اأجمعني، فكان اأول  فاأخذتهم ِرعدة �شديدة من خوف اهلل ف�شعقوا وخروا �ُشجَّ
من رفع راأ�شه منهم »جربيل«، فكلَّمه اهلل من وحِيه مبا اأراد، فنزل به »جربيل« 
يغ�شاهم  �ُشجًدا  �شماء وجد مالئكتها  مرَّ يف  فكلَّما  القوى من عند اهلل  �شديد 
يا جربيل ماذا قال  قالوا:  راأوه  فاإذا  ال�شاعة قد وقع،  اأمر  اأن  اخلوف، يظنون 
ربنا؟ فيقول لهم: قال احلق وهو العلي الكبري، حتى نزل اإىل ال�شماء الدنيا، تلك 
املجموعة الكوكبية ال�شغرية التي فيها تدور االأر�س، فم�شى اإىل مو�شع يعرفه 
فوق جو االأر�س، مو�شٌع �َشِميٌّ كرمي، م�شرف مفخم كائن فوق كل اأر�س يعي�س 
للمالئكة مثوى وم�شتِقر، مُير عليه من يعرج  عليها مكلفون، �شرح ميد هو، 

منهم اإىل ال�شماء ومن ينزل منهم اإىل االأر�س، بيت مكرم ا�شمه بيت العزة. 
اإىل بيت العزة ق�شد، ويف بيت العزة دخل، فاأمَلى ما لديه من الوحي على 
فكان  رة،  مطهَّ مرفوعة  مكرمة،  ُحٍف  �شُ يف  كتبوه  بَررة،  كرام  �شفَرة،  مالئكٍة 
ميلي لهم ويقول، �شعوا اآية كذا يف مو�شع كذا، فكتبوه اآيات و�شَور، حتى اأمتوه 
كتاًبا وافًيا، فيه ذكر اأمور �شابقات، وذكر اأمور تاليات مل حتُدث على االأر�س، 
اأمور يف حياة الذي ا�شطفى اهلل ليكون نبًيا خامًتا من بني املا�شني على االأر�س، 

لت كتاًبا، كتاب مكنون، من نور كرمي، ا�شمه )القراآن الكرمي(. �شحف �شكَّ
ل على عدد النجوم البائنة يف ال�شماء، لتكون ُهدى  اآيات قّدر لها ربها اأن تتنزَّ
لل�شائرين يف الُظلمة كما اأن النجوم هدى، قدر لها اأن تتنزل يف كل مرة اآية اأو 
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اآيتني، اأو ثالث اآيات، اأو اأربًعا اأو خم�ًشا، تنزياًل من رب العاملني، لتوافق االأحداث 
التي متر بالنبي القا�شم، يتنزل بها عليه »جربيل« من بيت العزة.

وحي قراآن اأماله »جربيل« لل�شفَرة الكرام الربرة ووحي مل ميليه لهم، الأنه 
املالك  يبلغه  اأن  ماأمور  وحي  وهي  ة(،  )ال�ُشنَّ ا�شمه  وحي  القراآن،  من  يكن  مل 
وعلوم من عند اهلل  باأمور من عند اهلل،  يبلغه  باملعنى،  تبليًغا  للنبي  »جربيل« 
وفيو�س.. افعل كذا وكذا، حقيقة ذلك االأمر كذا وكذا، اعلم اأمنا �شيحدث كذا 
وكذا، اأو قد حدث كذا و كذا... لكن ال�ُشنة وحي ال يتلوه النبي على النا�س تالوة 
النبوي،  ال�شخ�شي  باأ�شلوبه  للنا�س  به  ويتكلَّم  �شدره،  يف  يجعله  اإمنا  القراآن؛ 
افعلوا كذا اأو ال تفعلوا كذا، اعتنوا بكذا، قال يل ربي كذا، �شيحُدث كذا وكذا... 
فاآتاه اهلل القراآن ومثله معه من ال�شنة، واآتاه من اأجل ال�شنة موهبة جوامع الكلم، 
فكانت اجلمل التي ينطق بها باأ�شلوبه ي�شرية كلماتها عظيمة، ليبلغ ال�شنة بخري 
على  قراآًنا  يتلوه  اإما  ربه،  به  بلغه  مبا  اإال  ينطق  وال  يتحدث  ال  فكان  الكلمات، 
النا�س يتعبدون بتالوته، اأو يقوله للنا�س ويكون �شنة لهم مبا اآتاه اهلل من ح�شن 

البيان؛ فكان ال ينطق عن الهوى، اإن هو اإال وحٌي يوَحي.  
ويف تلك الليلة.. كان يف منزله يقول دثِّروين دثروين من هول ما راأى، وهناك 

ل عليه اآيات بينات.  كان البد اأن تتنزَّ
ه له و�شكت وظن اأن نف�شه  هناك و�شط ما يدثرونه به �شمع ذلك ال�شوت فتنبَّ
تقب�س، �شوت كاأنه �شل�شلة اجلر�س، اأو ك�شوت �شل�شلة متر على �شخر اأمل�س، 
كان ي�شمع و يرتبد وجهه كاأنه يركز يف اأمر جلل، ثم بداأت اأنفا�شه تت�شارع وُت�شمع 
اللوؤلوؤ  كاأنها  ندى  من  حبات  منه  وحتدرت  ثناياه  يف  بردا  ووجد  عال،  ب�شوت 

واجلمان.. ثم فجاأة، ُنفث الكالم يف روعه نفثا، فجاءته اآيات كرميات..  
ر، والرجَز فاهُجر...  ، وثيابَك فطهِّ ر، قم فاأنِذر، وربك فكربِّ يا اأيها املدثِّ

z
قراآن كرمي.. اأ�شدر له االأمر، فقام املدثر، واأنَذر �شبعة كانوا يف بيته هم اأول 
من نزل يف قلبهم النور، زوجته، وبناته االأربع ال�شابات، »زينب« و»رقية« و»اأم 
من  العا�شرة  يف  اأ�شودهما،  العينني  وا�شع  جميل  باهر  وولد  و»فاطمة«،  كلثوم« 
عمره، لي�س ابنه واإمنا ابن عمه، وا�شمه علي	»علي بن اأبي طالب«	 اأبوه �شيد 
بني ها�شم، اأبو طالب بن عبد املطلب، عم »ممد« الذي ربى ممًدا �شغرًيا 
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العيال، فلما تزوج »ممد«  لكنه كان �شيق احلال كثري  جه،  وزوَّ و كفَله  ورعاه 
وتي�شر يف املال، دعا اأبا طالب اإىل اأن ياأخذ منه واحًدا من بنيه لريبيه عنده، 
اه يف بيته، فكما  فيخفف عنه، فاأخذ منه الطفل العلي، »علي بن اأبي طالب«، وربَّ
ربى اأبو طالب ممًدا، ربي ممٌد عليا، وكان الطفل العلي مالزًما ملحمد اأينما 

ذهب، حتى كان يطلع معه اإىل غار حراء يف �شيء من االأوقات. 
و�شابع من يف البيت كان رجل، ا�شرتته خديجة من �شوق عكاظ، ا�شمه »زيد 
مبحمد  خديجة  تزوَّجت  فلما  »ممد«،  �شن  من  قريب  �شنه  كان  حارثة«،  بن 
وهَبته ملحمد، فكان »ممد« يعامله معاملة مل يَر مثلها اأحد، حتى اأن اأهل »زيد« 
قد اأتوا بعد �شنني طوال ليفتدوا ابنهم وياأخذوه من »ممد«، قبل بعثة »ممد« 
بكثري، فقال زيد ملحمد: ما اأنا بالذي اأختار عليَك اأحًدا، اأنت مني مبنزلة االأب 
اأبيك  وعلى  العبودية على احلرية  اأتختار  زيد  يا  ويَحك  اأهله:  له  قال  واالأم... 
وعمك واأهل بيتك؟ فقال: نعم اإين راأيُت من هذا الرجل �شيًئا ما اأنا بالذي اأختار 
عليه اأحًدا اأبًدا... فلما راأى »ممد« ذلك خرج به اإىل الكعبة ذات يوم و نادى 
اه ف�شار ابًنا له  وقال: يا من ح�شر ا�شهدوا، اأن زيدا ابني يرثه ويرثني... فتبنَّ
وهو يف مثل �شنه.. وكان »زيد« هو نف�شه الرجل اخلادم الذي قدم ملحمد ولزيد 
ك  الذي كان يتربَّ ياأكال، وهو  اأن  فاأبيا  لياأكال منها  ال�شفرة  نفيل  بن عمرو بن 

باإ�شاف ونائلة فمنعه »ممد«.  
اأنذر �شبعة فاآمن �شبعة، وكان ثامنهم »اأبو بكر«، �شاحبه الكرمي النبيل، ثم 
اأبوه، الذين ربياه وكانا له  واأبوه بعد  اأمه  اأمه بعد  واأبيه،  اأمه  اإىل  انطلق النبي 
ته وهي  كل �شيء، عمه »اأبو طالب« وزوجته الطيبة »فاطمة بنت اأ�شد«، التي ربَّ
به موؤمنة، فلما علمت »فاطمة« اأن اهلل قد بعثه نبًيا فرحت روحها وا�شتب�شرت 
ا  اأما »اأبو طالب« فقد كان مري�شً اأ�شلمت من قبل..  واأ�شلمت هلل كما كانت قد 
يومئذ منهًكا، فدخل عليه ر�شول اهلل فعاده، فقال له »اأبو طالب«: يا بن اأخي، 
ادع اإلهك الذي تعُبد اأن يعافيني.. فدعا النبي الزكي وقال اللهم ا�شف عمي.. 
اإن  اأخي،  »اأبو طالب« نف�شه قد قام كاأمنا ن�شط من عقال، وقال: يا بن  فوجد 
اإلهك الذي تعُبد ليطيعك.. قال النبي: واأنت يا عماه لئن اأطعَت اهلل ليطيعنك.

هي  املطلب«  »عبد  وملة  املطلب«،  »عبد  اأبيه  ِملَّة  على  طالب«  »اأبو  كان 
احلنيفية؛ عبادة اهلل ال �شريك له ملة »اإبراهيم«، التي عليها اأجداد النبي كلهم 
»اآدم«... ولقد كان عبد املطلب يعلم علم  اإىل  »اإبراهيم«  »اإبراهيم«، ومن  اإىل 
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اليقني اأن حفيده »ممد« نبي، ملا اأنباأه »�شيف بن ذي يزن« عن اأو�شافه وقال 
له اأن بني كتفيه �شامة و�شتكون له النبوة واالإمامة، كان »ممد« �شاعتها يعي�س 
يف كنفه، بعد اأن مات اأبوه واأمه و�شار يتيًما يف الثامنة من عمره.. هنالك عرف 
»عبد املطلب« النبي واآمن به، لكنه كتم االأمر لئال يوؤذيه النا�س ح�شًدا من عند 

اأنف�شهم، وكذا اأو�شاه »�شيف بن ذي يزن«، اأن يحفظه ويحذر عليه النا�س.
واأنباأه  طالب«،  »اأبي  اإىل  مبحمد  عهد  الوفاة،  املطلب«  »عبد  ح�شرت  فلما 
بنبوته واأو�شاه اأن يحفظه واأن يحذر عليه النا�س... وكان »اأبو طالب« هو االأخ 
ال�شقيق الوحيد لعبد اهلل والد النبي، ولقد راأى »اأبو طالب« بعينه على »ممد« 
واآيات  الأجله،  ال�شجرة  وتها�شر  له  الغمام  كتتبع  ب�شر؛  على  جتوز  ال  معجزات 
يزال  ال  والنبي  اأوالده  اأكث من جميع  ه  واأحبَّ واآمن  به  ق  اأخرى معجبة.. ف�شدَّ

دون البلوغ.
اأن  املتوقع  من  كان  ليدعوه..  واأتاه  النبي  اهلل  وبعث  املوعد  حان  ملا  واالآن 
بقية  فيدعو  ها�شم  بني  �شيد  وهو  باإميانه  وي�شدح  �شاعتها  طالب«  »اأبو  يوؤمن 
بني ها�شم، لكن هذا مل يحدث؛ بل اختار »اأبو طالب« اأن يعمل �شيئا اآخر؛ اختار 
اأن يكتم اإميانه وال ي�شدح به، فاإنه اإن ي�شدح �شيد بني ها�شم باإميانه �شتن�شق 
بني ها�شم على بقية القبائل و�شتعاديها القبائل كلها وتكون عداوة قبلية، وقد 
اإ�شالمه،  كتم  اإن  اأما  ها�شم،  لبني  بعداوتهم  قتِله  اأو  النبي  اأذية  على  يتجراأوا 
بني  �شيد  �شيحميه  بل  يوؤذيه  اأن  اأحد  يجروؤ  ولن  �شاء  كما  �شيدعو  النبي  فاإن 
ها�شم وقبيلة بني ها�شم كلها وين�شروه بدعوى القبلية الأنه يف كنف بني ها�شم 

املتحالفة اأ�شال مع بقية القبائل.
ابنهما  ودعيا  »علي«،  ابنهما  باإ�شالم  »فاطمة«  وزوجته  طالب«  »اأبو  فرح 
�شنوات،  بع�شر  »علي«  من  اأ�شن  وهو  طالب	  اأبي  بن  	جعفر  »جعفر«  الثاين 
يعني يف الثالثة والع�شرين، وكان اأ�شبه النا�س بر�شول اهلل، بذلك الوجه املتاألق 
وذلك ال�شعر الفاحم االأ�شود، فا�شتنار قلبه بكالم ر�شول اهلل كما ا�شتنار وجهه 

مب�شابهته، فاأ�شلم واأ�شلمت معه زوجته »اأ�شماء بنت عمي�س«. 
وم�شى النبي اإىل عمه الثاين، »العبا�س بن عبد املطلب«، ابن عبد املطلب 
من زوجة ثانية، �شيد يف بني ها�شم وله عمارة البيت احلرام و ال�شقاية، اأ�شن 
من النبي بثالث �شنوات، كان ال يدع حاًجا من احلجاج ُي�شب اأو ُيظلم اأو يجوع، 
وكان رجاًل ج�شيًما �شخًما فا�شاًل من اأح�شن الرجال �شورة و اأبهاهم، فجاءه 
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النبي فاأخربه اأن رب ال�شماوات قد اأمره بهذا الدين، واأنه �شُتفتح لهذا الدين 
»اأبو طالب«؛ كتَم  العبا�س لكنه فعل كما فعل  يوما كنوز ك�شرى وقي�شر، فاآمن 
بنت  »اأ�شماء  اأخت  الف�شل«،  »اأم  زوجته  معه  واأ�شلمت  للنبي،  حماية  اإ�شالمه 

عمي�س« زوجة »جعفر«. 
ثالثة،  زوجة  من  املطلب  عبد  ابن  وهو  الثالث،  عمه  اإىل  النبي  ذهب  ثم 
وهو الفار�س البا�شل، االأ�شد �شياد االأ�شود، »حمزة بن عبد املطلب«، اأخوه من 
الر�شاعة و�شاحبه الذي تربى معه.. كان ذلك املغوار اأ�شن من النبي ب�شنتني، 
حلية  �شاحب  فرو�شية،  منه  اأ�شهر  هو  من  وحروبها  العرب  اأيام  يف  يكن  ومل 
له  الذي خطب  اإليه وهو  النبي  اأعمام  اأقرب  ناعمة ومالمح قوية جًدا،  طويلة 
ره، فاألقى اهلل يف نف�شه االإميان مبا  »خديجة«... فاأقبل عليه النبي فعرفه وب�شَّ
قال له ر�شول اهلل، فقال له »حمزة«: اأ�شهد اأنك ل�شادق �شهادة ال�شدق، فاأظِهر 
يا بن اأخي دينك، فواهلل ما اأُحب اأن يل ما اأظلته ال�شماء واأنا على ديني االأول.. 
فاأ�شَلَم االأ�شد احلمزة، واأ�شلمت زوجته »�شلمى بنت عمي�س«، وهي اأخت »اأ�شماء« 

و»اأم الف�شل«. 
الكرمي »ممد«، وهو من زوجة  اإىل  بنف�شه  اأتى  الذي  الرابع فهو  اأما عمه 
رابعة، كان ذهبي ال�شعر واللحية واحلاجبني، ين�شدل �شعره على كتفيه، و�شيم 
البنيه..  ابنتيه  النبي  خطب  الذي  وهو  لهب«،  »اأبو  وا�شمه  الذهب،  وجهه  كاأن 
قال له: ماذا اأُعطى اإذا اآمنُت بك يا »ممد«؟ قال له النبي: ُتعطى كما ُيعطى 
�س »اأبو لهب«  امل�شلمون.. قال: مايل عليهم من ف�شل؟ قال النبي: ال.. فتم�شَّ
ا لهذا من دين، اأن اأكون اأنا وهوؤالء �شواء؟ ثم ان�شرَف  �شفتيه وهزَّ راأ�َشه وقال: تبًّ

مغا�شًبا. 
وبغ�س النظر عن اأبي لهب، ولهيب اأبي لهب، فقد زاد ثمانية م�شلمني على 
يزيد عليهم  ر�شول اهلل  بيت  �شتة ع�شر، ع�شرة من  فاأ�شبحوا  االأولني  الثمانية 
اأربعة من زوجاتهم ثم »اأبو بكر« ال�شاحب البار و»زيد« ابن »ممد« بالتبني، 

ثم اأ�شلمت »اأم رومان« زوجة »اأبو بكر«، ف�شاروا �شبعة ع�شر. 
وظلَّوا �شبعة ع�شر �شنة، اأو تزيد قلياًل، نزل فيها قراآن كثري.. 

ثم انقطع »جربيل« فرتًة من الزمن فلم يره »عمرو بن جابر« ياأتي على تلك 
ال�شورة البهية اإياها اأبًدا، واأحزن ذلك »ر�شول اهلل«، وحزنت »خديجة« االأمرية 
وبناتها حُلزنه، وعرف ُخطابهن اخلرب، عتبة وعتيبة ابني اأبي لهب، ف�شحكت 
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العوراء يف �ُشخريتها من نبي!، كانت  العوراء وهزئت، فياملنظر عيونها  اأمهما 
لهب«،  »اأبو  وزوجة  قري�س  �شيد  �شفيان«  »اأبو  اأخت  العوراء،  اأم جميل  تلك هي 
حاطبة حتطب الكالم وتنقله ملزا من هنا اإىل هنا، فلم حتتمل نف�شها اأن تكتم 
يف نف�شها، فلما راأت ر�شول اهلل ذات بارحة قالت: ما بالك يا »ممد«، ما اأرى 

�شيطانك اإال قد قالك وودعك.. فزاد بكلمتها حزن النبي اخلامت. 
ومل مي�ِس حني من االأوان، اإذ ظهر اجلليل »جربيل«، وهذه املرة كان لديه 

�شيء اآخر، �شيء عظيم. 
z

كان »عمرو بن جابر« يتبع ممًدا وهو حلزنه حزين حتى و�شل »ممد« اإىل 
اأعلى مكة.. وهناك جتلى االأمني املجيد »جربيل«، على تلك الهيئة الب�شرية التي 
َحٰ *  اأتاه فيها اأول مرة، بهي املراأى و�شاء املنظر، فبلَّغه ب�شورة من ربه، »َوالضُّ
 ُيْعِطيَك 

َ
َسْوف

َ
ٰ * َول ولَ

ُ ْ
َك ِمَن ال

َّ
ِخَرةُ َخْيٌ ل

ْ
ل

َ
َلٰ * َول

َ
َعَك َربَُّك َوَما ق ْيِل إَِذا َسَجٰ * َما َودَّ

َّ
َوالل

«، ففرح النبي براأفة القريب املجيب، فرحة روؤية العني لقرة العني. َربَُّك َفَتَْضٰ

بكعبه  ي�شرب  راأى »جربيل«  ثم  مكة،  اأعلى  امل�شهد يف  ذلك  »عمرو«  ورقب 
»جربيل«  فنزل  منه عني،  وتفجرت  الوادي  ناحية  االأر�س  فت�شققت  االأر�س  يف 
اأذنيه وقدماه، وفعل  ثم  يداه ووجهه ثم مرفقاه و�شعره،  به  فاأندى  املاء  ناحية 
اإىل االأر�س  »ممد« كما فعل »جربيل«، ثم وقف االثنان وقفة �شاكنة ناظرين 
و�شلموا،  وجل�شوا  و�شجدوا،  وركعوا  وقلوبهم،  اأب�شارهم  اأمامهم، خا�شعة  التي 
كان »جربيل« يفعل وقمر بني ها�شم »ممد« يتابعه ال يخطئه، ثم قام »جربيل« 

عنه وان�شرف. 
وعلَّمها »ممد« خلديجة وعلَّمها لبناته وعلَّمها لعلي ال�شغري البهي واأخوه 
جعفر القمر، ثم علمها الأبو بكر وعلَّمها لزيد، علمهم اأن تلك النداوة باملاء هي 
الو�شوء، وذلك الوقوف بالركوع وال�شجود وال�شالم هي ال�شالة.. وكان يخرج 
فعلمه  ال�شعاب،  يف  معه  في�شليها  »علي«،  اخللوق  الطفل  مع  مكة  �شعاب  اإىل 

ال�شالة وعلمه التنزيل، فكان تربية النبي وتعليم النبي.
يف  جبهته  وي�شع  وي�شجد،  يركع  و�شار  راآها،  ملا  جابر«  بن  »عمرو  وتعلمها 
االأر�س، و�شعرت روحه اأنها �شالة، �شلة بني الكائن وربه، وما �شميت �شالة اإال 
الأنها �شلة، وكانت نف�س »عمرو بن جابر« تتوق اإىل النبي »ممد«، تتوق اأن يعلمه 
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النبي »ممد«، تت�شوق اأن تراه عني النبي »ممد«، يود لو اأنه يقول له يا نبي، 
اإين مكثت يف �شوق يا نبي، ومكثت يف كد يا نبي، لكنه يعلم اأنه لي�س له اأن يفعل 
هذا، حتى ياأذن اهلل لنبيه اأن يجهر للجميع، وبقي »عمرو« وحده يركع وي�شجد 

ويناجي ربه وحده.
ي�شلي  النبي  كان  اأجياد..  �شعب  عند  حتديًدا  ال�شعاب،  يف  مرة  ذات  ويف 
يف  فتى  ي�شلي،  وهو  اإليه  ينظر  وراءه  وفتى  القوم،  عن  بها  م�شتخفًيا  ع�شًرا 
ال�شابعة ع�شرة من عمره، ق�شري اأ�شمر الوجه خم�شب جلده بال�شواد يف موا�شع 
عدة، جعد ال�شعر اأفط�س االأنف، حاد الب�شر، فتى كان ا�شمه »�شعد«	»�شعد بن 
اإال  درى  فما  عينه،  �شدت حركاتها  وقد  ال�شالة  اإىل  ينظر  كان  وقا�س«	  اأبي 
ث معه ي�شرًيا فقط  »اأبو بكر«، فتحدَّ و�شوت رجل من ورائه!، فالتَفت فاإذا هو 
ف�شار  ينتظرها،  كان  وكاأنه  هلل  نف�َشه  »�شعد«  فاأ�شَلم  اجللي..  بالنبي  واأنباأه 

االإ�شالم ثمانية ع�شر.
z

يف خ�شوع الليل، واإطراق ال�شجر واحلجر، وهداأة ال�شماء.. كانت اأج�شاد من 
قري�س قد متددت على اأر�س �شحراء يف طريق ال�شفر عائدين من ال�شام بني 
وا يف �شباٍت عظيم، اإال واحًدا  معان والزرقاء، وقد تغطى كل منهم بغطاء وغطُّ
كان ي�شتند اإىل جذع �شجرة يحدق يف ال�شماء، كان مميًزا يف القوم بهيئته، �شعر 
االأ�شفر، ومن�س  باللون  يخ�شبها  الكتفني وحلية عظيمة جًدا  اإىل  اأ�شود  مموج 
الثغر ملا يبت�شم، عظيم اجلاه يف قري�س يحبونه حًبا  على اخلدين وق�شامة يف 
ته...  وعفَّ طباعه  ورقة  حيائه  و�شدة  كلماته  وعذوبة  وجاهه  وح�َشِبه  ملاله  جًما 
اأمور �شتى والليل ال  وكان ا�شمه »عثمان« 	»عثمان بن عفان«	 كان �شاهًما يف 
يزال يف منت�شفه، والقمر باد حا�شر كاأعظم ما يكون القمر، وحديث نف�شه يف 
نف�شه كاأعظم ما يكون احلديث، حتدثه نف�شه اأن يتزوج، وكالم الن�شوة يف قومه 
اأو  ا�شًما لفالنة  تاأبى كلما تذكر  اأذنه يرتدد، عن فالنة وفالنة، لكن نف�شه  يف 
فالنة، الأن ا�شًما واحًدا كان كلما يرت�شم اأمامه ميحو جميع االأ�شماء من حوله، 
ا�شم ل�شريفة من اأ�شراف بني ها�شم، »رقية« 	»رقية بنت ممد«	 فعزم اأنه اإذا 
رجع اأن يتزوجها، ولو نظر »عثمان« يف كتاب الزمن املدون يف �شفحة ال�شماء 

لعلم اأن تلك الرقية نورها هو القمر واأن اختياره لهو االختيار االأوفى. 
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ه  الليل.. فتنبَّ اآت من بعيد يعابث �شكون  اإن�شان ينادي  اأذنه �شوت  التقطت 
وتن�شت، كان ال�شوت يقرتب حتى عال وات�شح وخرق كل ال�شكون وبداأ النائمون 
»عثمان«  فقام  مييزه،  اأن  له  ي�شمح  مبا  »عثمان«  من  قريًبا  يكن  مل  يتململون، 
كان  الكهان!،  ال�شحرة  يرتديها  كالتي  طويلة  ُجبة  يف  رجل  هو  فاإذا  واقرتب، 

مي�شي وكاأنه قد خبل، وكان ينادي: 
اأيها النيام هبوا. 	 

�شحا بع�س النائمني ونظروا ب�شيٍق اإىل ذلك الرجل املنادي وتدثَّر البع�س 
االآخر باأحِلفته حتى ال ي�شمع، واأكمل الرجل ينادي: 

اأيها النيام هبوا، اإن اأحمد قد خرج مبكة.	 
يف  يهذي  رجل  اأنه  وظنوا  روؤو�شهم  على  اأغطيتهم  النائمني  من  كثري  رمى 
جوف الليل.. وجاء »عثمان« ينظر اإىل الرجل الذي كان يف �شوته خليط عجيب 
بني االأ�شى والطرب.. قال رجل من القوم من وراء »عثمان«: يا عثمان اإن وراء 
اإىل  »عثمان«  نظر  �شياأتي..  ما  اأقرب  وما  فات  ما  اأبعد  ما  وراءهم،  ما  هوؤالء 
الرجل وراءه فاإذا هو رجل اأبي�س ي�شرب اإىل احلمرة مربوًعا اإىل الق�شر اأقرب، 
كان هذا »طلحة بن عبيد اهلل«، اأ�شد قري�س التاجر القوي البنية.. قال »طلحة«: 
لقد راأيت مثل هذا ملا كنا يف �شوق ب�شرى، وال�شم�س تهبط اإىل مغربها، والتجار 
العرب يجمعون حوائجهم ويرحلون، بقيت اأنا يف زاوية من ال�شوق اأحادث جتاًرا 
اإذ خرج علينا  ال�شوق،  اأمور  ال�شام جميعها، وكنا نتحدث يف  اأتوا من بالد  قد 
اأهل  اأدري، ف�شاألنا يف جدية، �شلوا  اأو منجًما ل�شت  رجل مثل هذا، كاهًنا كان 
اأهل احلرم...  اأنا من  نعم  له  اأهل احلرم؟ فقلت  اأحد من  اأفيهم  املو�شم  هذا 
ُت من طريقته وقلُت له:  فاأم�شك بي من ردائي وقال: هل ظهر اأحمد بعد؟ حتريَّ
ومن اأحمد؟ مل يُرد علي وقال يل: هذا �شهره الذي يخرج فيه، نبي من االأنبياء 
هو، فاإياك اأن ي�شبقوك اإليه.. فوقع يف قلبي ما قال، ورجع »عثمان« و»طلحة« من 

�شفرهم هذا وا�شم »اأحمد« يف وجدانهم يرتدد، بال هوية. 
z

وانكدر..  فوؤاده  اأظلمت  اأخبار  �شمعه  اإىل  تناهت  مبكة  »عثمان«  نزل  فلما 
اأن رقية بنت »ممد« قد خطبها »عتيبة بن اأبي لهب«، وهو ابن عم »ممد«، 
فدخل على اأمه مهموًما: ما يحزنَك يا عثمان؟ قال: اإين تاأ�شفُت اأين مل اأكن اأنا 
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الذي تزوجها.. ف�شمع من ورائه �شوت امراأة تقول له: اأب�ِشر.. فنظر فاإذا هي 
له:  ال�شحر، فتهيب منها، قالت  تعمل  التي  الكاهنة »�شعدى بنت كريز«  خالته 
اأب�شر وحييت ثالًثا ترًتا، ثم ثالًثا وثالًثا اأخرى، ثم باأخرى كي تتم ع�شًرا، اأتاك 
خري، ووقيَت �شًرا، اأنكحت واهلل زهرا واأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم 
يا خالة!،  لها:  وقال  »عثمان«  منها  فتعجب  ذكًرا..  اأ�شاد  قد  اأمرا  بنيت  قدًرا، 
اأتب�شريني بامراأة قد تزوَّجت بغريي؟ قالت: عثمان لك اجلمال،  ماذا تقولني 
التنزيل  وجاءه  الديان،  بحق  اأر�شله  الربهان،  معه  النبي  هذا  الل�شان،  ولك 
والفرقان، فاتبعه وال تغتالك االأوثان.. قطب »عثمان« جبينه عجًبا، وتذكر اأمر 
الكاهن املنادي وكالمه عن النبي!، لكنه مل يدر ما العالقة بني هذا وبني »رقية«، 
يبدو اأن كل الكهان يذكرون اأمر هذا النبي.. قال لها: يا خالة اأنت تذكرين اأمًرا 

ما وقع ببلدنا؟ 
قالت له: ممد بن عبد اهلل، ر�شول من عند اهلل، جاء بتنزيل اهلل، يدعو 
به اإىل اهلل، م�شباحه م�شباح، ودينه فالح، واأمره جناح، وقرنه نطاح، ذلت له 

البطاح، ما ينفع ال�شياح لو وقع الذباح، و�شلت ال�شفاح ومدت الرماح... 
وخالته  »اأحمد«،  يذكرون  الكهان  مفكًرا..  عندهم  من  »عثمان«  فانطلق 
تذكر »ممد«، اأفتكون »رقية« اأبوها »ممد« نبي؟ وهل بهاء »رقية« اإال من بهاء 
االآن  »رقية«  لكن  واأجمل منه،  اأ�شدق منه  القوم من هو  لي�س يف  اإنه  »ممد«، 
القوم  اأحد يف  لي�س  وتفكر،  اأخرى  تارة  فكر  ثم  فما حاجته مبحمد،  تزوجت، 
قابله منذ اأن خرج من عند خالته ف�شاأله هل خرج نبي يف بلدنا اإال قابل �شوؤاله 
ب، كيف يقول كهان ال�شام وكهان العرب اأنه نبي، وهو نف�شه ال  بالعجب والتعجُّ
يقول هذا عن نف�شه، اأفاإن كان نبًيا اأو مل يكن، األك به حاجة بعد رقية يا عثمان؟ 
تقلب االأمر يف راأ�شه.. كان »عثمان« منذ �شغره مل ي�شُجد ل�شنم قط، كان 
يكره هذا من قومه، باأي عقل ي�شنع الرجل �شيًئا بيده ثم ي�شجد له، هذا هراء 
وحمق، واهلل لئن كان ذلك البهي نبًيا لي�شدقن به.. ومازال »عثمان« مي�شي على 
عماء حتى لقيه »اأبو بكر« وكان �شاحًبا له، فاأخربه »عثمان« باخلرب كله.. قال له 
»اأبو بكر«: ويحك يا عثمان، اإنك لرجل حازم ما يخفى عليك احلق من الباطل، 
ما هذه االأ�شنام التي يعُبدها قومنا؟ األي�شت من حجارة �شم ال ت�شمع وال تب�شر 
اإنها لكذلك.. قال »اأبو بكر«: واهلل  وال ت�شر وال تنفع؟ قال »عثمان«: بلى واهلل 
اإىل  اهلل  بعثه  قد  اهلل«  عبد  بن  ر�شول اهلل »ممد  لقد �شدقتك خالتك، هذا 
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خلقه بر�شالته، فهل لك اأن تاأتيه؟ فوافق »عثمان«.. ولقَيا يف طريقهما »طلحة 
بن عبيد اهلل«، فحكى »عثمان« الأبي بكر ما حدثه به »طلحة« يف ال�شام من اأمر 
ه »اأبو  »اأحمد«، ف�شرَّ »اأبو بكر« باخلرب، وكان »طلحة« ابن عم »اأبو بكر«، فتوجَّ
بكر« اإىل »طلحة« مبا�شرة و�شمع منه واأ�شمعه من االإ�شالم فاأحبه قلبه، فانطلق 

»اأبو بكر« بعثمان« وطلحة، اإىل النور ذاته، اإىل »ممد«. 
z

وحدها جتال�س نف�شها، وطوق على عنقها يطوق روحها، »ما�شا« التي كانت 
يف جبال ن�شيبني، والذكرى تالزمها، ذكرى مر�شومة يف وجدانها بكل خطوطها 
ات ومرات، ذلك النبي االأحمد، بني  كما حدثت يف واقع االأمر، راأته يف خيالها مرَّ
ت على خاطرها  طفولة و�شباب، يف �شعاب مكة، وبرغم عديد الذكريات التي مرَّ
يف حياتها، اإال اأن ذكراه كانت وحدها ت�شيء يف عقلها وال تنفك تراودها منذ اأن 

راأتها وكاأنها مل تَر غريها.
ماأ�شورة  الب�شر،  تراها عني  التي  و�شروح غري  العامل..  كانت يف عامل غري 
قلة  ذو  اإال  اإليه  يوؤخذ  ال  مو�شع  اإىل  ماأخوذة  اأطرافها،  من  مطوقة  عنقها  من 
»اجلوداكيوال«،  ي�شمونه  كما  اأو  االأعلى،  التحقيق  بيت  اإىل  ماأخوذة  احلظ،  يف 
مو�شع يحاكم فيه اخلطائون من اأتباع »لو�شيفر«، وال يخرج الداخلون اإليه اإال 
بحكم احلتف واالإفناء، اإال اإذا حدثت معجزة.. كانت »ما�شا« مغلولة مبو�شة 
يف حجرة متماثلة اجلدران البي�شاء، وهي جال�شة فيها �شامة ركبتيها، ال تدري 

ما �شُيفعل بها.. 
األ�شِت �شغرية على اجلوداكيوال يا غانية؟  	 

تنبَّهت من رقدتها، كاأن ال�شوت قادم من ي�شارها.. فقامت ونظرت من بني 
فرجات مب�شها، فراأت املتكلم؛ كان ذا وجه �شديد الب�شاعة تبدو منه البغ�شاء 
وكان  اأزيب«	  بن  	»اإزب  »اإزب«  ا�شمه  وكان  بب�شاعة،  يتب�شم  كان  واملقت!، 

مبو�شا مثلها يف اجلوداكيوال.. قال لها: 
يبدو اأن كل من يقرتب من ذلك اليماين االأ�شقر ينتهي هاهنا، ال اأدري 	 

مل ال ياأخذوه معنا. 
قالت له »ما�شا«: هل تعرفه يا هذا؟ �شيَّق »اإزب« عينيه وكاأن نقمة الكون قد 
بدت له ملا تذكر، وتكلم »اإزب« اإليها وذكر لها كل الذي مرَّ به مع ذلك االأ�شقر 
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اإىل  �شباأ  من  م�شت  ملحمة  وتتاأثر،  ت�شمعه  هي  وكانت  جابر«...  بن  »عمرو 
الزرقاء اإىل تهامة اإىل ال�شام، وكل هذا الأجل عقيدة واحدة يوؤمن بها.. حتى 
االأمر،  له زوجة ح�شناء متاثله عناًدا وتكرًبا يف هذا  »اإزب«: وقد كان  لها  قال 
حتى اأتيتها من ورائها فاغَتلُتها و�شقَطت بني قدمي، على بعد قليل من اأن تعرف 

احلقيقة التي كانت تبحث عنها، وكان ا�شمها »اإينور«. 
تاأثَّرت عيون »ما�شا« وكانت رقيقة.. وعلمت اأ�شباب تهدج مالمح »عمرو« ملا 
كان ي�شمع منها اأمر النبي، ثم نظرت اإىل �شقف حجرتها وتفكرت.. اأتراه وجد 

ذلك النبي؟
وياأخذونها  مب�شها،  عليها  يفتحون  اجلن  من  مرَدة  دخول  اأفكارها  قطع 
للمحاكمة!، وكان هذا يعني اأنها ما�شَية اإىل حكم املوت، قال لها »اإزب« وب�شاعة 

ب�شمته تزيدها وجال: يا هذه، اأراِك يف اجلحيم. 

z
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»حممد« و�أي �صيء فعله بنا »حممد«.. 

�إن قطع �لزمان كثرية..

لكني تخريُت لك �لقطعة من �لزمان �لتي �نقلب عاملكم فيها ر�أ�ًصا على عقب.. 

ن�صختها لك من �الإي�صتوريجا، و�أخرجتها لك، ق�صة �نقالب عاملكم.. 

مل تكن لت�صبح هذه مع�صلة، فلتحرتقو� جميًعا يف يوم و�حد.. 

لكن �لبلوى �أن ما قلب عاملكم، قلب عاملنا بدوره كمثل �نقالب عاملكم �أو �أ�صد..

»حممد«.. 

�أتى يف غفَلة من �لزمان..

كما  يخرجون  يعودو�  لو  �لكذبة،  �الأنبياء  كل  دنيانا  من  �نقطع  قرون  ب�صع  بعد  �أتى 
كانو�، �نقطعو� من �جلان، ومن بني �الإن�صان...

ثم خرج..

خرج يف بني �لب�رص �إن�صان، مل يكن كاأي �إن�صان..

�إن�صان »حممد«..

زلزل بخروجه عقائد �جلن، وعقائد �الإن�س..

ذلَّت له �أعلى وجوه يف مع�رص �جلن قاطبة..

وحكى عن �جلن ما هو �لعجب �لعجاب، وفجع من ذلك �لعو�يل و�الأقا�صي، �أن كيف يوؤتى 
�إن�صان!. ذلك �لعلم 

مل يكن مثل »�صليمان«، ذلك �ل�صاحر �لذي غلب �صحره على �أ�صد�ء �جلن..

بل كان �أقرب �إىل نبي..
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»حممد« �الأخالق، »حممد« �ل�صفات، حممًد� كان و��صمه حممد..

عقيدة و�حدة �أخرجها..

و�صَل زلز�لها �مل�صارق و�ملغارب حتى زلزلت ب�صدتها عر�س نبي �لنور، »لو�صيفر«..

�الإ�صالم.. عقيدة 

و� �أملاه ملا �أتذكر، و� �أنيناه..

و� عذ�باه يا بني �صيطان، و� حزناه..

كاأن ما كنا فيه وِع�صنا لن�صنعه قد ُردَّ �إىل وجوهنا ف�صفَعنا..

�أَفَل �أفَل، كل جنٍم وكوكب..

وطلع قمٌر و�حد؛ قمر بني ها�صم.. 

z





)10(

 اعتقلوا 
الجني القديم
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اليمن  يف  حوله  كانوا  الذين  اجلن  عدد  ال�شلت«  اأبي  بن  »اأمية  يعلم  لو 
ال�شتخفى يف بيته، ولو يعلم اأقدارهم يف اجلن لقتَل نف�شه ُرعًبا!، كانوا ال ينفكون 
يتابعون خطواته حتى ملُّوا منه، راأوه يف ذلك اليوم يتحادث مع قافلة اآتية من 
ث بحالوة منطقه املعتادة  مكة يف رحلة ال�شتاء، ي�شتعلم اأخبار قري�س، كان يتحدَّ
وحوله قد ا�شتكث النا�س، حتى راأى امراأة راكبة على بعري، والبعري يرفع راأ�شه 
اإىل املراأة ويرغو، فنظر »اأمية« اإىل املراأة وقال لها: يا امراأة اإن البعري يقول لك 
النا�س كيف  اأ�شفل بطنه.. فا�شتعجب  الهوَدج الذي تركبني عليه مغروز يف  اأن 
فهم البعري!، ونزلت املراأة وك�شفوا عن الهودج فاإذا فيه حديدة مغروزة يف بطن 

البعري، وعلت وجوه النا�س نظرات االإعجاب، وبَدت وجوه اجلن مت�شائلة. 
روا قراًرا اأخرًيا، هذا الرجل   وظلوا وراءه يتبعونه ويتبعون اأخباره حتى قرَّ
ال ُيخرب اأحًدا اأنه نبي، اإمنا يذُكر اأنه �شيكون هو النبي، وال يقول هذا غالًبا اإال 
تتغري، حتى  له  اجلن  نظرة  وبداأت  ويروح،  ويغدو  معهن  يخرج  الالتي  للن�شاء 
توافقوا اأن يقتلوه، فاإن كان نبًيا فقد قتلوه، واإن كان غري ذلك فقد قتلوا رجاًل 

اأ�شاع كثرًيا من وقتهم. 
بالو�شو�شة  �شلطانهم  اإمنا  باالأذى،  اأو  بالقتل  االإن�س  على  للجن  �شلطان  وال 
ا حتى ا�شتل  والفتنة.. وهذا ما عملوه، حاموا على رجال من العرب يوؤزونهم اأزًّ
ال�شلت« ورجل كان معه هو حرب  اأبي  بن  »اأمية  �شيوَفهم وعدوا على  الرجاُل 
اأن  القدر كان قد كتب  اأبو �شفيان، وكانت مفاجاأة عظيمة للرجلني، لكن  والد 
»اأمية« �شيخرج من هذا بال خد�س واحد، فخرج منها ومل مي�شه �شيف!، لكن 
مات يف هذه العدوة والد اأبو �شفيان، وكان قربه يف املكان الذي مات فيه، معزواًل 

بعيًدا عن قبيلته، وزعمت العرب اأن اجلن قد قالت فيه �شعًرا قد ا�شتهر.. 
قف���ٍر مب���كان  ح���رٍب  وق���ُر 

 ولي����س ُق���رب َق���ر ح���رب ق���ر 
اأما اجلن فكانوا يف �شاأٍن اآخر؛ اختلطت م�شاعرهم يف »اأمية بن اأبي ال�شلت«، 
القوم ف�شيكون  فاإن كان نبي يف  الرجل حقا خُمتِلف،  اأن  ق  ُي�شدِّ وبداأ بع�شهم 

هذا.
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وظلُّوا على �شاأنهم يدورون يف ال�شالل حتى اأتى ذلك اليوم، اإذ تنبه واحد 
ه اإليه اأي منهم..  منهم اإىل ما مل يتنبَّ

من  عنه  قالوا  اليونان،  اأ�شاطري  يف  فتًكا  مارد  اأ�شد  »طيفون«،  ذاك  كان 
اأوهامهم ما قالوا، قالوا هو املجنون الذي حتدى زيو�س وغالبه على حكم الكون، 
بوه بعدو االآلهة، واأ�شبح من  وهزمه زيو�س ودفنه يف احلمم حتت اجلبال، فلقَّ
�شاعتها »طيفون« مدفوًنا منبوًذا يف حمم االأر�س، واأ�شبح هو �شبب كل بركان 
اأو زلزال، فلما يغ�شب تهتز لغ�شبته االأر�س، واإن االإن�شان ليغلو يف خياله، لقد 
كان طيفون فقط مارًدا جنًيا متمرًدا، ولقد �شكن ن�شيبني وما حولها، وخرج يف 
وفد ن�شيبني حتى انتهى معهم اإىل »اأمية بن اأبي ال�شلت«، لكن »طيفون« رَمته 

ال�شدفة اإىل احلقيقة، رمته هو وحده. 
z

ة التي قدَمت من مكة اإىل  حدثت ال�شدفة �شريًعا.. يف تلك القافلة القر�شيَّ
اليمن يف رحلة ال�شتاء، جاء فيها �شاب طويل اأبي�س يف وجهه حمره وُح�شن، له 
ثغره،  من  االأعليني  النابني  الطول يف  من  ي�شرًيا  �شيًئا  لديه  اأن  وجهه  �شمة يف 
ولديه حدبة ي�شرية يف ظهره، كان ثرًيا جًدا يحب التجارة والك�شب، وكان ا�شمه 
اأن  اإىل  ال�شدفة  به  اأذهبت  ولقد  بن عوف«	  الرحمن  	»عبد  الرحمن«  »عبد 
ينزل يف بيت �شيٍخ كبري �شاِحر من �شحار اليمن؛ �شيخ قد كرب وبلغ اأرذل العمر 

حتى �شار اأ�شبه بالفرخ، وكان ا�شمه ع�شكالن. 
ب�شعوبٍة  الرحمن«  »عبد  فراأى  عينيه..  على  ع�شابة  �شاًدا  ع�شكالن  كان 
بن احلارث  بن عوف  الرحمن  اأنا عبد  قال:  قري�س..  اأخا  يا  انت�شب  له:  فقال 
بن زهرة.. قال ال�شيخ: ح�شُبك، اأال اأب�شرَك بب�شارة وهي خري لك من التجارة؟ 
قال عبد الرحمن: بلى.. قال: اأتيتك بامَلعجبة واأب�شرك بامَلرغبة، اإن اهلل قد بعث 
يف ال�شهر االأول من قومك نبًيا ارت�شاه �شفًيا، واأنزل عليه كتاًبا وفًيا، ينهى عن 
االأ�شنام و يدعو اإىل االإ�شالم، ياأمر احلق و يفعله، وينهى عن الباطل ويبطله، 

واإنه من بني ها�شم، واإن قومك الأخواله، يا عبد الرحمن وازره و�شدقه.
اأن ي�شمع به  اأتى له باخلرب قبل  كان رئي اجلن الذي ياأتي ذلك ال�شيخ قد 
وكذا  اخلرب،  وعلموا  �شمعوا  ال�شام  �شحرة  وكذا  ن�شيبني،  من  املوفدون  اجلن 
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اأولئك اجلن واآمن باإميانهم �شحرتهم، وكل هذا ووفد  اخلالة »�شعدى«، فاآمن 
ال�شيخ  ذلك  عند  ال�شاعة  تلك  يف  لكن  �شيًئا..  االأمر  من  يدري  ال  ن�شيبني 
الع�شكالن، كان املارد »طيفون« من اأبناء ن�شيبني مي�شي باجلوار، وراأى امل�شهد 
كاماًل، وعرف اخلرب، عرف اأن احلق لي�س ها هنا، بل اإن احلق هناك، يف مكة.

اأن يناله وحده دون غريه، فاأخفى  وكان »طيفون« مارًدا يحب املجد؛ يحب 
اخلرب عن اأبناء ن�شيبني كلهم، ويف غفلٍة من اجلميع انطلق وراء »عبد الرحمن 
بن عوف« اإىل مكة، يريد اأن يعرف اأمر ذلك النبي، اأما »عبد الرحمن« فكان 
االأمر �شاغله طوال طريق ال�شفر، لطاملا �شعر اأن �شيًئا ما خطاأ فيما يفعله النا�س 
يف االأر�س، لكن املال األهاه عن النظر يف هذه االأمور، فلما نزل اإىل مكة لقيه »اأبو 
بكر«، ال�شديق العتيق، وكان خلياًل له، وكان مع »اأبو بكر« »عثمان« و»طلحة«، 
اأبا بكر، ذرين اأحدثَك  اآخذا بيدهما اإىل ر�شول اهلل، فقال »عبد الرحمن«: يا 
باأمٍر لدي عجيب... وحكى له من اأمر ع�شكالن، فقال »اأبو بكر«: يا بن عوف، 
اإليه فام�ِس  هذا ممد بن عبد اهلل، بعثه اهلل اإىل خلقه ر�شواًل، واإنا ما�شون 

معنا.
فبينا هم على طريقهم اإذ راأوا فتى اأ�شمر طوياًل جًدا كثيف ال�شعر مل ُيجاوز 
ا مل يجاوز الثالثني، ومعهما  ال�شابعة ع�شرة، ومعه �شاب يافع كثري ال�شعر اأي�شً
ر�شول  عمات  اأبناء  هوؤالء  بكر«:  »اأبو  قال  ها�شم،  بني  �شمت  مالمه  يف  َكهل 
اهلل.. كان االأ�شمر ال�شغري ال�شن هو »الزبري« 	»الزبري بن العوام«	 فتى ا�شُتهر 
�شرًبا  ت�شربه  كانت  النبي،  عمة  املطلب«  عبد  بنت  »�شفية  عليه،  اأمه  بق�شَوة 
ُموؤذًيا حتى ال يكون ناعًما مدلاًل، وقد كان لها ما اأرادت، فكان »الزبري« �شديًدا 
قوًيا على �شغره، واالأو�شط الكثري ال�شعر هو »عبد اهلل بن جح�س«، ابن اأميمة 
بنت عبد املطلب عمة النبي، والكبري الذي ي�شبه الها�شميني هو »اأبو �شلمة«، ابن 
العمة الثالثة لر�شول اهلل »بّرة بنت عبد املطلب«، وكان اأخو النبي من الر�شاعة، 
وكلمتني من »اأبي بكر« مل يزيدهما اأوقَدت يف نف�س »الزبري« و»عبد اهلل« و»اأبو 
�شلمة« اهتماًما عجيًبا فا�شتمعوا اإىل بقية الكالم وا�شتح�شنوه.. وكاأنَّ »اأبا بكر« 

كان يقول �شحًرا اأو كاأن نفو�س اأولئك كانت خمتارة من عند ربها!
وم�شى �شتة رجال مع ال�شديق، لكنه فجاأة توقف، ونظر اإىل ناحية معينة 
وثبت عينيه!، كان هناك يقف ابن الرجل االأنور، ابن زيد بن عمرو بن نفيل، 
»�شعيد« 	»�شعيد بن زيد«	، ذاك الذي دعا له اأبوه املنا�شل ملا كان ميوت وحده 
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حبة نبيك فال حترم منها ابني  يف ال�شحراء، اإذ قال: رب اإن كنَت حرمتني �شُ
يتحادثون،  اأترابه  من  اثنني  مع  واقًفا  كان  اأبوه،  ُي�شبه  »�شعيد«  وكان  �شعيًدا.. 
وكلهم يف نهاية الع�شرين من العمر، �شباب يافعون، اأحدهم كان مميًزا جًدا، 
كان  فائع،  وعطر  مرجل  ب�شعر  يقف  حرير،  من  كاأنها  ثياب  عليه  و�شيم  ريان 
ذاك الفتى املنعم الواقف مع »�شعيد« هو حديث ح�شناوات مكة ولوؤلوؤة ندواتها 
و مال�شها، »م�شعب« 	»م�شعب بن عمري«	، وثالثهم كان فتى نحيًفا خفيف 
اللحية �شابًغا �شعره باحلناء وله عقي�شتني م�شفرتني يقو�شهما خلف اأذنيه، وله 
يد عروقها ظاهرة من عمله يف حفر القبور، كان ذاك »اأبو عبيدة« 	»اأبو عبيدة 

بن اجلراح«	. 
ر  اإىل »�شعيد بن زيد« ومن معه، فذَكّ »اأبو بكر«  وبخطَوٍة ال ترتدد.. حترك 
ثه ومن معه عن النبي االأمني، واإن اأبا بكر اإذا  �شعيًدا بوالده، وكالم والده، وحدَّ
ث عن النبي يكون كاأن قلبه هو الذي يتحدث، فيلفت ب�شائر القلوب اإليه..  حتدَّ
كان »�شعيد« اأول من تاأثَّر الأن والده كان قد رباه على النبي املنتظر، و»م�شعب 
تبديان  اجلميلتني  عينيه  اأ�شبحت  ورغد  ثياب  يف  ًما  ُمنعَّ كان  الذي  عمري«  بن 
ال�شاب  و»اأبو عبيدة بن اجلراح«  ياأِت على خاطره من قبل..  باأمر مل  اهتماما 
العفي بدا ُمنتبًها اإىل اأبي بكر بكل كيانه، ومل مي�ِس من الوقت �شيء حتى �شم 
»اأبو بكر« ثالثة اآخرين، وكاأنه يف ذلك اليوم كان مي�شي يف طريق دانية عليها 

قطوف من اجلنة فجعل يقطفها واحدة واحدة. 
النور املحمد، كانوا مي�شون  اإىل  الرجال  بت�شعة من زينة  »اأبو بكر«  وانطلق 
ووراءهم عني تنظر ومتني نف�شها باملجد، عني جني، »طيفون« الذي �شمع كل 
هذا وراأى، وعلم اأنه قد وقع على الكنز املخبوء الذي نزلت الأجله عوايل اجلن 
عت كالكلهم، فانطلق »طيفون« وراء »اأبي بكر«  من ن�شيبني يبحثون حتى تقطَّ

و�شحبه اإىل حيثما انطلقوا.
مما  اأجمل  بهاوؤه  كان  راأوه  فلما  بروؤيته،  اأنف�شهم  مينون  الهادي  عند  واأتوا 
ال�شابق، فعر�س عليهم  روؤيته يف  واأجمل مما يذكرون من  ارت�شم يف خيالهم، 
ال�شريف،  بيته  »طيفون« حتى خرج من  يره  القراآن، ومل  عليهم  وقراأ  االإ�شالم 
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املحيا  لكنه كتمه، بهي جميل  قلبه �شيء  راآه ومالأ عينيه منه ومل�شه يف  هنالك 
مارد اجلن  فحتى  ي�شاء،  كما  قد خلق  وكاأنه  كان »ممد«،  ق�شيًما يف اجل�شم 

العتيد توقف برهة يف قلبه ينظر، ما هكذا اعتاد اأن يكون الب�شر!.. 
وملا اأ�شلم الت�شعة اأ�شلم نفر من قرابة الت�شعة، اأ�شلمت عمات النبي باإ�شالم 
اأبنائهن، فاأ�شلمت »�شفية« القوية ال�شديدة اأم »الزبري بن العوام« واأخت »حمزة«، 
واأ�شلمت »اأميمة« الف�شيحة اأم »عبد اهلل بن جح�س«، اأ�شلَمت هي وابنتها »زينب 
النبي،  واِلد  اهلل«  »عبد  اأخت  املجيدة  ال�شاعرة  »اأروى«  واأ�شلمت  بنت جح�س«، 

وكانت العمة االأخرية »برة« والدة اأبو �شلمة متوفاة.  
ثم اأ�شلمت الزوجات.. »اأم �شلمة« زوجة »اأبو �شلمة«، »فاطمة بنت اخلطاب« 
زوجة »�شعيد بن زيد بن نفيل«، ثم اأخت »�شعيد بن زيد بن نفيل«، »عاتكة بنت 
زيد بن نفيل« الرجل االأنور، فزاد �شبعة على الت�شعة فاأ�شبحوا �شتة ع�شر، زادوا 

على الثمانية ع�شر االأولني فكانوا اأربعة وثالثني م�شلًما يف اأيام معدودة. 
اأما »طيفون« املارد فقد نظر اإىل الت�شعة يومها ثم وىل بعيًدا، باجتاه اليمن، 

لُيخرب عن »ممد«. 
اإىل اأين اأنت ذاهب يا اأ�شلع؟	 

قيل هذا ب�شوٍت حازم من وراء »طيفون«!. فالتفَت بغ�شٍب كما يلتفت املردة 
فنظر فاإذا جني واقف اأمامه وقفة الغ�شب، كان ذاك »عمرو بن جابر«، واقًفا 

له كاأمنا مينعه من املرور.. قال »عمرو«: 
اإىل اأين امل�شري يا اأ�شلع؟ اإىل اأتباع االأمري ال�شفيه االإبلي�س؟ فُتخرِب اللئام 	 

باأمٍر مل ياأذن اهلل له اأن ُيعَلن؟ 
كان »عمرو« يعرف اأنه يقف اأمام مارد من نار، واأنه لي�س كفوؤا له وال حتى 
ن�شف كفوؤ، لكن قلبه وروحه كان فدا ر�شول اهلل واأمر اهلل، وعزم األن مير ذلك 

االأ�شلع العارم من هنا اإال على جثته، وكانت مابهة غري عادلة. 
z
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مقاعد م�شفوفة بعناية على �شبه م�شرح دائري، خافية يف ظالم فال ترى 
اجلال�شني عليها، ومن�شة يف منت�شفها كاأنها من�شة م�شرح، تقف عليها وحدها 
وال�شوء متوجه اإليها؛ »ما�شا« �شاحبة الروح الرقيقة، اإن �شر االأعمال اخليانة، 
واأ�شر ال�شر اأن تخون االأمري، اأمري النور، فلتُكن من الكفار به كما �شئت، لكن 
ال تدخل يف نعيمه ورفاهته وتتبعه وتق�شم على الطاعة ثم تخرج على كل هذا 
�شخو�س  و�شط  مو�شعك،  هذا  ف�شيكون  فعلت  فاإن  وتخون،  تع�شى  بل  وتتمرد 
يعلمون  عيونهم، هم  �شوى  منهم  تبدو  ال  ال�شواد  ملتفة يف  مقاعد  جلو�س على 
واأنت تعلم اأنهم �شيكونون اآخر ما ترى من هذه الدنيا، اجلوداكيوال، املحكمة، 

بل املقتلة. 
َلت احلكم على »ما�شا«، وق�شوا باأن  لكن العيون املتوارية يف طرف الظالم اأجَّ
االأ�شقر اليماين الذي ُوِجد بجوارها قد اأدين مبثل الذي اأدينت به، وقالوا ائتوا 
به للتجرمي والتاأثيم، فهو الغرمي اخل�شيم للنور والأبناء النور، اعتقلوا اجلني 
القدمي، اعتقلوا »عمرو بن جابر«، ولُت�شندوا االأمر اإىل فوج ن�شيبني، فُهم اإليه 

اأقرب.  
يف  املجتمعني  اجلن  زمرة  بني  فحطَّ  اجلوداكيوال،  من  اجلن  مبعوث  ونزل 
قد  االأمر  اإن  ن�شيبني،  اأبناء  يا  قال:  ال�شلت«..  اأبي  بن  »اأمية  حول  �شاللهم 
�شدر، اأن اأر�شلوا من بينكم رجاًل له عزم، لياأت اإلينا بعمرو اليماين بن جابر، 
فاإن حكم احلتف ب�شاأنه قد ح�شل.. ظهرت ب�شمة وا�شعة على وجه »�شيدوك«، 
اأوقَفه بنظرة، ثم نظر»ميتاترون«  االأمر.. لكن»ميتاترون«  وقال: دعوا يل هذا 
االإثم  اإىل  اأ�شار»ميتاترون«  ينطلق؛  اأن  كلمة  بدون  له  واأ�شار  اجلن،  اأحد  اإىل 

املتج�شد، اأ�شار اإىل »بليعال«! 
�شبعة  اإ�شرائيل حتى كتبوه يف  بني  ى على وجدان  تعدَّ �شيطان قدمي دميم، 
والتلف،  وال�شالل  واالأذى،  ال�شر  اأنه  كتبوا  التوراة..  من  مو�شًعا  وع�شرين 
�شحرة  يخدمه  كان  الذي  ذاك  قالوا  قمران،  �شحف  يف  ال�شطور  له  و�شطروا 
فرعون، واأن امل�شيح املنتظر �شيدمره يف اآخر الزمان، �شيطان ا�شمه »بليعال«، 
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حتى قدامى الن�شارى ذكروه فقالوا هذا الذي يف اأ�شل اجلحيم، منظور فيها 
الثالث يف  الكتاب  ال�شحرة ِذكر ومكان، فاإن  مع 666 �شيطان، وله يف مكاتيب 
كما  نزل  اليوم يف مكة؛  »بليعال«  نزل  ولقد  بليعال،  كتاب  ال�شيطان هو  اإجنيل 

تتنزل ال�شياطني. 
z

راآهما،  بل  اأعالها فراآه،  بها طوفة واحدة من  اإىل مكة وطاف  االأثيم  نزل 
»عمرو بن جابر« و»طيفون« يقفان متواجهني، فلما اقرتب من مكانهما التفَت 
اإليه كليهما وكان حل�شوره طاقة زعزعت ذرات الهواء، فنزل نزلة غا�شبة، قال: 
ما �شاأنك هنا يا »طيفون«، ماذا اأخرجَك عن ال�شرب؟ قب�س »عمرو بن جابر« 
ته واأح�سَّ بهول الورطة التي �شقَط فيها، كان يف البدء اأمام مارد، اأما االن  قب�شَ
فهو اأمام مارد وعفريت من اأ�شل اجلحيم.. لكن »عمرو« اأرخى قب�شته حلظة، 
فاإن »طيفون« كان قد حترك من مكانه وتهجم على »بليعال«، هجمًة مفاجئة مل 
وت�شارع اجلحيم مع اجلحيم،  وتفاداها،  »بليعال« فراغ منها  تكن يف ح�شبان 

توقف »عمرو« مله وهو ال يدري ما الذي يفعله »طيفون« بال�شبط وملاذا!
كان »طيفون« ي�شتعل ناًرا من دواخله حتى بدت يف عروقه وثناياه، كان يريد 
اأن ينفرد باملجد، لو عِلم »بليعال« باخلرب ف�شي�شاركه املجد 	مد »لو�شيفر«	، 
ق  وتعرَّ وا�شًحا..  كان  القدرة  فارق  لكن  »لو�شيفر«،  مد  من  اأعظم  يوجد  وال 
»عمرو بن جابر« وهو ينُظر اإىل ما فعله »بليعال« يف »طيفون«، كان »بليعال« هو 
د، وكان يبدو اأن نريان »طيفون« تلتهب فتاأكل ج�شده، ثم امتدت  االأذى املتج�شِّ
يد »بليعال« الي�شرى كاأنها الوتد فاأم�شكت بفك »طيفون« حتى اختل اتزان املارد 
فك  يف  فدخلت  االأوىل  من  اأ�شد  ثانية  دفعة  بيده  »بليعال«  دفع  ثم  وارجتف، 
عليه  وبدت  »طيفون«  نريان  فت�شاءلت  الرمح  غر�س  كمثل  وانغر�شت  »طيفون« 
عالمات االنك�شار، واأحنى راأ�شه اإىل الوراء فبدت مدحورة وهي داخلة فيها يد 

»بليعال« الواحدة املمدودة. 
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رت لها جنبات فك »طيفون« وفقد الوعي.. ثم التفت  كانت تلك غر�شة يٍد تك�شَّ
»بليعال« اإىل »عمرو بن جابر« الذي تراجع تراجًعا غريزًيا، قال »بليعال«: يبدو 
اأنك يا اأ�شقر �شت�شيف واحًدا اآخر اإىل قائمة امل�شجونني ب�شببك يف اجلوداكيوال، 
»بليعال«:  فقال  يتكلَّم..  ومل  االأر�س  على  ال�شاقط  »طيفون«  اإىل  »عمرو«  نظر 
ا �شتجتمع معهم.. كان كل ما ي�شغل »عمرو« هو اأن وقوفهما  ويبدو اأنك اأنت اأي�شً
اأن يرى  النبوة، كان يخاف  يف هذا املكان هو على بعد خطوة واحدة من بيت 
»بليعال« �شيئا، ثم هداأت نف�س »عمرو« اإذ تذكر اأن اهلل اإن اأراد اأن يخفي اأمًرا 
�شيخفيه، واإن اأراد اأن يك�شفه �شيك�شفه.. قال »بليعال«: اإن جنيئة طائفة االأرواح، 
»ما�شا هارينا«، حتاكم يف اجلوداكيوال بتهمة اخلديعة، واأنت قد �شدر الق�شاء 

ب�شاأنك اأنك ل�شريعتنا عدو مبني، وقد جاء االأمر بت�شليمك اإىل اجلوداكيوال. 
مل ُيعلِّق »عمرو« واإن كان تاأثَّر مب�شري »ما�شا« وغ�شب غ�شبًة خفية ل�شعوره 
اأن هذا ب�شببه، لكنه ت�شنع االنهزام وم�شى مع »بليعال« �شيطان االأذى الذي كان 
يجر وراءه املارد »طيفون« جرَّ الذل، كل ما كان يهم »عمرو« اأن يبعد »بليعال« عن 
هذا املكان، بل عن هذه البلدة كلها، و اإن كان الثمن اإعدامه يف اجلوداكيوال.. 

وبرغم كل الذي ي�شمعه عن اجلوداكيوال اإال اأن نف�شه مل ترجف رجفة واحدة.
z

وعلى اأعتاب مكة نزل رجل ظاهَرة عليه وعَثاء ال�شفر.. تراخى على راحلته 
من التعب ملا دخل الديار، وكان ُيعلِّق على �شدره �شليًبا فاخًرا، كان يذكر كل ما 
مرَّ معه يف رحلته و يذكر ما اأخرجه من مكة، كان ذاك هو الرجل احلي الوحيد 
الباقي من االأربعة االأنوار »عبيد اهلل بن جح�س«، ولقد ارت�شى الن�شرانية دينا، 
و»زيد«  »ورقة«  الرحلة،  يف  معه  كانوا  الذين  الثالثة  اأ�شحابه  موت  بلغه  ولقد 

و»عثمان بن احلويرث«.. فكان يتذكرهم ويتذكر �شريتهم.
كان »عبيد اهلل بن جح�س« هو زوج »اأم حبيبة بنت اأبو �شفيان«، وكان »عبيد 
اهلل بن جح�س« يف نف�س الوقت ابن عمة ر�شول اهلل، »اأميمة بنت عبد املطلب«، 
وما كان يدري اأن »اأحمد« قد ُبعث، وما كان يدري اأنه هو ابن عمته، لكنه علم 
اخلرب فوًرا ملا دخل بيته، فاأمه »اأميمة« اأ�شلَمت واأخوه »عبد اهلل« واأخته »زينب 
ُيعلِّقه على �شدره،  الذي  واإىل ال�شليب  اأخوه »عبد اهلل«  له  بنت جح�س«، نظر 
ث يف اأيامك القدمية  وقال له: واهلل يا عبيد اإن ذلك الذي كنت عنه تبحث وتتحدَّ
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ولقد  ابن عمتك،  بن عبد اهلل،  واإنه ملحمد  بيتنا،  بيننا، من  بعثه اهلل من  قد 
اآمنُت به اأنا واأمك اأميمة واأختك زينب. 

ف »عبيد اهلل« ومل يحر جواًبا.. حتى ينُظر ويقارن بني هذا االأمر وبني  توقَّ
ما حتت يديه من دين وما على رقبته من �شليب، فاأتى اإىل ر�شول اهلل الب�شري 
املعزي  املناحما  النبي  عينيه،  بني  من  تفي�س  وكاأنها  النبوة  فوجد  املحمد، 
االأحمد، بل اإن ا�شمه املحمد، لكنه لي�س من بني اإ�شرائيل، اأفيكون اليهود حًقا 
متع�شفون يف احتكار النبوة الأنف�شهم دوًنا عن جميع االأمم؟ اإن تع�شفهم هذا ال 
ر به  يتفق مع عدالة اهلل، كان يح�س بهذا لكنه يخفيه، املناحما الثاين الذي َب�شَّ
ر  د »امل�شيح« ويب�شِّ االإجنيل قد نزل اليوم ليحاج العامل على اخلطية، نزل ميجِّ
بنزول »امل�شيح«، نزل وال يتكلم اإال مبا ي�شمع، متاًما كما جاءت ب�شارة االإجنيل... 
نظر »عبيد اهلل بن جح�س« وهو يفكر يف كل هذا اإىل مالمح »ممد«، والنور 

ينور �شدره رويًدا رويًدا. 
النبي الذي تنتظره اليهود، وب�شرت به التوراة.. قالوا هو الذي ُيخِرج احلق 
ال�شارع �شوته، ال يكل وال  لي�س ب�شخاب وال ي�شيح وال ي�شمع يف  لالأمم، قالوا 
نورا  ويجعله  اهلل  يحفظه  الذي  هو  قالوا  االأر�س،  يف  احلق  ي�شع  حتى  ينك�شر 
لالأمم، يفتح به عيون العمي ويخرج من احلب�س املاأ�شورين يف الظلمات، قالوا 
رت به مكاتيب اليهود يف  هو الذي ي�شكن قيدار اأر�س العرب، هو النبي الذي ب�شَّ
قمران.. فكتبوا اأنه يتيم، واأن بني كتفيه �شامة.. نظر »عبيد اهلل بن جح�س« وهو 
ر يف هذا اإىل مالمح »ممد«، واإىل �شامة »ممد«، وال�شنا من نوره قد غزا  ُيفكِّ

قلبه وا�شتحوذ. 
و�شردت عيونه وهو ينظر.. اأفت�شدق يف ابن عمتي نبوات الكهنة؟ اأهو من 
غالب بن فهر من جهة االأم مثل اأمية بن اأبي ال�شلت، ال بل كان ممد من غالب 

بن فهر من جهة االأب ومن جهة االأم اأي�شا.
فغ�شل  نزل  وكاأنه  الكرمي..  القراآن  من  نزل  ما  اإىل  اهلل«  »عبيد  ا�شتمع  ثم 
ما علق ب�شدره من كدر، ال توجد ذوات ت�شدر من اهلل لتخلق العامل، ال يوجد 
عوامل اأربعة متالألئة فيها عزير يخلق العامل، ال يوجد ذات امل�شيح ال�شادرة التي 
تخلق العامل، بل يوجد ذات اهلل االأحد، اهلل ال�شمد، مل يِلد منه ذات ومل ُيولد 
من ذات، ومل يكن له كفًوا اأحد، اإمنا اأمره اإذا اأراد اأن يخلق اأن يقول كن فيكون 

ما اأراد.
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كان قد نزل حتى ذلك الوقت كثري من القراآن يف�شح عن عقيدة االإ�شالم 
من  جبينه  على  يده  اهلل«  »عبيد  و�شع  لقد  ولعمري  االأنبياء،  ق�ش�س  ويحكي 
االآن �شمع  التوراة،  ي�شمع من ق�ش�شهم يف  �شوء و�شناعة ما كان  ح�شرته على 
الق�ش�س وهي لفطرته دانية، ال توجد خطايا لالأنبياء، بل اإنهم بريئون من هذا 
ب�َشر عاديون  بل هم  الب�شر،  فوق  الأنهم  لي�س  اللم�س،  ال�شم�س من  براءة  ال�شر 
لهم �شهوات كبقية الب�شر لكنهم بلغوا درجة من ال�شالح والتقوى ورقي الروح 
اهلل من  ا�شطفاهم  لهذا  ما مينعهم عن اخلطاأ،  اهلل  اهلل وحب  واخلوف من 
بني الب�شر فجعلهم اأنبياءه.. فهم مع�شومون باجتهادهم الب�شري لي�س بطاقة 

خارقة اأعطاها اهلل لهم فميزهم بها عن الب�شر.
»اآدم« نبي اأخطاأ خطاأ ب�شيطا وا�شتغَفر اهلل فغفر له ومل يورث خطيئته الأحد 

كما يف االإجنيل ومل ُي�شاِجع احليوانات كما يقول التلمود... 
و»نوح« نبي مل ي�شكره حفيده كنعان ومل يعريه ومل يلعن اهلل على ل�شانه ن�شل 
حفيده »كنعان« الذي فيه كل االأمم التي �شكنت ال�شام كما قيل يف التوراة بل اإن 
كل االأن�شال عند اهلل �شوا�شية، وقد اأر�شل اهلل الطوفان على قوم »نوح« وحدهم 
ولي�س على العامل كله كما يف التوراة؛ اأر�شله عليهم ملا كذبوا بعد األف �شنة من 
خطيئة  من  العامل  على  غ�شب  اهلل  اأن  ب�شبب  لي�س  لدعوتهم  »نوح«  ماوالت 

ال�شاحلني مع الن�شاء كما يف التوراة...  
الوعد  �شادق  �شالح  نبي  ابنه  و»اإ�شماعيل«  وحده،  اأّمة  هو  نبي  و»اإبراهيم« 
يعبد  ومل  »اإ�شحق«  اأخيه  قتل  يحاول  همجًيا  رجاًل  ولي�س  بال�شالح  اأهله  ياأمر 
اأي�شا نبي، و»لوط« نبي  »اإ�شحق« هو  واأخوه  التلمود،  االأ�شنام يوما كما قيل يف 
كرمي اآتاه اهلل حكًما وعلًما ومل يزِن ببناته ومل ت�شكره بناته ومل ي�شاجعنه واحدة 
التلمود،  يف  كما  ديوًثا  يكن  ومل  التوراة،  يف  كما  ن�شاًل  منه  ليقمن  االأخرى  تلو 
الهمجي  اأخوه  من  البكورية  على  ل  ليح�شُ اأبوه  يخَدع  مل  �شالح  نبي  و»يعقوب« 

»عي�شيو« والد االأدوميون اأعداء بني اإ�شرائيل كما يف التوراة. 
ال توجد اأن�شال ملعونة يف ن�شبها زنا وفح�س، ال توجد دياثة وزنا مارم، ال 

توجد ق�ش�س جن�شية...
اأبناء »يعقوب« مل يرتكبوا زنا مارم، »راوبني ابن يعقوب« مل يزِن ب�شرية 
اأبيه بلهة كما يف التوراة، »يهوذا ابن يعقوب« مل يزِن مع »ثامارا« زوجة ابنه التي 
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رت له يف �شكل موم�س لت�شحح له ن�شله الأنه كان يتزوج كنعانيات كما تقول  تنكَّ
التوراة . 

ال يوجد قتل ن�شاء ارتكبه »مو�شى« ب�شبب زنا اليهود معهن، وال قتل »مو�شى« 
الرجال والن�شاء واالأطفال من الكنعانيني باأمر اهلل، و»هارون« كان نبًيا ف�شيًحا 
ومل ي�شَنع العجل لقومه يف غياب »مو�شى« اإمنا �شنعه لهم »ال�شامري«، و»ي�شوع« 
خليفة »مو�شى« مل يقُتل 13 �شعبا واحدا وراء االآخر بكل من فيه من ن�شاء واأطفال 

ع و�شيوخ وحيوانات باأمر اهلل كما يف التوراة.  ور�شَّ
و»داوود« كان نبًيا اأواًبا، مل يزِن بامراأة قائده اأوريا، ومل يقُتل �شعبه ب�شبب 
التوراة..  يف  له  ُن�ِشب  كما  اإح�شائهم  يف  ورغبته  �شعبه  بكثة  اإعجابه  خطيئة 
و»�شليمان« كان نبًيا اأواًبا مثل اأبيه اآتاه اهلل احلكم والعلم وعلمه منطق الطري 
املمالك  لن�شاء  االأ�شنام  معابد  ب�شناعة  د  يتودَّ ومل  والريح  اجلن  له  و�شخر 
املجاورة كما يف التوراة.. واأبناء »داوود« االآخرين مل يزنوا زنا مارم، »امنون 
اأمام  اأبيه  �شراري  يغت�شب  مل  داوود«  بن  »اأب�شالوم  باأخته،  يزِن  مل  داوود«  بن 

�شعب اإ�شرائيل كما يف التوراة.  
العهد  وي�شمونها  الن�شارى  بها  ويوؤمن  اليهود  بها  يوؤمن  التي  التوراة  تلك 

القدمي بكل ما فيها من هذه ال�شنائع، ال يوجد �شيء من هذا عند »ممد«...
كذلك »يحيى« نبي ولي�س مرد واعظ كما يف االإجنيل، و»عي�شى« نبي وجيه 
هو امل�شيح املنتظر، وهو كلمة اهلل وروح منه، يعني خملوق بكلمة اهلل بدون اأب، 
وهو روح من اهلل ت�شريًفا له على كل روح، موؤيد بالروح القد�س.. والروح القد�س 
هو املالك »جربيل« ولي�س اأحد ذوات اهلل وال ينبغي له؛ بل هو مالك اأيَّد اهلل به 
ا؛ فكان »عي�شى« بهذا التاأييد ُيكلِّم النا�س يف املهد ويخلق  »عي�شى« تاأييًدا خا�شً
من الطني كهيئة الطري فينفخ فيها فتكون طرًيا ويحيي املوتى وبربيء االأكَمه 
واالأبر�س باإذن اهلل، لكنه لي�س ذاًتا من ذوات اهلل ولي�س �شادًرا منه ومل يخلق 
ه لهم، بل  العامل ومل يتج�شد اهلل به، ومل يقتله النا�س على ال�شليب واإمنا �ُشبِّ

رفعه اهلل اإليه و�شينزل يف اآخر الزمان ليحقق نبوءة اهلل يف امل�شيح املنتظر. 
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لهم فيها..  الذين ال ذنب  امل�شاكني  لكل ذريته  »اآدم«  ثها  ورَّ ال توجد خطية 
ال توجد كهنة و�شيطة تعرتف لهم بخطيتك فاإذا غفروا لك غفر لك اهلل، اإمنا 
ث اهلل يف اأي وقت وت�شتكي له يف اأي وقت، ويغفر لك يف اأي وقت فور اأن  اأنت حُتدِّ

يح�شل يف قلبك الندم.. اهلل كرمي عظيم قريب ميب.
ال توجد ذبائح حترق كاملة حتى تتفحم الأجل اهلل كما يف التوراة.. وال ذبائح 
تذبح لياأكل منها الكهنة وحدهم.. وال ذبائح خم�شو�شة بالرهبان ال يجوز اأن 
رحيمة غري موجعة،  بطريقة  اأحد  اأي  يذبحها  الذبائح  اإمنا  يذبحها غريهم.. 
ق بلحمها على الفقراء وامل�شاكني، فال ينال اهلل من حلومها اإمنا  تذبح ليت�شدَّ

يناله التقوى ممن ذبحها. 
غ�شيل  اأنبيائه،  ب�شاأن  اأو  اهلل  ب�شاأن  قيلت  �شائبة  لكل  كامل  �شامل  غ�شيل 
اأو ت�شتقبح الروح.. فقال  اأو ي�شتغرب العقل  وتطهر من كل ما ت�شت�شنع النف�س 
االإ�شالم  فاأ�شبح  اهلل؛  ر�شول  ممدا  اأن  واأ�شهد  اهلل،  اإال  اإله  اأال  اأ�شهد  الرجل 

باإ�شالمه خم�شة وثالثني نف�شا.
z

بني حواري مكة، كان ال�شبي االأ�شمر »�شعد بن اأبي وقا�س« الذي ال يتجاوز 
ر  �شت ع�شرة عاًما جال�ًشا يف مل عمله يربي ال�شهام كما اعتاد، كان يربي وُيفكِّ
ويذكر  واحد،  يوم  بت�شعة رجال يف  النبي  بكر« وهو داخل على  »اأبي  يف م�شهد 
ا�شتب�شار النبي بهم وفرحته، ونظر اإىل املارة هنا وهناك؛ اإن هوؤالء ال يدرون 
اأن نبًيا قد خرج بينهم، مي�شون يعاي�شون حياتهم، لكن اهلل مل ياأذن باالإعالن، 
كان يَوّد لو اأن يفعل �شيئا هو االآخر، ثم ح�شم اأمره وقام بحزم ورمى ما كان يف 
يده من اأ�شهم، وتوجه خارًجا، اإىل �شفح جبل ال�شفا، وبني عينيه مهمة واحدة.  
البيوت،  بقية  عن  قلياًل  متجنب  بيت  هناك  كان  اجلبل  ذلك  �شفح  عند 
ي�شكنه فتى واحد يتيم، لي�س له ذكر يف القوم وال اأهمية، اإال اأنه اأرقم، واالأراقم 
نة ال�شيقة، فتى من رقمته يقال له االأرقم، مل يجاوز  هم اأ�شحاب العيون امللوَّ
ال�شابعة ع�شرة، وحيًدا يعي�س يف بيت كامل ُمنَزٍو حتت جبل ال�شفا، وال �شاحب 
له يف القوم اإال فتى من �شنه ُيدعى »�شعد بن اأبي وقا�س«، ولقد راآه يف ذلك اليوم 

اآٍت عليه ويف عينيه حديث كثري. 
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اأتاه »�شعد« فاأخرجه من بيته وكلَّمه وكلمه عن اهلل ور�شول اهلل و�شفاهة ما 
فاأ�شَلم، وخرج  النبي امل�شطفى  اإىل  فاأتى  الفتى،  القوم، فان�شرح �شدر  ي�شنع 
اأجياد،  �شعب  يحبه،  »�شعد«  كان  الذي  ال�شعب  اإىل ذلك  »�شعد« مي�شي معه  به 
اأول مكان وقعت فيه عينه على ر�شول اهلل، فوجدا رجاال ي�شلون.. قال »�شعد«: 
�شوًتا  لكن  بهم..  واأَن�شوا  معهم  ف�شلوا  اهلل،  ر�شول  اأ�شحاب  هوؤالء  اأرقم  يا 
ويت�شاحكون،  ي�شحكون  اأجالف،  بية  �شِ ي�شلون، �شوت  وهم  اآذانهم  على  اأتى 
حلظة،  �شحكاتهم  ف�شكتت  ال�شاجدين،  من  �شًفا  فوجدوا  ال�شعب  على  دخلوا 
وتهكموا، عن  تكلَّموا وملزوا  ثم  االأر�س  وت�شاقطوا على  وا�شت�شحكوا  ثم �شجوا 
�شف الدافنني روؤو�شهم يف اأدمي االأر�س، فلما فرغت ال�شالة قام »�شعد« ووجهه 
ر من الغ�شب، وتهاو�س مع ال�شبية واأم�شك بهم واأم�شكوا به ومل يجد اأحد  ُمتفجِّ
ملقاة  فك  عظام  فرفع  االأر�س  على  انحنى  قد  �شعًدا  فاإن  العداء،  لف�س  وقًتا 
يف الرتاب و�شرب بها راأ�س اأحد ال�شبية ف�شج له راأ�شه، فهرب ال�شبي وهرب 
اأ�شحابه، وكان هذا من اأعظم اخلطر على تلك الفئة امل�شلمة القليلة التي تن�شاأ 

يف متمع قري�س، خطر الدم. 
وعادوا مبا فعلوا اإىل ر�شول اهلل، وحتدثوا وتفكروا.. لكن االأرقم ذو ال�شنني 
ال�شبعة ع�شر عر�س له يف خاطره اأمر، اأن تعالوا اإىل بيتي جميعا اإذا اأردمت اأن 
جنتمع بر�شول اهلل، ولنجتمع كل يوم اأنَّى �ِشئُتم الأي مدة �شئتم، واإن بيتي خري 
لكم، فاإنه متنح عن بقية البيوت عند �شفح اجلبل، ولئن �شوهدمت ما�شني اإليه 
اأحد، فكاأنكم ذاهبون اإىل ال�شفا، ولي�س يف  ياأبه بكم  وعائدين من عنده فلن 
بيتي ن�شوة وال عيال... وظلَّ ُيحدثهم حتى ا�شتح�شنوا راأيه واأقره النبي املجتبى، 
فكانت تلك الدار يف �شفح اجلبل هي متمعهم وموؤتلفهم، ويف و�شطهم ر�شول 
اهلل، يجل�شون اإليه وعيونهم ال ترتفع وظهورهم ال تتكيء، ي�شمعون اإىل الهدى، 
فاإذا حتدث مدت اأعناقهم وتبادرت اآذانهم، واإذا �شكت اأطرقوا.. يتلوا عليهم 
اآيات بينات ت�شفو لها نفو�شهم وت�شموا لها اأفكارهم، فاإذا خرجوا وجدوا قومهم 
يف التالهي، تت�شافل اأفكارهم وذقونهم حتت ال�شنم واحلجر، فاإذا عادوا اإىل 

رت نفو�شهم وقلوبهم. ر�شول اهلل تنوَّ
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وكاأن تلك الدار بعثت نوًرا، فاأ�شلم فيها �شعف الذين اأ�شلموا قبلها..
وظلوا يزدادون يوًما بعد يوم، ياأتي كل يوم اإىل متمعهم موؤمن جديد، حتى 
امتالأت بهم اأركان بيت االأرقم وبلغوا ال�شتني رجال وامراأة، وظلوا يزدادون حتى 
نزل االأمر لر�شوله من فوق �شبع �شماوات، االأمر املنتظر، بعد ثالث م�شني من 
دار  تزيد من دخوله  اأو  �شنة  وبعد  الغار،  عليه يف  نزول »جربيل«  على  ال�شنني 
البداية؛  يعني  هذا  وكان  االأقربني..  ع�شريتَك  اأنِذر  اأن  اهلل؛  اأمر  نزل  االأرقم، 

بداية الر�شالة، واملواجهة.

z
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�إىل نف�صك، و�أعتمَت من حولك كل نور، ورقدَت على ذلك �لفر��س �لذي لك،  �إذ� خلوَت 
تلك  �أحتني  �إليك،  �أنُظر  �حلجرة،  نف�س  يف  �أدور  �لفر��س،  نف�س  على  �أرُقد  هنالك،  �أنني  فاذُكر 

�ل�صهوة �لتي تاأتيك، الأنق�س على جمامع �صدرك.

على  نطلع  �أنا  �الإن�س  ظن  بها،  يفكرون  بينما  �أفكارهم  قر�ءة  على  نقدر  �أنا  �الإن�س  ظن 
ال  وعقلك  فكرك  بد�خل  �صيًئا  �إن  عظيم،  وخبال  حمق  يف  �الإن�س  و�إن  �لعفنة،  خو�طرهم 
�أن جنعل حياتك كبًد� على  �إن كنا نقدر على هذ� لتي�رصَّ لنا  �أن ي�صتظهره،  يقدر جني على 
�إنا فقط نر�قبك ونحلل تعابريك  �أتيتك بنقي�صها، لكن هذ� َوهم،  �إال  كبد، وملا هناأت بفكرة 
تتقبلها  رمبا  ونفثات  ر�صائل  �صدرك  يف  �لر�ب�صة  روحك  �إىل  نلقي  ثم  تعملها،  حني  و�أعمالك 

وتنفذها ورمبا تتجاهلها، دع عنك كل خمبول يظن فينا غري هذ� �لظن.

ثُكم عنا �أحاديث و�أحاديث.. حدثكم عن تفا�صيل يف حياتنا حتريت  جاءكم »حممد« فحدَّ
ُي�صِلم من فوره، بل  فاإنه  �إذ� كان ي�صمع ويرى »حممد«،  ��صتعلمها، كثري من �جلن  �جلن كيف 
فُي�صلم  بالنجا�صة الأجله، فيخربه عن »حممد«،  �لذي تلوثت حليته  �ل�صاحر  �إىل عبده  ويهرع 
�ل�صاحر بدوره... هكذ� كانو�، عتاة من �أبال�صتنا مل يتحملو�، الأن حممًد� كان ُيخرب عن �جلن مبا 

ي�صتحيل �أن يعرفه �أحد �إن�صي �إال �أن يكون نبًيا.

ذهبت  فاإذ�  �لغروب..  بعد  للبيوت  يدخلوهم  و�أن  �صبيانهم  يكفو�  �أن  �لنا�س  و�أمر  حتدث 
�صاعة من �لليل فيخلوهم، الأن �ل�صيطان ينت�رص �صاعة �لغروب، هكذ� قال بالن�س، من �ملمكن 
بعد  و�حدة  �صاعة  يحدد  �أن  لكن  �لظالم،  يف  ت�صتفيق  مرعبة  خملوقات  �أنا  �أحد  كل  يظن  �أن 
كان  طاملا  ننام  نحن  �ل�صاعة،  تلك  �أهمية  عرف  كيف  �ال�صتحالة،  �صديد  �أمر  فهو  �لغروب، 
و�نت�رصنا  مر�قدنا  من  ُقمنا  �لغروب،  وحدث  �ل�صم�س  نزلت  فاإذ�  �ل�صباح،  من  نور  �لدنيا  يف 
لكن  �جلن،  مد�ئن  يف  ينت�رصون  �جلن  معا�صكم،  �إىل  �ل�صباح  يف  �أنتم  تنت�رصون  مثلما  �الأر�س،  يف 
تلك  يف  حتديًد�  �الإن�س،  مد�ئن  يف  ينت�رصون  فاإنهم  باإ�صاللكم،  �ملوكلون  �أمثالنا  �ل�صياطني 

�ل�صاعة، حتى ي�صتقر كل �صيطان �إىل وجهته وهدفه.

�الأمري  جند  من  �أفو�ًجا  منا  و�إن  لهم..  قرناء  ال  جميعهم  �حللم  جاوزو�  �لذين  و�ل�صبيان 
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هذه  �أن  ورغم  قرين،  له  تكون  �ل�صبيان  من  �إن�صي  عن  تبحث  يوم  كل  يف  �ملد�ئن  �إىل  تنزل 
مهمة مقد�صة يتطوع كثري منا لعملها، �إال �أن كثرًي� منا �إمنا يفعل هذ� ملا يح�صل عليه من رغد 
من �الأمري و�صمات، وهبات ل�صت تدريها وماآثر وحباء، وكثري منا يفعل هذ� الأجل �ملال.. و�إن 
فيها ثروة ل�صت تدريها، نتحني �ل�صبيان فيتخذ �لو�حد منا لنف�صه �صبًيا، يلزمه ال يفارقه، 

�صنو�ت طو�ل حتى ميوت �الإن�صي.

و�صار  �لطريق  ذلك  ��صتلم  فاإذ�  �خلباثة،  طريق  �إىل  ن�صتميله  حتى  ومن�صه  له  نو�صو�س 
وننظر  �الأمري،  من  وعطياتنا  وثرو�تنا  مبالنا  وتنعمنا  عنه  وغاب  منا  �لو�حد  تروح  حثيًثا،  فيه 
�إىل قريننا كل حني، فاإذ� ر�أيناه قد تاب عدنا له ومكثنا عنده حتى نرديه �إىل طريق �لردى، 

وهكذ� مت�صي حياتنا!

و� �صاعة �ل�رصوق و�صاعة �لغروب.. يقول �إن �ل�صم�س  »حممد« كان ينَهى �أ�صحابه �أن ُي�صلُّ
�لغروب تغُرب بني قرين �صيطان،  �لكفار، ويف  لها  �ل�رصوق تطلع بني قرين �صيطان، وي�صلي  يف 
�لعرب يعني  �لقرن يف  �أ�رصب كًفا بكف!،  �أنا نف�صي  �لكفار.. هذ� �صيء جعلني  لها  وي�صلي 
�الأمة، يقول »حممد« �أن �ل�صم�س ملا ت�رصق يف مكة وما حافها من مدن �جلزيرة فاإنها ت�رصق بني 
�أمتي �صيطان، و�إذ� غربت فاإنها تغرب بني �أمتي �صيطان، وهو �صيء حمري، ففي نف�س �صاعة طلوع 
�أمتني ي�صكنون �صمال جزيرة �لعرب؛ �الأمة �الأوىل �لقوط  �ل�صم�س على مكة، فهي تطلع على 
�ل�صم�س، يعبدونه منذ  �إله  �الإله د�زبوك  �لروم يعبدون  �مرب�طورية  وهم �صعب منت�رصين يف 
�صياطني  �أقوى  من  �صيطان  �أنه  د�زبوك  على  تقول  �أ�صبحت  �مل�صيحية  �أتت  وملا  قدمية،  عهود 
�ل�صيطان  قرن  هم  فالقوط  �لفر�ء،  ويرتدي  عظيمة  حلية  له  �صيطان  حقا  ود�زبوك  �جلحيم، 

�الأول. 

�الأمة �لثانية هي �لفر�س.. يعبدون �إله �ل�صم�س هافار�، وهو نف�صه د�زبوك �صيطان �لقوط 
�مل�صتحيل  من  كان  كثري..  �جلن  من  ملحمد  �أ�صلم  هذ�  ملثل  �آخر،  ��صًما  وه  �صمُّ �لفر�س  لكن 
ال  فيها  وعمره  �ل�صام  �إىل  و�حدة  رحلة  �لرتحال  يف  خربته  وكل  هذه  مثل  �أ�صياء  يذكر  �أن 

�ل�صبع.  �ل�صنو�ت  يتجاوز 

قد  نف�صه  »حممد«  قرين  باأن  �أخربك  �أن  يكفي  و�أمور..  باأمور  �لنا�س  ُيخرِب  »حممد«  ر�أينا 
�أ�صلم، كل هذ� ومل يكن �صياطني �الأمري قد تو�صلو� ملحمد، حتى حان ذلك �حلني..

z



 )11(

 انقذوا 
أنفسكم 
من النار
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اًل ب�شال�شل من �شياء، وفوقه  يف ناحية من االأر�س لي�شت ُترى.. وقف ُمكبَّ
قباب وقباب، وكل فكره وروحه عند ر�شول اهلل، فلم ي�شتوعب كل هذا، مي�شون 
به بني ال�شرح والبنيان، يف مل هو ذعر لكل جن، حتى انتهوا به اإىل من�شة 
دوارة، حولها درجات ودرجات، عليها مقاعد خالية، ثم تركوه وحده وان�شرفوا.. 
فم�شى بعينه حواليه بال اكرتاث، حتى �شهد نزولهم، اأنوار تنزلت يف الظالم 
حتى حط كل نور منهم على مقعد، وراأى عيونهم فعرفهم، اإنهم الق�شاة، القهرة 

الزبانية، ودارت به املن�شة وكاأنها ت�شتعر�شه اأمام وجوههم.
منا  تُكن  اأمل  �شباأ،  اأجنان  من  طارق،  بن  جابر  بن  عمرو  منهم:  قائل  قال 
فرًدا من خري اأجنادنا؟ اأم اأنك ن�شيَت يابن جابر؟ م�شت على ذاكرة »عمرو« 
وا�شتذكر ما كان  لبا�شهم،  اأيام كان يرتدي  واأحداث كانت يف �شبابه،  خطوب 
ب وجهه من الكدر، ثم تذكر اأن االإ�شالم يُجُبّ ما  يفعل من اإثم وخطيئة، فتخ�شَّ
قبله، فوقف ثابًتا اأمامهم، ثم خطر عليه ما كدره، لقد متنى اأن يراه ر�شول اهلل، 
اإن كان اإعدامه هاهنا فاإن هذا لن يكون له ولن ينال هذا ال�شرف، لكنه كتمها 
يف نف�شه ووقف بثبات.. ثم تكلم املتكلم وقال: ق�شى ق�شاوؤنا اأن حتفك هاهنا 

يكون، و...  
قاطع »عمرو بن جابر« املتكلِّم، لقد �شعَر اأنه يجب عليه اأن يفعلها، طاملا هو 

اإىل نهايته ما�س.
ويف و�شط اجلوداكيوال، بني الق�شاة والزبانية.. رفع »عمرو« �شوته و�شاح: 
يا بني اإبلي�س اإن الوقت قد اأزف، واإين قائلها فا�شمعوا، األ�شتم ملا �شعدمت اإىل 
را�ٍس  اآهلل  الثاقب،  ال�شهاب  من  حظكم  اأتاكم  اخلرب،  ت�شمعون  ال�شماء  اأعايل 
اإبلي�س  �شفيهكم  األي�س  ُيعذبكم،  فلماذا  را�شًيا  كان  فاإن  اإبلي�س؟  بني  يا  عنكم 
يق�شي �شنونه منذ ذلك احلني وهو ال يدري ما اخلرب وال اأين النبي، اآهلل را�س 
تزيل من على عيونكم  واحدة  فكرة  اأذهانكم عن  تتفتق  اأومل  اإبلي�س؟  يا  عنك 
اأم  اأنبياء وال ر�شل، اآهلل ظامل  اأفيخلق اهلل ب�شرا ثم يرتكهم هكذا بال  عماها، 

عادل؟ اأم اأنه عدل عليكم وظُلوم عليهم؟
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مل ي�شمع رًدا وكاأنه ال اأحد معه، فنظر اإىل عيونهم، ومل يهتد منها اإىل اأي 
تعبري، ثم فجاأة برزت على ج�شد »عمرو« خيوط طلعت من االأر�س وت�شلَّقت على 
لته، ثم قب�شت عليه ف�شرخ و�شقط على ظهره، لقد كان يعرف،  ج�شده حتى كبَّ

يعرف اأنها النهاية. 
z

كانت ليلة يف بيت الهادي.. ليلة اأذن له ربه اأن يجهر ويقولها عالنية، ويبداأ 
الرحلة، رحلة ختام النبوات كلها؛ فدعا الكرمي ذو اخللق الكرمي »ممد« ابن 
عمه العلي ذو الذكر العلي، »علي بن اأبي طالب«، ويومذاك ما كان قد اأمت الرابعة 
ع�شرة، قال له: يا علي، ا�شنع رجل �شاة ب�شاع من طعام واجمع يل بني ها�شم.. 
فعمل البهي العلي ذلك ودعا بني ها�شم وهم يومئذ اأربعني رجاًل وامراأة، دعاهم 
على رجل �شاة واحدة ال تكاد تكفي خم�شة نفر، كان هذا �شيء عجاب، لكن علًيا 
ِفعل كما اأمر النبي الهادي.. وح�شر ثالثون رجاًل اإىل البيت ويف ح�شبانهم اأنها 
ماأدبة، فلما قعدوا قدمت لهم �شفرة تبدو كطعام ي�شري، فجالت فيها عيونهم ثم 
نظروا اإىل بع�شهم، ودعاهم اأهل البيت بثقة اإىل بدء الطعام كاأن ما يف ال�شفرة 
م لياأكلوا، وكاأن بع�شهم �شعر باالنتقا�س، اأن  يكفي، فمدَّ القوم اأيديهم يف حت�شُّ
يدعى اإىل مثل هذا وكاأن هذا قدره وحجمه، ومل يكن هذا مموًدا عند العرب، 

لكن اأياديهم ملا مدت اإىل الطعام اختلف كل �شيء. 
كان الرجل منهم ياأخذ من اللحم واالإدام فياأُكل كيفما ا�شتهى ثم ينُظر اإىل 
موا بتعجب ومدوا اأيديهم  ما اأمامه من طعام فاإذا هو كما بداأه اأول مرة، فتب�شَّ
ومدوا واأكلوا وتنبهوا لعل عيونهم تخدعهم، حتى بلغوا ال�شبع.. قال »اأبو لهب«: 
ما راأينا �شحًرا ك�شحرَك هذا الذي اأريَتنا يا»ممد«.. مل يُرد عليه النبي، فلما 
فرغ احلا�شرون من طعامهم دعا النبي »علي بن اأبي طالب« اأن ياأتي باأقداح، 
فاأتى بها علي فو�شعها اأمامهم و�شب لهم فيها اللنب ف�شربوا حتى ارتووا، والقدح 
الكبري يف يد »علي« مل ينق�س منه �شيء، فنظر بع�شهم اإىل بع�س، فقال »اأبو 
لهب«: ما راأينا كهذا ال�شحر.. ثم جل�س اإليهم ر�شول اهلل وقبل اأن يتكلَّم بكلمة 

قال »اأبو لهب«: 
هوؤالء عمومتك وبنو عمك فتكلَّم مبا تريد ودع ال�شباة، واعلم اأنه لي�شت 	 

لقومك بالعرب قاطبة طاقة، واإن اأحق من اأخذك فحب�شك اأ�شرتك وبنو 
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اأبيك اإن اأقمت على اأمرك هذا، فاإنه واهلل اأي�شر من اأن تثب بك بطون 
قري�س ومتدها العرب. 

ف�شكت النبي الهادي ومل يتكلم، لكنه اأعاد عليهم الدعوة اأن ياأتوه بعد اأيام 
فاأتوه كلهم بل زادوا فكانوا خم�شة واأربعني رجاًل.. فابتدَرهم وقال: 

يا بني عبد املطلب، اإين واهلل ال اأعلم �شاًبا من العرب جاء قومه باأف�شل 	 
مما جئتكم به، اإين قد جئتكم بخري الدنيا واالآخرة، واإن الرائد ال يكذب 
اأهله، واهلل الذي ال اإله اإال هو، اإين لر�شول اهلل اإليكم خا�شة واإىل النا�س 
تنامون  كما  لتموتن  واهلل  راأيتم،  ما  االآية  هذه  من  راأيتم  ولقد  بعامة، 
باالإح�شان  ولتجزون  تعملون،  مبا  ولتحا�شنب  ت�شتيقظون  كما  ولتبعثنَّ 
اإح�شاًنا وبال�شوء �شوًءا، واإنها للجنة اأبًدا والنار اأبًدا، واأنتم الأول من اأنذر، 

فاأيكم يبايعني على اأن يكون اأخي و�شاحبي؟ 
املقام  اأتاهم �شاحب  اإذ  الطعام..  ا�شتفاقوا من مفاجاأة  القوم قد  يكن  مل 
املحمود »ممد« مبفاجاأة اأعظم، ولقد اأراهم من بني اأيديهم اآيًة جلية وا�شحة، 
ممود،  م�شدق  فيهم  وهو  قبل  من  َلهًوا  اأو  �شحًرا  عليه  جربوا  قد  كانوا  وما 
لكن اأحًدا منهم مل ُيجبه، اإال واحًدا فقط قال ب�شوت واثق: اأنا يا ر�شول اهلل.. 
ل  ثم حتوَّ اجل�س..  اهلل:  ر�شول  له  قال  اأبي طالب«،  بن  »علي  هو  فاإذا  فنظروا 

اإليهم النبي وقال:  
من ي�شَمن عني ذمتي ومواعيدي وهو معي يف اجلنة؟ 	 

قال عمه »اأبو طالب«: 
ت�شديقنا 	  واأ�شد  لن�شيحتك  واأقبلنا  ومرافدتك  معاونتك  اإلينا  اأحب  ما 

حلديثك، وهوؤالء بنو اأبيك متمعون واإمنا اأنا اأحدهم، غري اأين اأ�شرعهم 
اإىل ما حتب فام�ِس ملا اأُمرَت به، فواهلل ال اأزال اأحوطك واأمنعك. 

ل النبي اإليهم وقال:  ثم حتوَّ
اأيكم يق�شي عني حملي ويكون خليفتي يف اأهلي؟ 	 

ف�شكَت القوم كلهم اأجمعني، وقال »علي بن اأبي طالب«: اأنا يا ر�شول اهلل.. 
فقام له ر�شول اهلل و�شرب بيده على يده وقال له: 

اأنَت يا علي، اأنت يا علي.	 
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فقال »اأبو لهب« بنف�ٍس ذات لهب: 
هذه واهلل ال�شواأة، يا بني عبد املطلب خذوا على يديه قبل اأن ياأخذ على 	 

يده غريكم، فاإن اأ�شلمتموه حينئذ ذللُتم، واإن منعتموه قتلتم. 
فاحتد عليه »اأبو طالب« وقال: 

واهلل لنمنعنه ما بقينا. 	 
فقال اأبو »لهب« هازئا: 

اإن كان كالم ابن اأخي حًقا فاإين اأفتدي نف�شي يوم القيامة من العذاب 	 
مبايل وولدي.

ثم قام القوم وان�شرفوا.. فلما طلع ال�شباح انطلق ر�شول اهلل اإىل ر�شمة من 
جبل ال�شفا، فعال اأعالها حجًرا ثم فعل اأمًرا هو حذافري االآية، اأنذر ع�شريتك 
منهم  اإ�شالمه  اأخفى  من  اإال  اأحد  ها�شم  بني  من  ُيجبه  اأن مل  فبعد  االأقربني، 
ع من دائرة القرابة، االأقرب فاالأقرب، فو�شع النبي  حماية له، كان البد اأن ُيو�شِّ

يده على اأذنه ونادى وقال:
يا بني عبد مناف، يا بني مرة بن كعب، يا بني عدي بن كعب، يا بني 	 

كعب بن لوؤي، يا بني فهر بن مالك... 
د بطون ن�شبه ال�شريف كلها.. من عبد مناف بن ق�شي بن كالب بن  وظلَّ ُيعدِّ
مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك، يعني االأقربني فاالأقربني من 
الع�شرية.. فراآه النا�س فقالوا من هذا الذي يهتف، قالوا هذا »ممد«.. فاجتمع 
اإليه رهط كثري من قرابته وع�شريته االأقربني ومن كان غائبا اأر�شل من ينوب عنه 
لي�شمع من »ممد«، حتى امتالأ �شفح جبل ال�شفا بالنا�س.. فوقف البهي املنري 
العري�س املنكبني »ممد« على ر�شمة اجلبل يف ذلك اليوم وع�شريته ينظرون 
اإليه وي�شتنظرون منه القول ومل يكونوا قد اعتادوا على هذا من »ممد«.. فوقف 

لهم ال�شادق االأمني والنور من طلعته قد غ�شى كل نور، فقال لهم: 
يا �شباحاه.	 

َته.. فقال لهم: وا عليه حتيَّ وال�شبح ما اأ�شفر على خري من »ممد«، فردُّ
اأن تغري 	  اأن خياًل تخُرج من �شفح هذا اجلبل تريد  اإن اأخربُتكم  اأراأيُتم 

عليكم، اأكنتم م�شدقي؟ 
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بنا عليك كذبا قط.. فقال:  قالوا: ما جرَّ
فيا مع�شر النا�س.. اإين نذير، اإمنا َمَثِلي َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل رجل راأى اْلَعُدّوَ، 	 

َباَحاُه، يا مع�شر  فانطلق َيْرَباأُ اأَْهَلُه، فخ�شي اأن َي�ْشِبُقوُه، فجعل يهتف َيا �شَ
النا�س، اأال اإين نذير لكم، اأال اإين نذير لكم...

هم اإىل بع�ٍس ثم نظروا اإليه فقال:  فنظَر بع�شُ
اإين ر�شول اهلل 	  النا�س،  اأيها  االآخرة،  الدنيا و�شَرف  بِعزِّ  اإين قد جئتكم 

اإليكم، واإين نذيٌر لكم بني يدي عذاب �شديد.
فا�شتعجبوا وانده�شوا!. ثم نظر اإليهم يف موا�شعهم مو�شًعا مو�شًعا وقال: 

يا بني مرة بن كعب، 	  النار..  اأنف�شكم من  اأنقذوا  لوؤي،  يا بني كعب بن 
اأنقذوا اأنف�شكم من النار.. يا بني عبد �شم�س، اأنقذوا اأنف�شكم من النار. 

ثم نظر اإىل من هم اأقرب فقال:
اأنقذوا 	  ها�شم،  بني  يا  النار..  من  اأنف�شكم  اأنقذوا  مناف،  عبد  بني  يا 

اأنف�شكم من اهلل.. يا بني عبد املطلب، اأنقذوا اأنف�شكم من النار.. فاإين 
ال اأمِلك لكم �شًرا وال نفًعا.

ثم نظر اإىل اأهله وقال: 
يا فاطمة، اأنقذي نف�شِك من النار، ال اأغني عنك من اهلل �شيًئا.. يا عبا�س 	 

بن عبد املطلب، ال اأغني عنك من اهلل �شيًئا.. يا �شفية عمة ممد، ال 
اأغني عنك من اهلل �شيًئا، غري اأن لكم رحما �شاأبلها بباللها.

ثم تكلَّم »اأبو لهب« ونف�س يديه وقال ب�شوت عال وقال: 
ا لَك �شائر اليوم، اأما جمعتنا اإال لهذا؟ 	  تبًّ

ثم قام وان�شرف.. وان�شرف النا�س الن�شرافه من اأمام ر�شول اهلل، فقد 
كان من �شادة بني ها�شم. 

z
تُُه 

َ
َهٍب * َواْمرَأ

َ
ل َسَب * َسَيْصَلٰ نَاًرا َذاَت 

َ
َوَما ك  ُ

ُ
َنٰ َعْنُه َمال

ْ
غ

َ
أ َهٍب َوتَبَّ * َما 

َ
ل ِب 

َ
أ ﴿َتبَّْت يََدا 

َسٍد﴾ نزلت من فوق �شماوات �شبع على راأ�س رجل  ن مَّ ََطِب * ِف ِجيِدَها َحْبٌل مِّ َة الْ
َ
َحَّال

وامراأة، مل تنزل كيًدا وال رًدا لتب؛ اإمنا نزلت اإعالًنا واإعجاًزا اأن هذا الرجل 
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واملراأة �شيعي�شان وميوتان ولن يوؤمنا ولو اآمن كل من يف االأر�س، وملا بلغهما ما 
اأنزل اهلل وهما يف بيتهما وابنيهما اأمامهما، قالت اأم جميل العوراء البنها: طلِّقا 
بنات ممد فاإنهما �شابئتني والآتينه بعد حني.. واأبدى ال�شابني بع�س اإ�شارات 
االعرتا�س فهدر »اأبو لهب« ب�شوته وقال: راأ�شي من راأ�َشيكما حرام اإن مل ُتطلِّقا 

ابنتيه. 
وتلففت العوراء بردائها وخرجت وحمَلت يف يدها حجًرا �شلًبا، فجاءت اإىل 
النبي وهو جال�س عند الكعبة ومعه »اأبو بكر«، قال له »اأبو بكر«: يا ر�شول اهلل 
اإنها لن تراين!.  ُتوؤذيك فلو قمت.. قال له النبي:  اإنها امراأة بذيئة واأخاف اأن 

فا�شتعجب »اأبو بكر« و�شكت. 
»اأبو بكر« فت�شارَعت  راأت  تنُظر هنا وهناك حتى  الكعبة  فاأقبَلت يف �شحن 
اإليه وهو ينُظر لها، فراآها تنُظر اإليه وتنظر حواليه، قالت له: يا اأبا بكر فاأين 
قال  هجاين..  اأنه  بلَغني  لقد  قالت:  هاهنا..  كان  ال�شاعة  لها:  قال  �شاحبك؟ 
ا�شتدارت  ثم  ق..  ُم�شدَّ عندي  اأنت  قالت:  يهجوك..  مل  اإنه  ال  بكر«:  »اأبو  لها 
ُمن�شرفة، لكنها التفَتت اإليه وقالت: واأمي اهلل اإين ل�شاعرة واإن زوجي ل�شاعر، 
ت يف ردائها ف�شقَطت،  ولقد علمت قري�س اأين بنت �شيدها.. ثم ا�شتدارت فتعثَّ
اأبينا ودينه  ، مذمًما  واإمنا مذممَّ فتربمت وقالت: تع�س مذمم، ما هو مبحمد 

قلينا واأمره ع�شينا... وان�شرفت بعوار قلبها. 
ويف ظهرية اليوم انطلق »عتيبة بن اأبي لهب« اإىل ر�شول اهلل وكان فتى غنًيا 
رائًقا، فطلَّق »اأم كلثوم« بنت ر�شول اهلل، ويف امل�شاء اأتى »عتيبة بن اأبي لهب«، 
وكان فتى فاح�ًشا، فدخل على ر�شول اهلل بعلو ال�شوت، وكان القراآن ذو البيان 
عن  ينِطق  وما  غوى،  وما  �شاحبُكم  �شل  ما  هوى،  اإذا  والنجم  فيقال..  يتلى 
ٍة فا�شتوى، وهو باالأفق  الهوى، اإن هو اإال وحٌي يوحى، علَّمه �شديد القوى، ذو ِمرَّ

، فكان قاب قو�شني اأو اأدنى... االأعلى، ثم دنا فتدىلَّ
حكاية عن �شديد القوى »جربيل« الذي علم الوحي، ودنا فتدىل واقرتب وبلغ 
الكالم اإىل احلبيب املحمد.. لكن »عتيبة« دخل و�شط كل هذا فاأم�شَك النبي من 
، واإن  ه حتى ان�شق بع�شه، وقال له: اإين كفرُت بهذا الذي دنا فتدىلَّ قمي�شه و�شدَّ
ياأكلك كلب اهلل.. فوجم »عتيبة« وتفَل  النبي: احَذر ال  له  ابنتك طاِلق.. فقال 

تفلًة وانطلق. 
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ومترُّ اأيام اهلل.. ويخٌرج »عتيبة« يف جتارة اإىل اليمن يف نفر من اأ�شحابه، 
بطانة  من  ان�شق  كاأنه  ليث  ويخرج  الطريق،  من  قطعة  يف  وناموا  ففر�شوا 
االأر�س، فجعل ي�شتن�شق روؤ�شهم حتى �شحب »عتيبة« من خباءته ف�شرخ و�شرخ، 
فا�شتيقظ ال�شباب النيام وفزعوا وهربوا وبقى »عتيبة« بني اأ�شنان �شيء ال يدري 

اأتنه�َس فيه من ُجوٍع اأم من نقم.
z

�شدى  للزنازين  واإن  اأخرى..  باأبعاد  بهند�شة  مقامة  متقابلة  زنازين  ثالثة 
واإن كانت لدى اجلن، ي�شكنها ثالثة ممن تداول اجلن �شرَيتهم فكانت تاريًخا، 
»عمرو بن جابر« و»اإزب بن اأزيب«، و»ما�شا هارينا«، كان »اإزب« يرُقد يف �شباٍت 
ا، فاأ�شدر اإ�شارة »ملا�شا«  بني ظالل ت�شدرها اأ�شواء زنزانته، فقام »عمرو« ناه�شً
فقامت من مرقدها وياأ�شها فنظرت له فانفرجت اأ�شارير جمالها.. هم�س لها: 
اإين راأيُت ممًدا، واإنه واهلل ملحمد، وجهه ممد وكل اأَمِره ممد، واإن �شياءه 
ت عيناها، ونظرت  بالغ اأقمار االإن�س واجلن.. ا�شطربت اأ�شاريرها حلظًة ثم رقَّ
ناحَية زنزانة »اإزب« فوجدته راقًدا غري �شامع.. قالت: وهل بعثه اهلل حًقا؟ قال: 
نعم بعثه اهلل، واإنه الأح�شن من كل الب�شارات التي �شمعنا بها، ب�شعة �شطور كنا 

نتجرعها ال ت�شمن وال تغنى من جوع، اأما َمراآه فهو اأمر ال ت�شوغه الكلمات. 
اأفمن  اإىل »ممد«!،  ال�شوق الذي يف نف�شها  كانت »ما�شا« ال تدري مل هذا 
اأن عقلها الزال على  اإن راأته راأي العني؟ امل�شتعجب  ب�شع م�شاِهد راأتها؟ ماذا 
اإال من ي�شُكن فيه، ثم  عقيدة اجلن ور�شالة »اإبلي�س«، لكن فيها �شوق ال يدريه 
رت اأنها هنا يف هذا املكان البارد، فلن ترى �شيًئا.. قال لها »عمرو«: هلم  تذكَّ
يا غادة ن�شيبني، اإنا خارجون من هنا.. نظَرت اإليه بياأ�ٍس وقالت: لي�س لنا من 
م بوجهه الو�شيم الواثق وقال لها: بل اإن اخلروج ي�شري، وال  هاهنا خروج.. تب�شَّ

يكون اإال بِك اأنِت. 
خفي�س  ب�شوٍت  وي�شرح  ث  يتحدَّ كان  اإليه؛  فانتبهت  نظرها  حديثه  لفَت 
النواحي،  من  ناحية  اإىل  رة  ُمفكِّ وتنظر  له  تنُظر  وهي  واثقة،  �شريعة  وكلمات 
حتى اأ�شرتها خطته وختم قائاًل: واهلل ال يكون ر�شول اهلل يف مكان واأنا ُملقى يف 

غياهب هذا املكان. 
فنفذت..  قررت  ثم  نف�شها  اأمر  من  ا�شتحكمت  حتى  زت  وجتهَّ ت  فا�شتعدَّ
ومن  هم  اأجمعني  كلهم  اجلوداكيوال  جنون  لها  �شحا  األيمة  �شرخًة  و�شرخت 
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وراءهم!، و�شحا »اإزب« فزًعا ولي�س اأهاًل للفزع، فجاء لها من جاء من اجلن 
واملردة ي�شاألونها عن اخلرب، قالت اإين اأريد اأن اأعرتف للَحَكَمة بكل �شيء، وكان 

»عمرو« ينظر لها ويبت�ِشم ب�شمة خفيَّة. 
z

حياك وًدا، حياك وًدا، حياك وًدا فاإنه ال يحل لنا، لهو الن�شاء اإن الدين قد 
عزًما 

رتلوها ترتياًل، مي�شون بها يف الربية، رجال ماربني من قبيلة كلب، يُجّرون 
وراءهم �شبيهم من حربهم االأخرية، رجال ون�شاء مغلولني غال، ماأ�شورين من 
غارة اأغارها مرمو بني كلب على م�شاكنهم، ومل تكن م�شاكن عادية، بل كانت 
ق�شوًرا، وبع�شهم ا�شرتتهم كلب من مرمني اآخرون، وم�شت كلب يف الرباري 
العني  خم�شو�شر  ماألوف،  وجه  ذو  �شاب  بينهم  واالأ�شارى،  وراءهم  وعبيدهم 
�شفافها اأ�شود ال�شعر مرفوعه، اآت من رام هرمز، وكان ا�شمه »�شلمان«، القوم 
ين�شدون حوله لالإله ود، وهو يذُكر اأموًرا �شمعها من رهبان اجلبل، عن اإله اآخر، 
واحد خالق لي�س كمثله �شيء، وعن نبي زاهر يخُرج يف غفلة من االأر�س... اأمور 
اأغم�س عينيه  ثم  النار،  اإىل عبادة خالق  النار  بروحه عن عبادة  يناأى  جعلته 

ر ما مرَّ معه من م�شاهد قبل اأن ياأتي اإىل هنا. وتذكَّ
ماأ�شور بجواره �شاب قريب من عمره.. اأحمر ال�شعر حاد الق�شمات، ا�شمه 
فكلب  طويلة،  الطريق  وكانت  »�شلمان«،  ق�شة  من  اأ�شد  ق�شة  له  »�شهيب«، 
فطراأت  غازية،  بعد عدة حمالت  ال�شحاري  اأر�شها عرب  اإىل  عائدة  م�شافرة 
رفقة بني »�شلمان« و»�شهيب« ذو ال�شعر االأحمر، وكان »�شهيب« �شاحب عجمة 
يف ل�شانة يتحدث العربية بلكَنة اأجنبية، وكذلك كانت يف »�شلمان« عجمة ل�شان  
اإين  قال »�شهيب«:  رفيق؟  يا  اإىل كلب  »�شلمان«: ماذا رمى بك  قال  فار�شية.. 
ابن اأمري يف بالد فار�س، كنت اأعي�س يف ق�شر والدي بقرية على �شط الفرات، 
اأبي  وقتلوا  ق�شري  من  واأخذوين  وم�شاكننا  اأر�شنا  وغزو  الروم  علينا  عَدا  ثم 
واأمي واأ�شروين اأ�شرا اإىل بالد الروم، كنت �شغرًيا يتيًما اأو�شع حيث ي�شعوين، 
فجعلني الروم عبًدا اأباع واأ�شرتى، واأعمل يف منازلهم وق�شورهم، حتى باعني 
اأحدهم يف ال�شام اإىل رجل من قبيلة كلب.. رفع »�شلمان« حاجبه وقال: اإذن اأنت 
فار�شي مثلي.. قال له »�شهيب«: بل اأنا عربي من قبيلة النمر، واإن اأبي كان اأمرًيا 

لك�شرى يف ناحية من بالد العراق. 
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قال »�شلمان«: اأما اأنا فاإين فار�شي من اأبناء الفر�شان يف بالد فار�س، واإن 
يل ق�شة عجًبا.. اعتدل له »�شهيب« وبداأ ي�شَمع منه ما كان من اأمر رام هرمز، 
به  وانتهى  اجلبل،  رهبان  وحديث  اجلبل،  رهبان  اإىل  االأمري  ابن  مع  و�شعوده 
اإىل حيث فجاأ االأمري رهبان اجلبل واقتحم عليهم الدير ورماهم باإف�شاد ابنه 

واأنذرهم ثالًثا اأن يرحلوا واإال اأحرق عليهم الدير.. هنالك قال »�شلمان«: 
اأخذ ذلك االأمري ابنه الذي كان �شديقي وحب�شه يف الق�شر، وجمع الرهبان 
اأحببُت  اإين قد  اأبًدا،  اأفارقكم  ال  لهم فقلت واهلل  اأنا  فن�شبت  رحالهم لريحلوا 
اأن  اإىل  اإن فكري قد هداين  كالمكم ومنطقكم وكرهت قومي وما يفعلون، بل 
احلق لي�س يف عقيدة هذه البالد، بل اإن لهذه البالد والعباد خالًقا واحًدا، فاإين 
اأتعلَّم منكم هذا االأمر، وطاملا اأخرجكم قومي وال مكث  اأفارقكم حتى  واهلل ال 

لكم عندنا فاإين راحٌل معكم. 
لكن رهبان اجلبل قالوا يل يا �شلمان اأنت غالم ولن ت�شتطيع اأن ت�شنع ما 
ن�شنع، فاآِمن باهلل وادعه وابَق يف بيتك، واحذر عباد النار من قومك فاإنهم ال 
َك اأحد منهم عن دينك.. فقلت: واهلل ال  يعرفون اهلل وال يذكرونه، وال يخدعنَّ
اأفارقكم.. واأ�شررُت عليهم حتى اأخذوين معهم وهاجرت وتركُت اأهلي وداري 
الذي  دينهم  رئي�س  كان  وهناك  املو�شل،  ا�شمها  بلدة  اإىل  معهم  انتهيُت  حتى 
يدينون به، كانوا حنفاء يعبدون اهلل وال ي�شركون به، فن�شبت لرئي�س دينهم ذاك 
وقلت له واهلل ال اأفارقك حتى ُتعلِّمني كل �شيء.. قال: اإين اأعتزل يف كهف يف 
اجلبل اأعُبد ربي وال اأحمل معي اإال قليل من الزاد، واإنك لن تطيق.. قلت له واهلل 

ال اأفارقك.. فلزمُته حتى انتهى بي اإىل بيت املقد�س، وهناك داَر بيننا كالم.
ولقد  قليل،  اإال  هذا  ديننا  على  بقي  اأحًدا  اأعلم  ما  واهلل  ُبني،  اأي  يل:  قال 
�شبخة مليئة  اأر�س  اإىل  تني  تهامة، مهاجره بني حرَّ يبعث من  نبي  اأظلنا زمان 
ياأكل  النبوة،  �شامة هي خامت  كتَفيه  بني  تخفى؛  ال  فيه عالمات  واإنَّ  بالنخيل، 
الهدية وال ياأكل ال�شَدقة، فاإن ا�شتطعَت اأن تخل�س اإىل تلك البالد فافعل فاإنه 
قد اأظلك زمانه.. قلت له: اأفاإن وجدُته فعليَّ اأن اأتبعه؟ قال: نعم.. قلت له: واإن 
اأمَرين برتك دينك وما اأنَت عليه؟ قال: نعم اتُركه، فاإن احلق فيما ياأُمر ور�شى 
الرحمن فيما قال.. وهنا فارقُته وعزمُت اأن اأنطِلق اإىل تهامة، فلقيت نفًرا من 

بني كلب، ف�شاألُتهم اأن يحملوين اإىل تهامة، فغدُروا بي واأ�شُروين كما ترى. 
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اأ�شفرته حياته  كان »�شهيب« ي�شمع وراأ�شه االأحمر قد ا�شتعل بالفكر.. لقد 
لينظر اإىل اأهله العرب الذين يعبدون االأحجار، وكان اأحالف اأهله من الفر�س 
ياأتون اإىل البالد وميار�شون ما كانت عينه ت�شتغربه من اإيقاد للنار وحر�س على 
اأال تنطفيء، يتعبَّدون لها ويتذللون، وكان ي�شائل نف�شه، كيف يعُبد االإن�شان �شيًئا 
ي�شنعه بيده اأو ُي�شعله بيده!، واهلل اإن قومي واأحالف قومي يف �شالل.. ثم ملا 
اأ�شره الروم وم�شوا به اإىل بالدهم وكنائ�شهم وبنيانهم انبهر ونظر ووجدهم 
ي�شائل  ويبكون عنده، وكان  وينحتون »عي�شى« يف كل مو�شع ويدعونه  ير�شمون 
نف�شه، كيف لرجل اأن يعُبد رجاًل!. لذلك اأثارت ق�شة »�شلمان« يف نف�س »�شهيب« 

كثري من اخلواطر، وكثرًيا من االنتباه. 
ثان حتى و�شل الركُب اإىل بالد كلب، وفيها قلعة كبرية لهم تدعى  وظال يتحدَّ
قلعة مارد، فدخلوا اإليها يحتفلون واأدخلوا عبيَدهم واإمائهم، كان بداخل القلعة 
متثال عظيم يف و�شط معبد مزين، متثال رجل ح�شن الوجه والثياب متقلد �شيفا 
ن�شيدهم  ين�شدون  الرجال  التف حوله  ود..  كان ذاك �شنمهم  قو�ًشا،  ومتنكب 
ا كاأنهم ي�شُقونه، و»�شلمان«  واأتوا باإناٍء من لنَب وظلوا ي�شبُّون على ال�شنم �شبًّ

و»�شهيب« يف زاويٍة ينظران. 
واأتت قبائل من العرب املجاورة حتتفل بكلب ومبغامن كلب.. فان�شموا اإليهم 
للبيع، فابتغى كل تاِجر  يف ناديهم، وعر�شت كلب ما لديها من عبيد وجواري 
عربي لنف�شه عبًدا اأو اثنني.. فجاء اأحد التجار اإىل »�شلمان« و�شاأل عنه، فقال 
فوافق  وكذ..  كذا  فيه  اأطلب  واإين  فار�س،  بالد  من  هذا  اإن  الكلبي:  �شيده  له 
ًبا  الرجل.. ف�شاأله »�شلمان« مبا�شرة: هل اأنت من تهامة؟ نظر له الرجل ُمتعجِّ
وقال نحن من �شمال تهامة، من يثب بلد النخيل.. فا�شتب�شر »�شلمان« و�شحك 
و�شِعد، و�شِعد »�شهيب« ل�شعادته، فاإن الفتى الفار�شي الذي �شرب االأر�س باحًثا 
عن النور وخدعته الدنيا وجعلته عبًدا اأ�شرًيا، قد اأ�شرَقت له اليوم بني اإظالمها 
هته اإىل وجهة كان يبغيها؛ وجهة ذكرها له ذلك الكاهن اأنها يف تهامة واأن  فوجَّ
مع  »�شلمان«  وم�شى  واحت�شنه،  عليه  و�شلَّم  »�شهيب«  له  فابت�َشم  نخيل،  فيها 
�شيده اجلديد، وكان يف الرجال �شيد من �شادات قري�س، فراأى �شهيًبا ب�شعره 
االأحمر ف�شحبه اإليه وطلب اأن ي�شرتيه، فباعه �شيده مبا�شرة، كان ذاك رجل من 
رجاالت مكة ا�شمه »عبد اهلل بن جدعان«، فاأخذ �شهيًبا اإىل مكة، وكذا افرتق 
االأعجمان، فم�شى »�شلمان الفار�شي« اإىل يثب، وم�شى »�شهيب الرومي« اإىل 

مكة. 
z
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كانت »ما�شا« واجُلند من حولها اأرتال، قالت لهم: اأخرجوا معي هذا الرجل 
ينظر هادئا  كان  الذي  بن جابر«  »عمرو  �شجن  فُفتح  به..  �شاأٌن  فاإن العرتايف 
املحاكمة..  م�شرح  اإىل  »ما�شا«  و�شاقوا  ف�شاقوه  تثور،  اأن  قبل  العا�شفة  هدوء 
اأيام �شابقات، كان قائًدا على مثل هوؤالء،  كان »عمرو« مي�شي وعينه ت�شَرح يف 
�شلل!،  اأ�شابها  كاأمنا  »ما�شا«  توقفت  فجاأًة  ثم  وُيدربهم،  وينهاهم  ياأُمرهم 
�س ج�شدها للوراء و�شدرت منها هنات من االأمل، ثم فتحت عينها و�شرخت  وتقوَّ
عة ق�شرية، ووقف اجلند ال يدرون ما يفعلون، و»عمرو« ي�شيق  �شرخات ُمتقطِّ
و�شع  حتى  الهائلة  �شرخاتها  من  �شرخًة  »ما�شا«  �شرخت  ثم  ويرقب،  عينه 
البع�س اأيديهم على اآذانهم.. هنا تفتحت عني »عمرو بن جابر« تفتح الظفر، 
كانت »ما�شا« قد اأُخذت بوعيها من هذا العامل اإىل عامل اآخر؛ عامل الزال يبني 

فيه اجلن هذه اجلوداكيوال. 
ك »عمرو بن جابر«، وع�شف يف وجه اجلميع، فكان كاملارد الع�شال،  هنا حترَّ
التقط �شوًطا من واحد منهم، وال تعطي �شوًطا لعمرو بن جابر يف قتال، كانت 
جل بداعته وحذاقته يف ال�شوط، ف�شرع اأقدامهم وجندل قاماتهم، كانوا ع�شرة 
اأو يزيدون، وهو ُيوِم�س من هنا ويلمح من هناك، و�شورته فيهم مبظهره وهو 
يرديهم جميًعا �شورة اأ�شطورية، ثم اأم�شك مبا�شا بيٍد واحدة وانطَلق مي�شي يف 
ي، فاإذا واجهه ميني اأو  دروب تعلوها ال�شياء، لي�س يدري اإىل اأين ميكن اأن ُتوؤدِّ
كل  »ما�شا«  اإىل  ينُظر  وكان  ارتد،  واجهه حائط  واإذا  اليمني،  اإىل  دخَل  �شمال 
امل�شيدين،  البنائني  من  عامل  يف  كانت  فقد  هي  اأما  ت�شحو،  اأن  وينتظر  حني 
فنظرت اإىل كل خمرج ودلفت اإىل كل منفذ، جنية كال�شورة ال يراها اأحد من 
اأهل ال�شورة.. اأما »عمرو« فلم يكن لديه وقت، كان ين�شرف اإىل كل من�شرف 
اأمامه، وبلغ النداء القا�شي والداين يف اجلوادكيوال، وطلع اجلن اأمامه من كل 
عت  جانب، فكان ُيهديهم ال�شوط، وال �شيء غري ال�شوط، وظلَّ مي�شى حتى تو�شَّ
منه  وبلغ  كثرًيا،  تتفرع  تُعد  فلم  �شعابها  وتناق�شت  قة،  �شيِّ تُعد  فلم  الدروب 
اجلهد مبلغه، وظلَّ مي�شي ويغالب حتى انتهى اإىل �شيء مل يجد منه فكاكا، �شيء 

من اجلحيم! 
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الالفا ماجنا.. حمم من الفا الرباكني يتخللها �شخر من املاجنا، وكان هذا 
�شيء قار�س؛ فاملاجنا �شخور جاذبة �شاحبة ال ميكن جلن اأن يطري فوقها، والالفا 
تاأُكل كل �شيء مي�شها، تكاثر الكاثرون على »عمرو« واحت�شدوا، وهو يرتاجع اإىل 
هاوية املاجنا، كان ينُظر اإىل اأ�شفل الهاوية ويلمح حمًما، كان ي�شمع عن وجود 
هذه االأ�شياء لكنه مل يَر مثلها اإال االآن، وحا�شروه حتى وقف على العتبة، وفجاأة 
ا�شتيقظت »ما�شا« كمن ي�شهق من غرق، ونظرت اإىل امل�شهد فا�شتوعبت االأمر، 
اأمًرا  فعَلت  »ما�شا«  ولكن  بقوة، واجلند يقرتبون،  بها  يزال مي�شك  و»عمرو« ال 
ق، وات�شعت عني »عمرو بن جابر« وقد اأحيط به، لقد دفعته  اأن ُي�شدَّ ال مُيكن 
»ما�شا« دفعة قوية اإىل الهاوية، ف�شقط وكبا، واأ�شقطت نف�شها وراءه، ومل تقدر 
اأفواه  اإىل  ب�شرعة  وتردى  فهوى  املاجنا،  و�شحبته  ترتفع  اأن  الطائرة  ع�شالته 

احلمم.
 ارتفعت يداه تتحا�شى وارتفع راأ�شه واأغم�شت عينه وانغم�س يف وجه احلمم 
وانكم�شت اأ�شالعه وغاب، ونظر اجلن من على الهاوية وا�شتداروا وان�شرفوا، 
وانطوت  »ما�شا«،  راأ�س  بانت  ثم  احلمم،  بني  من  طافية  »عمرو«  راأ�س  وبانت 
»عمرو«  اإىل  يَدها  ومتّد  ك  تتحرَّ »ما�شا«  كانت  فلقد  كادت،  اأو  �شفحتهما، 

وت�شحبه، اأو ت�شتفيقه. 
فتح »عمرو« عينه على اآخرها من هولة الرعب!. ونظر حوله اإىل ما بدا له 
املكان  اإىل هذا  لقد نظرت  التيار:  و�شط متايل  »ما�شا«  له  قالت  اأنه اجلحيم، 
بَلون  بوها  اإمنا هذه مياه من مياه البحر، ولقد خ�شَّ وُهم عليه ماكثني يبنونه، 
احِلمم، ترهيًبا وتخويًفا!. نظر »عمرو« حوله واآمَلته اخلدعة وقال: قد كنُت اأتفكر 
ا من احلمم، اإنه حتى  كيف ميكن لبنيان اأيا ما كان نوعه اأن يحوي بداخله حو�شً
بالغة وال�شخر يجذبهم،  االإن�س ال يقدر على هذا.. ثم �شبحا ب�شعوبٍة  معمار 
وكان جميع االعتماد على قوة »عمرو بن جابر« الذي خرج من ذلك احلو�س اإىل 

�شاحة خالء، وارمتى بج�شده على االأر�س من التعب. 
كانت »ما�شا« تنُظر اإىل �شاحة ف�شاء لي�س فيها �شيء.. وتوالت ثوان معدودات 
ثم قام »عمرو بن جابر«، واملاء من ج�شده يقطر وم�شى مع »ما�شا« ينظران اإىل 
اأعظم منه جدار، عال  ير »عمرو« يف حياته  اإىل جدار مل  انتهيا  املكان، حتى 
متعال ال ترى اآخره، وا�شع يبلغ االأفق مييًنا و�شمااًل، �شلب قا�س ال تدري كيف 
�شنعه اأحد، �شعر »عمرو« بحركة من »ما�شا« فنظر لها فاإذا هي ت�شع يديها على 



رقبتها وكاأنها متنع �شيًئا!، وعلى الفور نظر »عمرو« اإىل ناحية من الي�شار، فراآه، 
كالعفارتة  واقفا  كان  بل  كالثعبان،  ن  يتلوَّ يكن  ومل  القرف�شاء،  يجل�س  يكن  مل 
الطوال، يداه مقبو�شتان اإىل جواره، وعينه تنظر يف اأحيح، كان ذاك »�شيدوك«.

z
اأ�شود الب�شرة زجنًيا �شاًبا، طوياًل  كان راعًيا يرعى غنمه يف �شفح اجلبل، 
�َشمت  وراثي، يف وجهه  �شعر  ببيا�س  �شعره  �شواد  يختلط  ال�شعر،  كثيف  نحياًل 
مكة،  مواليد  من  حب�شًيا  كان  رباح«	،  بن  	»بالل  »بالل«  ا�شمه  وكان  مبب، 
َعبد ل�شيد من �شادات مكة هو »عبد اهلل بن جدعان«، يرعى له غنمه، وكانت 
ت على »بالل« يف حياته، فلقد حدثت له ق�شة  تلك ظهرية هي اأجمل ظهرية مرَّ
منها العجب، قد كان يف تلك الظهرية مي�شي يقطب وجهه حلر ال�شم�س اإذ راأى 
كاأن وجًها كالقمر يطل عليه من فوهة غار يف اجلبل، وجه كاأنه وجه اأمري، ب�شعر 
اهلل  ر�شول  هو  االأمري  كان  املالمح،  ح�شن  له  �شاحب  ومعه  اأمري،  وبهاء  اأمري 
الرحمة املهداة ومعه �شاحبه »اأبو بكر« وكانا معتزالن يف غار.. قال له االأمري 

الر�شول: يا راعي، هل من لنَب؟ 
قال له »بالل«: مايل اإال �شاة منها قوتي، فاإن �شئتما اآثرتكما بلبنها اليوم.. 
»بالل«  فتحرك  بها..  ائِت  الر�شول:  له  فقال  �شيًنا،  ال�شني  ينِطق  بالل  وكان 
�شاعًدا اإىل الغار ومعه �شاة �شغرية جعلها له �شيده ي�شرب لبنها كل يوم على 
ال�شاة  على  امل�شرفة  يده  فو�شع  بقعب  اهلل  ر�شول  فجاء  ال�شياة،  بقية  مي�س  اأال 
وحلبها حتى امتالأ القعب، ف�شرب النبي حتى روى، ثم حلَبها مرة اأخرى حتى 
امتالأ بلبنها القعب، ثم �شقى »اأبا بكر« حتى روي، ثم حلبها مرة ثالثة وامتالأ 
القعب بلبنها، ف�شقى بالاًل، ثم ترك ال�شاة و�شرعها يبني اأنه اأكث امتالء مما 
راٍع  اإنه  ِدم،  �شُ وقد  ينظر  »بالل« �شامًتا  كان  »بالل«،  بها  ملا �شعد  كان حالها 
منذ �شنوات ويعلم اأن هذا م�شتحيل، اأن حتلب �شاة كهذه ثالث مرات وترتكها 
و�شرعها ممتلئ عن اآخره!، اإنه كان ي�شرب منها كفاًفا.. قال له ر�شول اهلل: يا 
ت عني  غالم، هل لك يف االإ�شالم؟ فحكى له ر�شول اهلل من �شاأن الدين.. ورقَّ
وقلبه وروحه ذاتها،  ر�شول اهلل �شدره  وان�شرح مبراأى  وراقت مالمه  »بالل« 
ف.. قال له النبي: يا »بالل«، اكُتم اإ�شالمك.. فقد كان  حبته ت�شرَّ به �َشِعَد وب�شُ
النبي يعلم اأنه اإن كان كل من اأ�شلم حتى االآن يحتمي بقبيلته من اأذى �شادات 
قري�س، فاإن من هو مثل »بالل« فلي�َس له اأحد يحميه.. وان�شرف »بالل« وهو عن 

حياته را�ٍس، بل وهو عن االأر�س كلها را�س.
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وعاد »بالل« اإىل اأمالك �شيده »عبد اهلل بن جدعان«، الذي له يف مكة اآبار 
ومزارع وعبيد يبُلغ عددهم مائة عبد، وكان منهم عبد ذو �شعر اأحمر، هو ابن 
جدعان«،  بن  اهلل  »عبد  اإىل  واملحن  النوائب  رمته  ولقد  فار�س،  بالد  يف  اأمري 
»�شهيب الرومي« �شاحب »�شلمان«، يف تلك الظهرية راأى »�شهيب« بالاًل عائًدا 
اأفِرحنا  االأجنبية:  بلهجته  »�شهيب«  �شاأله  بادَية على وجهه،  قلبه  وال�شعادة يف 
اأي  اليوم،  عجًبا  راأيُت  لقد  فار�س  يابن  واهلل  »بالل«:  اأجاَبه  »بالل«..  يا  معك 
عجب، لقد راأيُت ر�شوال اليوم.. خرج »�شهيب« من رتابة حياته و�شاأل وهناك 
نبي...  و  ر�شول  نعم  »بالل«:  قال  »بالل«؟  يا  ر�شواًل  قلت  نف�شه: هل  غَر�س يف 
عن  »�شلمان«،  له  حكاها  كلمات  ذهنه  يف  ل�شهيب  فانفتحت  ل�شهيب،  وحكى 
مهاجره  �شيكون  النبي  الرجل  اأن  يقول  كان  »�شلمان«  لكن  زمانه..  اأظلنا  نبي 
اأنه راآه يف مكة، ظلَّ »�شهيب«  اإىل مدينة يكث النخيل بها، واالآن »بالل« يقول 
�شاهما، حتى �شاأله »بالل«: ما بك يا »�شهيب«؟ قال: اأريد اأن اأرى النبي.. قال 
له »بالل«: قد علمُت اأنه يجتمع باأ�شحابه يف دار االأرقم، فانطِلق اإليها.. وحزم 

»�شهيب« اأمره.
رجلني  فوجد  االأرقم،  دار  عنده  ال�شفا،  جبل  �شفح  اإىل  فوره  من  وانطلق 
اأزرق  ا  عري�شً طوياًل  اأحدهما  كان  حار�شني،  اأنهما  فظن  الباب  على  واقفني 
العينني، كان هذا »عمار« 	»عمار بن يا�شر«	، وكان االآخر م�شت�شعًفا يف مظهره 
وا�شمه »خباب«، 	»خباب بن االأرت«	، قال له »عمار« ذو العيون الزرق: ماذا 
تريد؟ قال »�شهيب«: بل اأنت ماذا تريد؟ قال »عمار«: اأردُت اأن اأدخل على ممد 
واأ�شمع كالمه.. رفع »�شهيب« حاجبيه وقال: واأنا اأريد ذلك، لكن ملاذا تقف مع 
�شاحبك باخلارج؟ قال له »خباب«: اإن ممد لي�س هنا، قد خرج و�شاحبه اإىل 
غار يعتزالن ولقد اقرتب اأَوان عودتهما.. فوقف »�شهيب« معهما، ثالثة كانوا من 
امل�شت�شعفني، �شهيب عبد، وعمار ذو العني الزرقاء موىل، واملوايل م�شت�شعفني، 
والعرب ت�شمي كل اأجنبي يعي�س يف بالدهم موىل.. وكان »عمار« من اليَمن، اأما 
»خباب« فكان حليًفا، واحلليف هو الذي ال اأ�شل له لكنه دخل حتت حماية قبيلة 

ا.  معينة، وهوؤالء يكونون م�شت�شعفني اأي�شً
اأما الر�شول و�شاحبه فقد نزال من ذلك الغار بعد اأن اأنهَيا ُعزلتهما.. وم�شيا 
ليجدا راعًيا اآخر �شارًحا بغنماته، كان فتى نحياًل جًدا يكاد يبني منه تفا�شيل 
ع�شاًل،  عليه  و�شع  كاأمنا  ندي رطب  اإىل اخللف  يجعله  �شعر جميل  له  عظمه، 
ناداه ر�شول اهلل  كان ذاك »عبد اهلل«،	»عبد اهلل بن م�شعود«	، وهو حليف.. 
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فقال له: يا غالم، هل من لنب؟ قال »ابن م�شعود«: نعم، ولكني موؤمَتن.. فقال 
حها، وتلك ال يكون  له ر�شول اهلل: فهل من �شاٍة مل َيْنُز عليها الفحل؟ يعني مل ُيلقِّ
يف �شرعها لنب.. قال له »ابن م�شعود«: نعم.. فاأتاه ب�شاٍة عذراء، فم�شح ر�شول 
اهلل بيده على �شرعها ثم حلَبها يف اإناء، و»ابن م�شعود« واقف حائر يف ده�شته!، 
ثم قال النبي لل�شرع: اْقِل�ْس، فقل�َس ال�شرع اإىل �شابق عهده!. مل يتمالك »ابن 
م�شعود« نف�شه فقال: علِّمني من هذا القول.. فم�شح ر�شول اهلل راأ�َشه وقال له: 
ثه النبي عن ربه، وحدثه عن االإ�شالم، وتال  يرحمك اهلل، اإنك غالم معلم.. وحدَّ
عليه القراآن، و»ابن م�شعود« يف عامل اآخر.. قال له يا ر�شول اهلل علمني من هذا 
القراآن.. فتال عليه النبي وتال، حتى ارتوى بن م�شعود، مل يُكن الكالم القراآين 
معتاًدا على اأُذن العرب، وكان ف�شيًحا منغًما يخاطب الروح، فكان »ابن م�شعود« 
، ومل يرتك ر�شول اهلل يف  ي�شتزيد منه وكلما ي�شتزيد ي�شتنري، وكلما يت�شمع يرتمنَّ
يومه هذا اإال وقد اأخذ من فمه ال�شريف �شبعني �شورة، هي كل ما نزل من القران 

حتى تلك اللحظة.
ا بدار االأرقم فوجدا ثالثة ينتظرون.. ثالثة  وعاد ر�شول اهلل واأبو بكر ومرَّ
وفخامة،  طول  ذا  النبي  كان  عليهم،  اأقبل  ملا  »ممد«  نور  اإىل  ينظرون  كانوا 
به  يلَقى  تب�شم  وله  يرتدي،  كان  اأميا  الفتا  دوًما  فيظهر  املنكبني،  بني  ما  بعيد 
النا�س، فاإذا تب�شم ظهر كاأنه اأكحل العينني ولي�س باأكحل، فلم ين�شب الثالثة اإال 
اأ�شلموا، واأ�شلم قبلهم »بالل« و»ابن م�شعود«، فزاد اخلم�شة على ال�شابقني  اأن 
اأرواحهم،  وترتاح  ويبت�شمون  االأرقم  يتعلَّمون يف بيت  امل�شلمون �شبعني،  فقارب 

لكن القدر كان يخبئ لهم اأياما مل يدركوا خطرها، اأيام من االأمل. 

z
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حمكمة  جبال  عندها  �ل�صاكنني  �الإن�س  من  �الأهايل  يها  ُي�صمِّ عاليات  جباٌل  �جلود�كيوال، 
قارة  يف  و�أ�صاطري،  �أ�صاطري  �الأهايل  لها  �أ�صند  طو�ل  جبال  كثيفة،  غابة  ور�ء  قابعة  �ل�صيطان، 
بحر  ور�ء  �لتي  �الأر�س  وها  �صمُّ �لعرب،  �إليها  �أبحر  من  �أول  �الأر�س  غرب  يف  عظيمة  بعيدة 
�لظلمات، ثم �صماها �الأغر�ب �أمريكا، عند �صاحل تلك �الأر�س �ل�رصقي تقع تلك �جلبال، جبال 

حمكمة �ل�صيطان، �جلود�كيوال، جمرد ذكر ��صمها ُيرهب وُيرعب.

وتنِفر  تعافكم  نفو�صنا  �صفاهتكم،  عن  بعيد  مكان  كل  يف  ن�صُكن  �لعايل  وجن�صنا  نحن 
�أنتم يف م�صاكنكم عن م�صاكن �ل�صباع، لنا مد�ئننا و�أم�صارنا وبالدنا. منكم، كما تبتعدون 

ن�صتعمر من �الأر�س �أكرث ما ت�صتعمرون، �لبحر ن�صتعمره وهو ثلثي �لكوكب، �ل�صحر�ء 
ن�صتعمرها وهي ثلث �لياب�صة يف �لكوكب، وعليك �حل�صاب... 

دعَك من هذ�، �إن لدي �صيًئا لك. 

�الإن�س،  �أب�صار  ل�ُصكرت  عاملنا  وروؤي  روؤينا  ولو  ُنرى،  ولن  ُنرى،  ال  �أننا  �أخربتَك  كنت 
�أ�صد.. يكفي  �أو  ب ورئا�صات، مثل عاملكم  و�أزياء وبنيان ودروب، وتز�وج وتناحر وحتزُّ فئات 
و�إن  �الأر�س،  على  ب�رصي  لكل  يكفي  ما  »لو�صيفر«  �أتباع  فقط  �لقرناء  من  هناك  �أن  تعرف  �أن 
�أكرث  ن�صكن  لذلك  �لقرناء،  �أ�صعاف  �أ�صعاف  �جلن  وبقية  �ألف،  مائة  يوم  كل  يف  فيكم  ولد 

م�صاحات �الأر�س، ول�صَت ترى ولن ترى من هذ� �صيًئا، و�إن كنَت من �أ�صد �ل�صحار فتًكا. 

ولعلك �صائل نف�صك.. كيف يتعامل �ل�صحرة مع تو�بعهم من �جلن وهم �أ�صال ال يرونهم!، 
�إال �ل�صحار،  ر ق�صري �لطبقة ال يعرفه  جميع �لتعامل يكون بالقر يف �الأذن، و�لقر �صوت ُمتكرِّ

نلقيه يف �أذن �لكاهن، لكنا ال نلقيه �إال �إذ� دخل �لكاهن يف حالة �ال�صرتو�ح.

�أذن �الإن�س ال ت�صمعنا وعني �الإن�س ال تر�نا، �أميا كان هذ� �الإن�س، �صاحًر� �أو كاهنا، ال يوجد 
�إن�صي ي�صتطيع �أن ُيغريِّ تر�كيب خلقة �أذنه وعينه، فاحلل يف �ال�صرتو�ح. 

هي تلك �حلالة بني �ليقظة و�لنوم، مبا�رصة قبل �أن تدخل �إىل �لنوم، وقطع من عامل �ليقظة 
الز�لت ترت�ءى لك وحت�س بها، هذه �حلالة حيث تخُرج �لروح خروًجا طفيًفا من �جل�صد، لي�س 
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�أمامه  �ألعابنا يف روحه تتحول  �أثناء �لنوم، هذه �حلالة هي رفاهتنا و�صلطاننا، الأن  كخروجها 
�أثًر� عظيًما، لي�س كتاأثري �لنوم �لذي يعرف  ر عليه  �إىل �صور و�أ�صو�ت تختِلط يف و�قعه، فتوؤثِّ

�أنه نوم. 

ويتعلَّم  ِقد،  وتتَّ ت�صفو  روحه  يجعل  �ل�صديد  وجوعه  �لظلمة  يف  �لطويلة  �ل�صاحر  خلوة 
تها ويخُرج منها �إذ�  وحده مبا�رصة كيف ُيدخل نف�صه يف تلك �حلالة-�ال�صرتو�ح- ويطيل ُمدَّ

اأ له بهيئات وهيئات. �أر�د، وفيها ي�صمع �صوتنا ونتهيَّ

ق �أحًد� يقول �أنه يرى �جلن �أو ي�صمع �جلن و�علم �أنه كاذب؛ �حلكاية كلها حتُدث  فال ُت�صدِّ
يف �ال�صرتو�ح، ولكن.. 

خارج  تربز  �أطر�فها  �أن  لدرجة  �صافية  جة  متاأجِّ �أرو�ح  لهم  تكون  �الإن�صان  بني  بع�س 
�أج�صادهم، وهم كذلك يف حالة �ليقظة.. هوؤالء �إذ� �ألقينا �صيًئا �إىل �أرو�حهم تلك، جتد �أرو�حهم 
�أنه ي�صمع �صوت كذ�  �أ�صو�ت و�أ�صكال، فتجد �أحدهم يُظن  �إىل  �أي �صيء ُنلقيه  قد ترجَمت 
�لوقت،  �أمامنا طيلة  �لتي تظهر  �أو يرى �صكل كذ�، وكلها هلو�صات نحن ن�صنعها يف روحه 
لنف�صه �صدق  بالن�صبة  �جلن، هذ� يكون قد كالمه  �جلن وي�صمع  �أنه يرى  هذ� قد يقول لك 
ولكن �صماعه وروؤياه كذب، نحن ال تر�نا وال ت�صمعنا �إال بع�س فئات �حليو�نات، هكذ� ُخلقت 

وعيونهم. �آذ�نهم 

ومناظري  عد�صات  �الإن�صان  �صنع  و�إن  �حليو�نات..  عني  �أُفق  عن  يختلف  �الإن�صان  عني  �أُفق 
لري�نا فلن ير�نا، الأن تلك �لعد�صات �ل�صماء �لتي ال عقل لها يف �لنهاية ترى �صوًر� غري مرئية 
ُترتجمها �إىل �صور تر�ها عني ذلك �الإن�صان، ف�صتظهر له خطوًطا ودو�ئر تر�ها عينه هو، البد 

حتى تر�نا �أن تكون عينك �أنت �ملخلوق �لو�عي خملوقة على �أفق روؤيتنا.

َك �صاِحر وال �صيطان، وال كاِهن وال �إن�صان. �الآن قد علمَت �لعلم فال يخدعنَّ

 z
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نور  من  قطع  اإليها..  في�شتبقون  يوٍم  كل  ل  تتنزَّ كانت  النبي  نور  من  ِقطع 
فيتلوها  الربرة  الكرام  عند  من  العزة،  بيت  من  ل  تتنزَّ كانت  اأنوار  »ممد«، 
قراآًنا، اأو يعر�شها عليه »جربيل« فيخربها وُيبلِّغها، ما كان ينِطق عن الهوى وما 
وه بالوعي االأكمل، �شحابة كانوا �شابقني،  كانوا يرتكون من حديثه حرًفا اإال تلقُّ
ثمانني رجاًل اأو يزيدون حفل بهم دار االأرقم فمالأوا جميع جوانبه، كثري منهم 
ع لهم، نظر »اأبو بكر« اإىل اجتماعهم وتفانيهم  جلو�س وكثري منهم قيام ال مو�شِ
فاألحَّ على النبي يف الظهور، اأن يظهروا دعوتهم نف�شها، واإن قري�س مل تكن تهتم 
اأن يفعل احلنفاء يف اجلاهلية ما يريدون، اأن ي�شجدوا كما يريدوا ويعُبدوا ربهم 
كما يريدوا، فما كانوا يعباأون بكالم »اأمية بن اأبي ال�شلت« يف التوحيد وال كالم 
االأمر  حتول  اإذا  تبداأ  امل�شكلة  لكن  �شريته،  بداية  يف  نفيل  بن  عمرو«  بن  »زيد 
النتقاد دين قري�س واأ�شنام قري�س والتنق�س منها، هنا تثور قري�س وتطرد »زيد 
بن عمرو« وتقتله، واإن »اأبا بكر« كان ُيلح على النبي اأن يظهروا دعوتهم للنا�س 

عالنَية وينتقدوا جاهلية القوم واأوثانهم عالنية.
حتى هذه احلظة كانت قري�س تعلم بحنيفيتهم واإ�شالمهم ونبيهم و�شجودهم 
واجتماعهم يف دار االأرقم.. لكنهم كانوا حالهم حال اأنف�شهم ال ينتقدون دين 
وا لهم بالدعوة..  غريهم وال ينتقد اأحد دينهم، واإن دعوا دعوا املقربني واأ�شرُّ
اأما االآن فاإن »اأبو بكر« يلح يف اجلهر والنقد.. قال له ر�شول اهلل: يا اأبا بكر اإنا 
قليل.. فاألحَّ واأ�شدَّ »اأبو بكر« يف ذلك ومل يُكن لدى النبي من الوحي ما ميَنعه، 
هوا جميًعا  فوافق النبي، وخرج »اأبو بكر«، وخرج النبي، وخرج امل�شلمون، وتوجَّ

اإىل �شحن الكعبة.
يف تلك الباكرة �شهد ال�شحن احلرام م�شهد رجال قد اأتوا ويف قلوبهم رغبة 
اهلل وجل�شوا يف و�شط م�شجد اهلل بكل ما فيه من وجوه منُحوتة واأ�شنام، ومل 
يجل�شوا جلو�ًشا ع�شوائًيا؛ بل اأتى كل واحد منهم بع�شرَيته حتميه، وقام الرجل 
�شاحب التخطيط »اأبو بكر«، قام يف و�شط امل�شجد خطيًبا و�شدح بخطَبة فيها 
ما فيها من اعرتا�س، يف و�شط معقل قري�س �شات �شوت من قري�س �شد عقيدة 
القبائل،  بني  ومقامهم  وحجهم  اأموالهم  عليها  يبنون  التي  العقيدة  قري�س، 
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مت وجوههم وقلوبهم، ونظروا اإىل كل  وجتمع النا�س وا�شتثريت حميتهم، وجتهَّ
رجل ممي يف ع�شرَيته، و»اأبو بكر« واقف يخطب وينكر على القوم وي�شري اإىل 
وجوه االأ�شنام ثم ي�شري اإىل ر�شول اهلل، ثم ي�شري اإىل امل�شلمني، كان »اأبو بكر« 
ُيدلِّل اأن هذه مل تُعد ب�شرَية رجل واحد اأو اثنني، بل هي عقيدة لها يف كل بطن 
ر�شول  واإىل  اهلل  دين  اإىل  جهًرا  يدعو  و�شار  ورُجلني،  رجاًل  قري�س  بطون  من 
اهلل واالن�شراف عن هاته التماثيل ال�شائخة التي ُتذبح لها القرابني من الرقيق 
ًبا وُتواأد لها البنات تزلًفا، ويتحاكم اإليها الرجال باال�شت�شقام فتقتل  والب�شر تقرُّ
ر وال  من ت�شاء وتعُفو عمن ت�شاء، وهي بعد كل هذا ُظلل و�شور يف اخليال ال ت�شُ
تنفع.. وتوتَّر احلرم وزّوار احلرم واأتى من مل يكن باجلوار لينظر، حتى حدث 

�شيء واحد ك�شَر زمام الغا�شبني! 
رجل من وجهاء مكة دنا من »اأبو بكر« يف احتداد، »عتبة بن ربيعة«، بكل طوِله 
على  �شاردة هجم  وال  بادرة  وبدون  وفجور  عداء  اقرتب يف  ته  وفرو�شيَّ وهامته 
»اأبو بكر« فجاأًة يف فجاأة من اجلميع وخَلع نعَليه واأخذ ي�شربه �شرب قتل ولي�س 
�شرًبا عادًيا، فكانت تتناثر دماء »اأبو بكر« مع كل �شربة!، وهبَّ امل�شلمون الإنقاذ 
اأبي بكر فهب الغا�شبون حول امل�شهد ل�شرب امل�شلمني انت�شاًرا الأ�شنامهم ومل 
يعباأوا اأن كل رجل قد اأتى بع�شريته، واكتظَّ امل�شلمون حول ر�شول اهلل ُيبعدونه 
عن امل�شهد حتى اطماأنوا عليه وتركوه عند ال�شفا، ثم عادوا لين�شروا »اأبا بكر« 
الذي كان قد �شقَط بني دمائه التي عَلت وجهه و�شكنت حركته متاًما فلم يُعد 
يعرف اأميِّت هو اأم حي!، وكان هرج وكان مرج، وجاءت بنو تيم، ع�شرية »اأبو 
»اأبي بكر«  املُحت�شدين حول  فاأبعدوا  بكر« على عَجل وكان ميئهم فارًقا جًدا 
وحملوا »اأبا بكر« يف ثوٍب وهو ال يبني اأنفه من وجهه من غمرة الدماء، وقالت 

بنو تيم واهلل لئن مات »اأبو بكر« لنقُتلنَّ »عتبة بن ربيعة«.
اجل�شم حاد  نحيل  موؤذ،  نوع  اآخر،  نوع  من  رجٌل  يقف  كان  ال�شفا..  وعند 
الوجه ال حلَية له وال �شارب، �شيد من �شادات قري�س، »اأبو احلكم بن ه�شام«، 
اأطوار من االأذى والبغ�شاء، ومل يُكن  النبي »ممد« ويف عينه  اعرت�س طريق 
اأحد حولهما، ف�شبَّ الرجل املاجن ر�شول اهلل، و�شتم الرجل البذيء ر�شول اهلل 
وعاب عليه وا�شتنق�س منه ومن دين اهلل، واآذى الرجل اخلبيث ر�شول اهلل وبلغ 
منه كل ما يكره، ومل يكلمه ر�شول اهلل ومل يُرد عليه عماًل باأمر ربه اأن يعر�س 
عمن يجهل عليه.. وعاد »اأبو احلكم« اخلبيث اإىل �شحن الكعبة وكان احل�شد قد 



299

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

بداأ ينف�س وعاد كل ف�شيل اإىل ف�شيله، وكانت هناك امراأة يف نافذة بيتها تنُظر 
اإىل ما نال ال�شفيه من »ممد«.

وكان بنو تيم يف م�شيبة.. فاإن »اأبا بكر« ال ينطق، وكاأن ل�شانه قد �شل مع 
كلمة  اأول  فكانت  اأفاق،  حتى  بانه  ويطبِّ عليه  يربتان  واأمه  اأبوه  وظلَّ  ال�شرب، 
قالها: ما فعَل ر�شول اهلل؟ فقاموا عليه ي�شتخرجون منه احلديث وهو ال يقول 
ت عليه بقلبها.. فقال ما  اإال قولًة واحدة: ما فعل ر�شول اهلل؟ فخَلت به اأمه واأحلَّ
فعَل ر�شول اهلل؟ قاَلت: واهلل مايل ِعلم ب�شاحبك.. قال لها: فاذهبي اإىل فاطمة 
بنت اخلطاب زوجة �شعيد بن زيد بن نفيل ف�َشِليها عنه.. فخرجت االأم حتى اأتت 
»فاطمة بنت اخلطاب« فقاَلت: يا فاطمة اإن اأبا بكر ي�شاألِك عن ممد.. وخافت 
فاطمة اأن ُتخرِب عن ر�شول اهلل بعد هذا الهرج.. فقاَلت: ما اأعرف اأبا بكر وال 
ت معها حتى وجَدت  اأحببِت �شاأم�شي معِك اإىل ابنك.. فم�شَ اإن  ممد.. لكن 
اإن قوًما  له: واهلل  بال�شياح وقالت  واأعلنت  فتاأثَّرت  ُمتهالًكا،  »اأبا بكر« �شريعا 
اأن ينتِقم اهلل لك.. قال لها: ما فعَل  ِف�شق وُكفر، واإين الأرجو  ناُلوا منَك الأهل 
ر�شول اهلل؟ قاَلت له: اإن هذه اأمك ت�شَمع.. قال: فال عني عليِك منها، فاأين هو؟ 
قالت: هو يف دار االأرقم.. قال »اأبو بكر«: فاإن هلل عليَّ اأال اأذوق طعاًما اأو اأ�شرب 

�شراًبا حتى اآتي ر�شول اهلل. 
اأمه حتى  على  يتكيء  وهو  به  ثم خرجتا  و�شكنوا  النا�س  هَداأ  لوا حتى  فتمهَّ
النبي الروؤوف واأكبَّ  اأدخلته على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فاأكبَّ عليه 
عليه امل�شلمون، ورق له ر�شول اهلل رقة �شديدة.. قال »اأبو بكر«: باأبي اأنَت واأمي، 
واأنت  بوالديها،  برة  اأمي  وهذه  وجهي،  من  الفا�شق  نال  ما  اإال  باأ�س،  بي  لي�س 
مبارك فادعها اإىل اهلل عز وجل وادع لها ع�شى اأن ي�شتنقذها بك من النار.. 

فدعا لها ر�شول اهلل ودعاها اإىل ربه فاأ�شلَمت.
متو�شًحا  مقباًل  وكان  املطلب«..  عبد  بن  »حمزة  االأ�شد  اإىل  امراأٌة  وجاءت 
قو�شه عائًدا من رحلة قن�س من رحالته، وكانت عادته اإذا عاد من قن�شه اأال 
من  ناٍد  على  مُير  ال  ذلك  فعل  اإذا  وكان  بالكعبة،  يطوف  حتى  اأهله  اإىل  يعود 
ث معهم، وكان اأعز فتى يف قري�س واأقواهم �شكيمة،  قري�س اإال وَقف و�شلَّم وحتدَّ
وكان خافًيا اإ�شالمه حمايًة لر�شول اهلل.. فقالت له املراأة: يا اأبا عمارة لو راأيَت 
فاآذاه  هاهنا  وجده  ه�شام،  بن  احلكم  اأبي  من  اآنًفا  ممد  اأخيك  ابن  لقَي  ما 
ه وبلَغ منه ما يكره... فخرج »حمزة« �شريًعا ي�شعى ال يقف على اأحد، ودخل  و�شبَّ
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�شحن الكعبة ونظَر اإىل »اأبي احلكم« جال�شا يف القوم فاأم�شَكه ورفَعه بيد واحدة 
احلكم«..  »اأبو  راأ�س  ت  ف�شجَّ »حمزة«  عنفوان  بكل  بالقو�س  راأ�شه  على  و�شربه 
»اأبو  حول  الرجال  له  فقام  يقول؟  ما  اأقول  دينه  على  واأنا  اأت�شتمه  له:  وقال 
احلكم« لين�شروه وقالوا: يا حمزة ما نراك اإال قد �شباأت.. فقال: وما مينعني 
حَلق  يقول  ما  واأن  اهلل  ر�شول  اأنه  اأ�شهد  واأنا  اهلل،  ر�شول  اأنه  يل  ا�شتبان  وقد 
فامنعوين اإن كنُتم �شادقني.. قال »اأبو احلكم« من بني الدماء التي ت�شيل على 
ا قبيًحا.. بعدها عرَفت قري�س  وجهه: دعوا اأبا عمارة، فلقد �شببُت ابن اأخيه �شبًّ
باإ�شالم »حمزة«، وعلمت اأن هناك اأ�شًدا يحمي ممًدا، اأ�شد قنا�س.. لكن بقية 
امل�شلمني، مل يُكن مينعهم اأحد، فاأَرتهم االأيام التالية وجًها خُمتلًفا، وجه ب�ِشع!  

z
اإن »عمرو بن جابر« بال�شوط �شيء و»عمرو بن جابر« بدونه �شيء اآخر.. ففي 
تلُكم ال�شاعة رفع ال�شوط على مارد اأ�شَود مليء بالبغ�شاء، لكن الغرمي الدام�س 
»�شيدوك« كان واقًفا وكاأن عينه تنُظر اإىل الالمكان وال يظهر فيهما اإال الغليل 
ال  »عمرو«  كاأن  ال�شر  م�شية  »ما�شا«  اإىل  م�شى  لكنه  كلَمة  يتكلَّم  والكراهية، مل 
وجود له!، فاعرت�س »عمرو« طريَقه و�شرب بال�شوط �شربة يف الهواء، فتوقف 
رقبته  اإىل  بال�شوط  »عمرو«  فرمى  اأكمل خطواته،  ثم  واحدة  »�شيدوك« حلظة 
ال�شوط يف  ي�شرية قطعت  ك قب�شته حركًة  ال�شوط وحرَّ براأ�س  االأ�شود  فاأم�شك 
ثانية واحدة!، وات�شعت عني »عمرو بن جابر«، هذا الذي حدث يحتاج لقوة بدنية 
عالية جًدا.. وبداأ ينظر اإىل »�شيدوك« نظرة خمتلفة جًدا، وبداأت خطته تتغري، 
اإىل اجتاه غري متوقع،  بها  ه  وتوجَّ ِطفلة،  كاأنها  والتقطتها  »ما�شا«  اإىل  فانطلق 

توجه بها اإىل االأعلى. 
حاماًل  اجلن  ارتفاع  يرتفع  »عمرو«  كان  الطويل  ال�شلب  اجلدار  مبحاذاة 
اأعلى  اإىل  اأن ي�شل  باغًيا  ارتفع  التي مل تكن تقدر على الطريان،  معه »ما�شا« 
احلل  واأن  م�شتحيل،  �شيء  هي  »�شيدوك«  مواجهة  اأن  »عمرو«  عِلَم  اجلدار.. 
القب�شة  بتلك  واحدة  مرًة  �شربه  هذا  »�شيدوك«  اأن  فلو  الهرب؛  هو  الوحيد 
ع »عمرو« وقًتا، فقط زاد  مت عظام »عمرو« كلها، لذا مل ُي�شِ التي ميلكها لتهدَّ
تخفق  قلبه  �شربات  وت�شارعت  عينيه  ات�شاع  ت�شاعف  ثم  ارتفاعه،  �شرعة  من 
ك اإىل  باخلوف، هذا اجلدار، طوياًل كان فارًعا مديًدا، لكن، هذا اجلدار يتحرَّ
االأعلى كلما ارتفع »عمرو«، مهما كانت �شرعة ارتفاعه!، نظر »عمرو« اأ�شفل منه 
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»عمرو«  يكن  ومل  يبغيه،  به  الحًقا  يرتفع  وباأ�شه  جهامته  بكل  »�شيدوك«  ليجد 
ليجاري �ُشرعة مارد. 

ا  يف ثانية كان »�شيدوك« قد و�شل اإىل ارتفاع »عمرو«.. ثم اندفع اإليه قاب�شً
االأ�شفل  اإىل  ت�شقط  يده  من  تركها  »ما�شا«،  »عمرو«  ترك  وفجاأًة  ته،  قب�شَ على 
يف  جنح  وجنح،  »�شيدوك«،  قب�شة  عن  ج�شده  ميلكها  �ُشرعة  باأ�شد  هو  وابتعد 
التفادي، و�شربة »�شيدوك« وا�شلت طريقها من �شرعتها وقوتها حتى �شدمت 
لهلك،  اأ�شابه  كان  لو  ا  دويًّ لل�شدمة  »عمرو«  و�شمع  ال�شلب..  احلائط  قب�شته 
�شبحان الذي اأعطى القوة الأولئك املردة، ويف جزء من الثانية اختفى »عمرو« 
من املو�شع الذي كان فيه ونزل ليلتقط »ما�شا« ال�شاقطة من عل، لكنه الحظ 
اأثًرا  اجلدار  يف  »�شيدوك«  �شربة  مو�شع  يف  اإن  جلاًل!،  ملحًظا  عينه  بطرف 
تناق�شت  اجلدار  اأن  امللحظ  امللحظ،  هو  هذا  يكن  مل  لكن  البناء،  يف  ب�شيًطا 
�شرعة ارتفاعه، ويف فور وعزم اندفع »عمرو« كالطلقة اإىل االأعلى قا�شًدا نهاية 
اجلدار، ولقد راأى نهايته بعينيه، لكن وجه »�شيدوك« كان يتبعه كاأنه له ظل!، 

ولقد كاد اأن ي�شبقه.
وطيء »عمرو« بقدميه ثنتيهما وجه »�شيدوك«، وجعله نقطة يندفع منها اإىل 
االأعلى اندفاعًة اأخرية، وجنح ووطيء واندفع واعتلى اإىل اأعلى طرف اجلدار، 
�ُشحبت  اأ�شفل،  اإىل  �شديدة  �شحَبًة  »ما�شا«  �ُشحبت منه  بغتة ومبادهة،  لكن يف 
وعينه  »عمرو«  نظر  مارد!.  �شحبة  �ُشحبت  »عمرو«،  اندفاع  قوة  ت�شاهي  بقوة 
مت�شعة اإىل »ما�شا« التي تهاوت ويد »�شيدوك« جتذبها ب�شرا�شة.. واعتلى »عمرو« 
االأمر  يكن  لكن مل  »ما�شا«،  اإىل  يعود  اأن  فكرة  قلبه  ووم�شت يف  على اجلدار، 
اإىل خارج ذلك  اأعلى اجلدار  واثًبا من  اإال  نف�شه  فلم يجد  يفعله،  اأن  �شحيًحا 

املكان، اإىل خارج اجلوداكيوال كلها.  
z

حتت جنح الليل كان يقف ب�شواد جلده ومل يكن يبني منه اإال ملعة عيناه، »بالل 
يَر  الكعبة، نظر حوله مييًنا و�شمااًل فلم  اأ�شنام  بن رباح«، وقف بني كثة من 
اأحًدا، ثم فجاأة اأخذ يب�شق على االأ�شنام ب�شًقا كارًها وهو يقول: خاب وخ�شر 
من عبَدكن.. لكن رجاال كانوا وراءه ومل يفِطن لوجودهم فراأوه، ف�شدر منهم 
اأنه مل ي�شمع لكلمة  نادم على  يُدل على وجودهم فهرب »بالل«، هرب وهو  ما 
ر�شول اهلل ملا اأمره اأن ُيخفي اإ�شالمه، هرب اإىل بيت �شيده واختفى فيه، وجاء 
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الرجال اإىل بيت �شيده »عبد اهلل بن جدعان«، وكان بينهم رجل خبيث نحيل، 
»اأبو احلكم بن ه�شام«. 

بن  »اأبا احلكم  وراأى  الثالثة..  الرجال  ليلقى  بن جدعان«  »عبد اهلل  خرج 
ب، ثم قال اأبو احلكم: اإين اأرى غنمكم قد مَنت  ه�شام« ينُظر اإىل الغَنم يف تعجُّ
وكث لبنها وما كنا نعرف ذلك منها، اإن عبدكم االأ�شَود الذي يرعاها قد اأتاه 
دعا  التي  الوليمة  ال�شاة يف  تلك  �شحر  مثلما  �شحرها  ال�شاحر،  كب�شة  اأبي  ابن 
بون النبي البهي بابن اأبي كب�شة ت�شبيها له  اإليها بنو ها�شم.. وكان الف�شَقة ُيلقِّ
ال�شعرى يف  وعبادة جنم  اأ�شنامها  لهجر  قري�س  دعا  من  اأول  هو  قدمي  برجل 
ال�شماء.. قال »عبد اهلل بن جدعان«: هذه االأغنام قد �شمَنت من خرِينا.. قال 

»اأبو احلكم«: يابن جدعان ما بك؟ اأ�شباأَت اأنت االآخر؟ 
غ�شب »عبد اهلل بن جدعان« وقال: اأومثِلي ُيقال له هذا؟ فاإن علي نحر مائة 
ناقة لالت والعزى يف هذا اليوم.. قالوا له: اإن عبدك االأ�شود قد وقف اليوم اأمام 
ق عليها وذكر كالما من كالم »ممد« ثم هرب ملا راآنا..  �شة وب�شَ االآلهة املقدَّ
فدعا بن جدعان ببالل، وكان خمتفًيا يف البيت لي�س خوًفا منهم لكن خوًفا من 
جدعان«،  »ابن  اإىل  له  فاأتى  العبيد  اأحد  وجده  حتى  اهلل،  ر�شول  اأمر  مع�شية 
فاأتى »بالل« وقالها يف وجوههم ومل يكذب!، انده�س »ابن جدعان« قلياًل ثم قال 
للرجال، هو �شاأنكما فهو لكما هذا العبد فافعال له ما اأحببُتما، فلم ياأخذه اأبو 
احلكم، بل اأخذه رجل من الثالثة يدعى »اأمية بن خلف«، وكان فيه مَر�س يف 

روحه، مر�س نف�شي. 
ال  »اأمية«:  له  قال  منه..  �س  فتوجَّ واإىل طريقته يف احلديث  »بالل«  له  نظر 
لت�شطفقن  والعزى  بالالت  فاأُق�ِشم  وعلمُت ذلك منك  اأتيَته  فاإن  تاأِت ممدا، 
�شاعتها عليك املاآمت.. جتاهل »بالل« هذا الكالم ويف م�شاء نف�س اليوم ذهب اإىل 
احلبيب »ممد« خُمتفًيا، ومل يدر اأن »اأمية« قد األزم لبالل رقيًبا عليه يرقبه 
اأثرياء مكة،  وكان من  »اأمية« يف ق�شره  فانتظر  باخلرب،  الرقيب  فاأتاه  خفية، 
حتى جاء »بالل«، فوجد »اأمية« جال�ًشا يف اإيوانه ينتظره.. قال له »اأمية«: ما هذا 
الذي بلَغني عنك اأيها العبد احلب�شي، اأحًقا اختليَت مبحمد؟ قال له »بالل« بثقة 
عها اأبًدا: اأما واأنه قد بلَغك اأمري وعلمت باإ�شالمي فاإين ال اأخفي عليك  مل يتوقَّ
اأين اآمنُت باهلل وبر�شول اهلل واإين ُجندي من جنوده.. وقَف »اأمية« وقَفة املتكربِّ 
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وقال له: ل�شَت اإال عبًدا مملوًكا اأ�شوًدا ال متِلك من اأمرَك �شيًئا، واهلل الآتينك من 
�شنوف العذاب األوان، ولنعلم اأي ُجنٍد �شيوؤوونك يا جندي ال�شر.

فخرج املري�س ووراءه »بالل« ُيكبله عبيد.. خرج به اإىل ال�شحراء، يف فراغ 
من  عليه  ما  لبالل  فخلعوا  الرمال  يف  وتلهب  ال�شم�س  من  و�شعري  النا�س  من 
ال�شرتة ودفعوه باأقدامهم دفًعا لينحني وكان ال يقدر اأن ي�شع يده على االأر�س، 
لوه تكبيال باالأغالل ثم دا�شوه باأقدامهم حتى مل�َس جلد بطنه حمي  فاأم�شكوه وكبَّ
ى يحاول القيام لكن ذلك ا�شتحال عليه فاإن اأقدامهم كانت  الرمال ف�شرَخ وتلوَّ
على ظهره وراأ�شه، فاحرتق منه وجهه و�شدره ثم قلُبوه على ظهره فنابه اللهيب 
فانتف�س فدا�شوا على رقبته و�شدره، وحتدرت دموع عينه من غري بكاء ونظر 
من بني االأنني ليجد وجه »اأمية بن خلف« و�شمعه يقول: اكُفر مبحمد يا عبد، ُقل 
ق على اآلهتنا واأنَت عبد؟ فُيتمِتم »بالل«  اآمنت بالالت والعزى يا حب�شي، اأفتب�شُ
ب�شفتيه كالما ال يدريه »اأمية«، فينزل بجذعه اإىل ناحية »بالل« لي�شمع، ويركز، 
ت »اأمية« فاإذا ببالل يعلو �شوته ويقول:  فاإذا »بالل« يقول: اأحاد اأحااد.. فاأن�شَ

لها لهم ترتياًل.  اأحد اأحد، اأحد اأحد... كان ُيرتِّ
�شخور  من  كبرية  ب�شخرة  فاأمَر  واأغ�شبته؛  »اأمية«  �شدر  يف  فوغرت 
ال�شحراء، واأمر بها اأن ُتربط على بطن »بالل« ليلت�شق ظهره يف الوهيج، فاأتى 
الرجال ب�شخرة يحملونها جميعهم وي�شطربون يف حملها من ثقلها وال تدري 
لوه بها تكبياًل.. قال  كيف طاوعه العبيد وو�شعوها على �شدر »بالل« وربطوها وكبَّ
له »اأمية«: اإنك ال تزال هكذا حتى تكُفر مبحمد وتعُبد �شيداتك الالت والعزى.. 
لها يف وجهه  ت من االأمَل واللهبان، وهزَّ له راأ�َشه ورتَّ و»بالل« ينُظر له بعيون احمرَّ

فقال: اأحد اأحد، اأحد اأحد، اأحد اأحد. 
حالته  بعيد..  مكان  من  ُم�شافر  ال�شحراء  تلك  من  ال�شاعة  تلك  يف  ودخل 
ُي�شافر كالب�شر، كان ذاك »عمرو بن  ووعثاءه ال عالقه لهما بال�شفر، فمثله ال 
جابر« قد اأتى ويف وجهه ا�شتياق اإىل النبي واأ�شحاب النبي، فراأى ذاك امل�شهد 
ل جميع �شوقه اإىل قَلق ورعب، مل يُكن يدري ما  يف وجهه، م�شهد »بالل«، فتحوَّ
»بالل«، فاآخر عهده باأ�شحاب النبي هم الت�شعة الذين اأتى بهم »اأبو بكر« يف يوٍم 
واحد، لكنه كان يعرف »اأمية«، ومن ذا الذي يعي�س يف مكة ل�شنوات وال يعرف 
»اأمية بن خلف«، كان رجاًل غنًيا معتل النف�س وكان يقوم على خدمة االأ�شنام، 
واإن جميع النذور التي ينذرها احلجيج لالأ�شنام تكون من ن�شيب القائمني على 
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له  بالن�شبة  فاالأ�شنام  منهم،  واحًدا  »اأمية«  وكان  �شدنتها،  اأو  االأ�شنام  خدمة 
ُيزيلوا ال�شخَرة عن �شدر  اأن  ياأُمر العبيد  حياة، واإن ذلك املعتل كان �شاعتها 

»بالل«، لي�س تخِفيًفا، بل لغر�ٍس اآخر. 
لتان ومي�شوا به يف طرقات  اأمَرهم اأن يربطوه من رقَبته يف َحبٍل ويداه ُمكبَّ
ل�شانه �شوى كلمة  ولي�س على  به وي�شربونه،  يلعبون  والولدان من حوله  املدينة 
اأحد.. واأعلَن »اأمية« ب�شوٍت عاٍل للجميع  اأحٌد  اأحد،  اأحٌد  واحدة يقولها رهقا: 
به  يلعبون  ال�شبيان  واإىل  اإليه  النا�س  فنظر  االآلهة،  على  ق  ب�شَ العبد  ذلك  اأن 
كلمات  وعلى  »بالل«،  على  النا�س  فت�شاحك  غريها،  ال  الكلمة  تلك  يقول  وهو 
»بالل«، وعني »بالل« تطالع النا�س وفيهم امل�شدوه وال�شاحك حتى تاألَّقت عينه 
ثغره  فاأ�شاء  م  وتب�شَّ »بالل«  فه�سَّ  اهلل..  ر�شول  راأى  راآه،  فلقد  هذا،  كل  و�شط 
وجهه، واقرتب »بالل« يف �شريه باحلبل من ر�شول اهلل، فقال له �شيد املر�شلني: 

يا»بالل«، �شُينجيك اأحد اأحد. 
وجعل  جبينه..  على  املتحدر  العرق  و�شط  وا�شت�شَحك  »بالل«  وجه  ر  فتنوَّ
لو  له:  وقال  بكر«  »اأبي  اإىل  الهادي  النبي  ويعجبون، وذهب  له  ينظرون  النا�س 
كان عندنا �شيء البتعنا بالاًل.. فهرع »اأبو بكر« لي�شتنقذ »بالل«، وعند »بالل« 
كان قد جاء اأ�شحاب »اأمية بن خلف« وفيهم اللئيم »اأبو احلكم بن ه�شام« الذي 
جعل يوؤذي بالاًل و يتنق�س منه، لكن »اأبو بكر« اقتحم كل امل�شهد م�شارع اخلطى 

وكلمة ر�شول اهلل عنده اأمٌر واجب النفاذ.
قال لهما: ماذا تريدان بهذا امل�شكني؟ واهلل ال تبلغان به ثاأًرا.. نظر »اأمية« 

اإىل اأ�شحابه هازًئا وقال، �شاألَعب لكم باأبي بكر لعبة ما لعبها اأحد فا�شمعوا..
وت�شاَحك والتفت اإىل »اأبي بكر« وقال: اأنت اأف�شدَته فهيا فاأنقذه، األي�س على 
دينك، اأت�شرتيه منا؟ قال »اأبو بكر«: نعم اأ�شرتيه.. قال له »اأمية«: اأعطني عبدَك 

ف�شطاًطا احلداد.. قال »اأبو بكر«: واإن فعلُت تفَعل؟ قال: نعم. 
فت�شاحَك وقال الأبي بكر: ال واهلل حتى ُتعطيني معه امراأة ف�شطاط احلداد.. 

قال »اأبو بكر«: واإن فعلُت تفَعل؟ قال: نعم.. قال »اأبو بكر«: فلَك ذلك. 
ثم ت�شاحك »اأمية« الثالثة وقال: ال واهلل حتى تعطيني ابنه مع امراأته.. قال 

»اأبو بكر«: واإن فعلُت تفَعل؟ قال: نعم.. قال »اأبو بكر«: قد فعلت. 
»اأبو  له  الرابعة وقال: ال واهلل حتى تزيدين مائتي دينار.. فقال  فت�شاحَك 
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بكر«: اأنت رجل ال ت�شتحي من الكذب.. قال »اأمية«: ال واهلل لئن اأعطيتني الأفعل.. 
فقال له »اأبو بكر«: هي لك.. فاأمر »اأمية« ال�شبيان اأن يبتعدوا، واأمر العبيد اأن 
تفك رقبة »بالل«، ودفعه دفًعا اإىل »اأبي بكر« وهو يقول: واهلل لو طلبَت يف هذا 
العبد ديناًرا واحدا لبعتك، هذا مقامه.. قال له »اأبو بكر«: اأراأيَت اإن اأبيَت اإال 
األف دينار الأخذُته منك.. واأم�شك ببالل واحت�شَنه واأعتَقه، فنظر لهما »اأمية« 
ب؛ كيف يدَفع فيه كل هذا ثم يعِتقه!، وقال: اإمنا اأعتقَته يا  ويف قلبه ِنقمة وتعجُّ
اأبا بكر ل�شنيٍع اأو جلميٍل كان له عندك.. فاأنزلت من بيت العزة اآيات يف »اأبي 

بكر«.. 
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م�شى »عمرو بن جابر« يف ال�شعاب وهو مهموم ومتكدر.. »بالل« كان م�شهده 
�شعًبا خا�شة م�شهد ت�شوه �شدره وظهره باحلرق، وتلك الكلمة التي كان يقولها 
حتى  ه  همِّ على  »عمرو«  ظلَّ  يقولها،  كان  االأجنبية  بلهجته  اأحد،  اأحد  بثبات، 
جاءت به خطواته اإىل ال�شوق، وهناك ا�شطدم بكارثة اأخرى!، كان �شيد قبيلة 
بني �شهم مي�شي يف ال�شوق وحوله اأذنابه من الرجال، وكان ا�شمه »العا�س بن 
وائل«، وكان من عينة �شيوخ القبائل الذين يظنون اأنهم قد بلغوا اجلبال طواًل، 
امل�شلم  احلليف  امل�شكني  الرجل  فيه  يعمل  لل�شيوف،  متجر  اإىل  »العا�س«  دخل 
دته معه يف املتجر، وهي امراأة يف وجهها  »خباب بن االأرت« �شانع �شيوف، و�شيِّ
اإىل  اأتى  قد  �شهم  بني  �شيد  راأت  فلما  اأمنار«،  »اأم  وا�شمها  والتع�شري،  الع�شر 
متجرها ه�شت به وب�شت، والحَظت اأن »العا�س بن وائل« ينُظر اإىل »خباب« منذ 
ر بخري، وكان »العا�س« قد ا�شرتى �شيوًفا منذ �شهر من  اأن دخل نظرات ال ُتب�شِّ

َل دفع ثمنها، ويبدو اأنه قد اأتى اليوم ليدفع. املتجر واأجَّ
قال له »خباب«: اإن عليَك كذا وكذا.. قال له العا�س: ال اأعطيَك حتى تكُفر 
»اأم  توترت  ُتبعث..  ثم  اهلل  مُييتك  حتى  اأكُفر  ال  واهلل  »خباب«:  قال  مبحمد.. 
مه  وقال:  لكنه متالَك  وراءه  الذين  اأذنابه  و�شط  »العا�س« يف  وانده�س  اأمنار« 
اأموت  حتى  دعني  وقال:  ف�شحك  بلى..  »خباب«:  قال  مبعوث؟  ثم  مليِّت  واإين 
»خباب«؟  يا  ترى  فماذا  دينك،  اأق�شيك  حينها  وولًدا،  مااًل  الأوتني  ثم  واأبعث 

ف�شكَت »خباب« ومل ُيح�ِشن الرد.
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﴿ اأ�شحابه  بني  يتُلو  اهلل  ر�شول  فجعل  قراآن..  ال�شاأن  ذلك  يف  اهلل  واأنزَل 
ِن َعْهًدا 
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اخلتم الثاين على رجل اأنه من اأهل النار، رُجل ا�شمه »العا�س بن وائل«، فكان 
له من ا�شمه ن�شيب.  

مثل  �شباأ  قد  ه�شام  ابني  اإن  لها:  وقال  اأمنار«  »اأم  اإىل  »العا�س«  التَفت 
يهينون  الف�شَقة  اأولئك  تدعي  فال  جلًدا،  يوم  كل  الأجلده  واإين  هذا،  غالمك 
اآلهتنا.. وان�شرف »العا�س« ومل يدفع ديناًرا واحًدا.. وبقي »خباب« ُيواجه »اأم 
اأمنار« التي عب�َشت وحلفت بكل االآلهة لرتين »خباب« كيف يكون املوت والبعث 

واحل�شاب.
وانقب�َس قلب »عمرو« مما راأى من قتامة روح تلك املراأة.. �شتمت »خباب« 
ودفَعته واأهدرت كراَمته ومل يكن له ن�شري يف القوم كلهم، فاأخذته »اأم اأمنار« 
اإال  »اأمية بن خلف«،  ِعلة ت�شابه علة  واأزاَلت عنه رداءه االأعلى وكان يف نف�شها 
اأح�شن  من  الأنه  اإليه  ب  تتقرَّ اأن  واأرادت  وائل«  بن  »العا�س  بكالم  تاأثَّرت  اأنها 
املُ�شرتين، لكنها متادت، اأ�شعلت ناًرا م�شتعرة لها لهيب، ثم اأمرت الذين عندها 
حتى  �شحًبا  عليها  ي�شحبوه  ثم  عليها  بظهره  وي�شجعوه  مي�شكوه  اأن  العبيد  من 
تنطفيء، وكانوا يفعلون هذا يف »خباب« واأحدهم وا�شع رجله على �شدره ي�شلقه 
رت عيون »عمرو  يف النار �شلًقا حتى �شمع �شوت ظهره وهو يطفيء النار!، جتمَّ
بن جابر« بلون اجلمر وهو يذكر م�شاهد من نار واأج�شاد حترتق يف حفرة يف 
اليمن، فاأعر�س بوجهه والنار يف عينه حترت، وخرج »عمرو« من عند »خباب« 
و�شوت »خباب« ي�شُرخ ويطرق يف اأذنه وقد ذهب جلد ظهره من احلرق، و�شوت 

النمرة »اأم اأمنار« ت�شيح فيه وُتِهينه.
فلما اأطلَقته يف اآخر اليوم انطلق مهًدا اإىل ر�شول اهلل ي�شتكي.. فدعا له 
ر خباًبا.. وعاد بها »خباب« مطمئًنا �شابًرا، وظلَّت  نبي الرحمة وقال: اللهم ان�شُ
النمرة ُتقيم عليه العذاب وتاأمره اأن يعود اإىل احلجارة بعد اأن عرف النور، فاأبى 

ه ويحت�ِشب. واأبى، واأ�شدت عليه يف العذاب فكان يتاأوَّ
اأماكن  من  تندِلع  اأنها  ل�شمعه  وبدا  جابر«  بن  »عمرو  ُتطارد  كانت  تاأوُّهاٍت 
عدة.. فكان مي�شي ويكتم �شمعه لئال ي�شمع لكن �شماع اجلن يلتقط كل �شيء، 
ال�شوت،  ناحية  اإىل  ه  وتوجَّ فقلق  امراأة،  �شرخة  و�شمع  رجال  من  اأنَّات  �شمع 
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فوجد جماعة من الكافرين قد اأم�شكوا بعمار بن يا�شر ذو العيون الزرق، املوىل 
اليماين الذي لي�شت له قبيله، واأم�شكوا معه اأمه »�شمية« واأبوه »يا�شر« وكانا قد 
�شاخا و�شعفا، ويف الكافرين كان النحيل اخلبيث »اأبو احلكم بن ه�شام« واقًفا، 
ومعه رفقة له، وقد علم »اأبو احلكم« باإ�شالم »عمار« واأبيه واأمه، وعلم اأن لي�س 
لديهم اأحد يدفع عنهم، فجعل يتلهى بهم؛ فاأمر العبيد اأن يوثقوهم باحلبال، 
ال�شيخ  ووقار  باتزان  واأطاح  بكرامتهم،  اأطاح  مهيًنا  �شحًبا  معه  و�شحَبهم 
وال�شيخة و�شارا يتعثان وي�شقطان وترتدى وجوههم يف الرتاب، وظلَّ الف�شقة 
ي�شحبونهم حتى انتهوا بهم اإىل �شحراء رم�شاء يف كبد الظهرية، واألقوهم على 
رمال حامَية الفحة، وتركوهم يف �شعار ال�شحراء، بال طعام وال �شراب، فقط 

تركوهم والعبيد عليهم حار�شون، على اأن يرجعوا اإىل دين احلجارة.  
وكانوا يعودون اإليهم كل حني، تارة �شاخرين وتارة غا�شبني.. حتى تفتقت 
اأذهان ال�شر عن مزيد من االإيالم، فعمدوا اإليهم وهم يتَلوُّوَن يف ال�شحراء غري 
قادرين على الوقوف باأرجلهم احلافية على الرمال، فاألب�ُشوهم دروًعا من حديد 
»عمار«  يُك  ومل  و�شدورهم،  اأجنابهم  لهم  فكَوت  حني  بعد  ال�شم�س  اأ�شَخنتها 
يكرتث باأي �شيء اإال ب�شعف اأمه واأبيه الذين �شكنت حركتهما و�شعفت اآهاتهما، 
وكان ال يعرف حياتهما اإال من حركات ي�شرية يلحظها كل حني!، وتهالك »عمار« 
وال�شيخة،  ال�شيخ  وراآه  فا�شتب�َشر،  ُمقباًل  اهلل  ر�شول  راأى  حتى  ووَهن،  مكانه 
َكت حركتهما الواهنة، فجاءهما ر�شول اهلل وهو اإىل حالهم ناظر، فقال:  فتحرَّ

�شرًبا اآَل يا�ِشر، �شرًبا اآل يا�شر، فاإن موعدُكم اجلنة. 
فرحوا بها و�شعدوا، وملحت يف وجوههم ب�شمة منهكة.. ومل مت�ِس �شاعات من 
ل، فغادر الدنيا اإىل حيث وعد  اآخر ذلك النهار حتى عجز ج�شد ال�شيخ اأن يتحمَّ
ر�شول اهلل، فكان اأول �شهيٍد يف االإ�شالم، واأول من راأى اجلنة من اأمة »ممد«، 
اأرادوا..  واحدة مما  كلمًة  ُيعطيهم  اأن  �شيء  كل  مع  اأَبى  الذي  الرجل  »يا�شر«، 
واالأم  مات،  الذي  الرجل  اإىل  ينُظر  اأ�شحابه  من  نفٍر  يف  احلكم«  »اأبو  وجاء 
اإىل جناب  عوَدا  اأن  العر�س؛  عليهم  واأعاَد  يبكي..  الذي  و»عمار«  كادت،  التي 
فغ�شب  االإباء،  من  مزيًدا  اإال  منهما  وجد  فما  بال�شيخ..  تلحقا  ال  حتى  االآلهة 
ة العجوز الرقيقة، و�شقط قلب »عمار« من الفجعة  الفا�شق وجهل واأم�شك ب�ُشميَّ
واأ�شتنزف قوته كاملة يف اخلال�س من قيِده وجالديه، والتقط »اأبو احلكم« ُرًما 
ل، طعَنها بالرمح من اأ�شفل  ٍة من تعقُّ من اأحد العبيد، وبدون كلمة اأو حديث اأو ذرَّ
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منها يف مو�شع العفة، و�شقطت الكرمية ال�شهيدة االأبية العفيفة اإىل االأر�س وقد 
حلقت زوجها اإىل علِّيني؛ فكانت اأول �شهيدة يف االإ�شالم واأول من راأَت اجلنة من 
رت دموع الدم يف عني ابنها »عمار« فما �شارت زرقة  ن�شاء اأمة »ممد«، وحتجَّ
عينه ترى، وتراخت راأ�شه اإىل الوراء وقد انك�شر فيه كل �شيء، لكن اجلهول مل 
ف، واأمر بنار، فجاوؤوا له مب�شَعل كبري اأوقدت به نار ت�شطرم اأمام عينيه،  يتوقَّ
ثم اأمر اجلاهل العبيد اأن ُيديروا عماًرا وينزعوا ثيابه ليبني ظهره، فلما فعلوا 
اآثار ل�شع الرمال على ظهر »عمار« فاأتى بخنجر وقطع يف  راأى الرجل االأجهل 
ظهره قطًعا طوياًل غائًرا ف�شرخ عمار بن يا�شر �شرخًة حاول اأن يكتمها لكنه 
فجاأًة �شرخ مل�شوًعا م�شروًعا بعد اأن و�شع اجلاهل امل�شعل على ظهره فحرقه 

بالنار.
وم�شح  القلب..  اأ�شاودة  تركه  اأن  بعد  النبي  فجاءه  عنه  بلَغه  ما  النبي  وبلَغ 
على راأ�شه و�شكا له »عمار« النار، فدعا النبي وقال: يا نار كوين برًدا و�شالًما 
على عمار كما كنِت على اإبراهيم.. فلم حترقه من بعدها نار وال لفحته �شم�س 
وال ل�شَعته رمال، واأطلق النبي على »اأبو احلكم« ا�شما ُينا�شب ما فعله، ا�شم »اأبو 

جهل«.
ومل يَدع »اأبو جهل« »عمار« بل جعَل االأمر حياة اأو موًتا.. اإما اأن ترُتك هذا 
اأخذه ف�شحبه من  �شيئا،  ُيجدي معه  اأن احلرق ال  وملا الحظ  اأو متوت!،  الدين 
»عمار«  انهيار  بقرب  ي�شُعر  حتى  ماء  مملوء  حو�س  يف  راأ�َشه  واأغط�س  �شعره 
فريفعه ويقول له: ا�شُتم ممًدا.. ثم ُيغط�شه تارة اأخرى... وظلَّ يفعل به هذا 
»اأبو  حتى قالها »عمار« من بني دموعه؛ قال كالًما �شيًئا يف ر�شول اهلل، فرفع 
جهل« يف يده ُخْنف�شاء وو�شعها اأمام وجه »عمار«، وقال له: اأهِذه اإلهتك من دون 
»اأبو جهل« مي�شي، فاأخذ »عمار«  األهتي.. فرتكه  رب ممد؟ فيقول: نعم هذه 
يبكي ويبكي، وال يدري ماذا يبكي، اأبوه واأمه اأم قولته يف ر�شول اهلل.. وانطلق 
له  وقال  دموعه،  عينه  عن  م�شَح  يبكي  النبي  راآه  فلما  اهلل  ر�شول  اإىل  »عمار« 
براأ�شه وقال: واهلل ما تركوين  فاأوماأ  املاء؟  الكفار وغطوك يف  اأخذك  ُم�شفقا: 
حتى نلُت منَك وذكرُت اآلهتهم بخري.. قال له ر�شول اهلل: كيف جتد قلَبك؟ قال: 

ُمطمئن باالإميان.. فقال له النبي: فاإن عادوا فُعد وُقل لهم ذاك. 
z
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 وبكى »عمرو بن جابر«.. بكى وابتلَّت �شخور قلبه فاأ�شبح مي�شي على غري 
هدى، تبزغ له عن اليمني وعن ال�شمال كمثل العواميد يف كل عمود �شرخة رجل 
ب يف دين اهلل، فكان ال يدري اأين يذهب، مل يقت�شر العذاب على  اأو امراأة ُيعذَّ
املوايل والعبيد، بل امتد اإىل اأبناء القبائل من قبائلهم، م�شى »عمرو« ليجل�س 
الراعي  بن م�شعود«، ذلك  »عبد اهلل  فراأى  �شلوى،  فيها  لعلَّه يجد  الكعبة  عند 
�شديد النحول، كان مي�شي بعزٍم اإىل ركن الكعبة عند مو�شع يعج باالأ�شنام ثم 
ُتنِذر باأن �شوته �شوف يعلو، ثم �شاح: ب�شم  ي�شتدير اإىل قري�س وُي�شدر حركة 
ْمُس  ََياَن * الشَّ َمُه الْ

َّ
نَساَن * َعل ِ

ْ
َق ال

َ
ُقْرآَن * َخل

ْ
َم ال

َّ
ُن * َعل

اهلل الرحمن الرحيم، ﴿الرَّْحَٰ
َجُر يَْسُجَداِن﴾... كان يبدو اأن »ابن م�شعود« قد غار  َقَمُر ِبُْسَباٍن * َوانلَّْجُم َوالشَّ

ْ
َوال

من تعذيب قري�س الأقرانه من املوايل، ولي�س املرء يدري ما الذي اأحدثه ر�شول 
اهلل يف نفو�س هوؤالء القوم بال�شبط.. قال الكافرون لبع�شهم ملا راأوه: ماذا يقول 
ابن اأم عبد؟ وكانت كنية له، قالوا: اإنه ليتُلو بع�س ما جاء به ممد.. فقام اإليه 
�شفهاوؤهم ووقفوا حوله وهو يقراأ، وجعلوا يتناوبون �شربه يف وجهه ويزيدون �شدة 
ال�شربة يف كل مرة، وهو واقف يقراأ حتى ظهر منه االأثر والدم، ثم ان�شرف اإىل 
اه امل�شلمون وقالوا: يابن م�شعود هذا الذي خ�شينا عليك.. قال:  بيت االأرقم فتلقَّ
اأهَون عليَّ منهم االآن، ولئن �شئُتم الأغادينهم مبثلها غًدا..  اأعداء اهلل  ما كان 

قالوا: ال ال ح�شُبك، لقد اأ�شمعَتهم ما يكرهون. 
ب يف  ثته نف�شه بنف�س ذات الغرية.. فكاأنه متنى اأن ُيعذَّ د »عمرو« وحدَّ وتنكَّ
اهلل، وبينا هو يفكر اإذ وجد اأحد عواميد االأمَل البارزة يف الهواء يقرتب، فنظر 
ب�شيق فاإذا هما رجالن موثَّقان باحلبال، وجمع من النا�س وراءهما يتبعهما، 
من  اأخرى  نظرة  وت�شبه،  راأ�شه  على  اأحدهما  وت�شرب  ت�شيح  عجوز  وامراأة 
»عمرو« كانت كافية اأن يعرفهما؛ »اأبو بكر« و»طلحة بن عبيد اهلل«، وهما ابني 
عم، والعجوز هي »اأم طلحة« ت�ُشبه وتلَعنه، وراءها جماعة من بنو تيم، والذي 
يوثقهما باحلبال ويُجّرهما هو رجل طويل عظيم الهامة �شخم مفتول الع�شالت، 
من اأقوى ع�شرة فر�شان يف قري�س، »نوفل بن خويلد«، اأخو »خديجة« زوجة النبي 
به قري�س باحلوت من �شخامته، ويبدو اأن »اأم  وخال اأوالده، كان رجاًل �شر�شا ُتلقِّ
كان  ب�شوء..  يذكرانها  وجدتهما  ملا  لالآلهة  لينت�شر  ا�شتدعته  التي  هي  طلحة« 

احلوت ي�شحبهما وراءه ك�شحبة املا�شية لي�شخر منهما �شبيان املدينة.
بالغ�شب..  يتلظى  جعله  باأمٍر  احلوت  اأذن  يف  ال�شائرين  اأحد  اأ�شرَّ  وفجاأًة 
ب رجااًل من بني تيم وابن  ولي�س من احلكمة اأن يغ�شب مثل هذا، قالوا له: اأتعذِّ
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دت  اأخوك قد حذا حذوهما؟ قال من هو؟ قالوا: اأخوك العوام، ابنه كفر.. توقَّ
الذي  املغوار،  الفار�س  العوام  باالآلهة،  كفر  العوام«  بن  »الزبري  احلوت،  عني 
مات يف حرب الفجار، ابنه كفر، و»الزبري« كان اأبوه هو »العوام بن خويلد« اأخو 
»خديجة« واحلوت، واأمه »�شفية« عمة النبي، فقرابته للنبي من اجلهتني، لكن 
»اأبا بكر«  »نوفل«  »نوفل بن خويلد« كان عمه،  فرتك  اأن احلوت  امل�شكلة كانت 
ه  و»طلحة« وتوجه اإىل »الزبري«، واأجرم يف »الزبري« اإجراًما عظيًما، فاأم�شَكه ولفَّ
ًدا، ودخان النار  يف ح�شري واألقاه يف ُحجرة واأ�شَرم النار عند بابها وتركه ُمقيَّ
ي�شرق منه حياته، حتى اإذا ا�شتدَّ �شعاله و�شراخه اأطفاأ النار عليه، لكن »الزبري« 
كان �شديًدا ب�شدة اأمه عليه، و�شديًدا بنور »ممد«، فلم ياأخذ احلوت منه �شيًئا، 
ًيا، فتاأثَّرت نف�س نوفل بهذا الثبات وتركه،  ًيا وت�شدِّ بل اإن عينه كانت تتاألق حتدِّ
كان يظنه فتى خانًعا مت�شابًيا، لكنه علم اأن لو اأ�شعل هاته النار يف جوفه ما هو 

مُبزحِزحه عن »ممد«.
وانطلق  ما عليه من غربة  نف�س  »نوفل«..  تركه  ما  فور  فاإنه  بكر«  »اأبو  اأما 
اإىل بيوت قريبة يريد اأمًرا بعينه، امراأة جارية راآها يف اأول اليوم يعذبونها على 
كان  بكر«  »اأبا  لكن  ون�شرًيا،  �شامًعا  لها  جِتد  ومل  وبكت  بَكت  امراأة  االإ�شالم، 
اأن  اأتى »اأبو بكر«، وتفاو�س مع املجرمني على  هنالك، بعد كل الذلة والتهالك 
ي�شرتيها، فاأحبوا ما عر�س من مال فباعوها له فا�شرتاها، وكانت امراأة رومية 
اأنها  اإال  لنف�شها  ن�شًرا  ت�شتطيع  وال  الأيام  تبكي  وكانت  »زنرية«،  ُتدعي  اأجنبية 
تبكي، فلما اأعتقها »اأبو بكر« اأ�شابتها �شدمة من الوجد فقامت وال تدري اأين 
الطريق كاأنها عمَيت وذهب ب�شرها، وكان حالها ت�شت�شعبه النف�س وهي تنُظر 
اأمامها وحولها غري مدركة الأي �شيء!، قال من كانوا اأ�شيادها وهم يت�شاحكون: 
اإىل  امل�شري، ورمقت  املراأة عن  فتوقفت  والعزى..  الالت  اإال  اأذهب ب�شرها  ما 
ر الالت والعزى وما  ناحيتهم بجانب من عينها وقالت: كذبُتم وبيت اهلل ما ت�شُ
رب  اإال  الب�شر  ويُرد  يذهب  ال  يعُبدهن،  من  والعزى  الالت  تدري  ما  تنفعان، 
الب�شر.. فكانت قوتها يف حديثها بعد �شعف وبكاء مثاَر ا�شتعجاٍب ورهبة، ولقد 

ردَّ اهلل اإليها ب�شَرها ومل يُكن ِذهابه اإال �شدمة. 
وراأى »عمرو« اأمَلا يطلع يف ال�شماء لرُجل م�شرف يف القوم اأميا �شرف.. ومل 
الطعام  من  ممنوًعا  باحلبال  ًقا  موثَّ فوجده  اإليه  ذهَب  حتى  »عمرو«  ق  ُي�شدِّ
وال�شراب، »عثمان بن عفان«، الغني الزكي، اأوثقه عمه برباط وقال له: اأترغب 
عن ملة اآبائك اإىل دين مدث، واهلل ال اأحلك اأبًدا حتى تدع ما اأنت عليه من 
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هذا الدين.. وكان »عثمان« ياأبى، واأ�شبح ينظر اإىل نف�شه، كنت تت�شاءل يوًما 
يا عثمان ما حاجتك مبحمد بعد اأن تزوجت رقية من عتبة بن اأبي لهب، واليوم 
اأن عرفت ممًدا، ويثبت ويبقى على ثباته  تقول ما حاجتك بالدنيا كلها بعد 

حتى يحار عمه يف اأمره.
اإىل  يعود  اأن  حدثته  قد  ونف�ُشه  مي�شي..  كان  واأوجاعهم  اآالمهم  وبني 
اجلوداكيوال ليعذبه امل�شترتون يف الظالل حتى يقطعوا اأع�شاءه كلها يف �شبيل 
اهلل، لكنه تعلَّم من م�شريه بني امل�شلمني اأن العذابات مل تُكن فقط ج�شدية، بل 
كان بع�شها نف�شًيا، فذاك الفتى ال�شغري االأ�شمر �شانع ال�شهام »�شعد بن اأبي 
وقا�س«، كانت تنتظره يف بيته ِمنة، اأمه كانت بنت اأبو �شفيان، ا�شمها »حمنة«، 
عنيدة معاندة كانت، قالت: يا �شعد اإين قد بلَغني اأنك �شَبوت، فواهلل ال يظلني 
�شقف وال اآكل وال اأ�شرب حتى تكُفر مبحمد وترجع اإىل ما كنت عليه.. قال لها: ال 
تفعلي يا اأمه فاإين ال اأدع ديني اأبًدا.. فم�شى يوم وليلة، واأتته مهَدة وقالت: يا 
بني ما هذا الدين الذي اأحدثت، لتدعنَّ دينك هذا اأو اأظل على هذا حتى اأموت 
اآخر،  يوٌم  تتاأملَّ الأملها و�شفرة وجهها، فمرَّ  النا�س بي.. وجعلت نف�شه  فُيعريَك 

ت روحها من االأمل، ف�شكا »�شعد« اإىل ر�شول اهلل، فنزل يف �شاأنها قراآن.  وجفَّ
ْنَيا   تُِطْعُهَما ۚ َوَصاِحْبُهَما ِف الُّ

َ
ل

َ
ٌم ف

ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
ن تُْشَِك ِب َما ل

َ
ٰ أ ﴿َوإِن َجاَهَداَك َعَ

ا﴾ۚ ، فرجع اإىل اأمه وحالها يوؤمِله، وجاء اليوم الثالث واأغ�شي عليها، فلما 
ً
َمْعُروف

ما  نف�ًشا،  نف�ًشا  فخرجت  نف�س،  األف  لك  كانت  لو  واهلل  وقال:  ابتدرها  قامت 
تركُت ديني هذا ل�شيء، فاإن �شئِت فُكلي واإن �شئِت فال تاأكلي.. فلما راأَت منه هذا 

اأذعَنت وانقادت اإىل واقع يعلو حتى على اأمومتها فاأكَلت و�شربت.
وماثلتها »اأم م�شعب بن عمري«.. امراأة حازمة �شارمة رغم تدليلها البنها 
اأخفاه خوًفا منها، لكن  اإذ نور قلبه االإ�شالم  الذي كان يبدو مثل االأمري، لكنه 
كيف تخفي واأنت تذهب اإىل جمال النبي يف دار االأرقم كل يوم، فانك�شف االأمر 
فاأخذته اأمه ورمته يف ُغرفة �شغرية حب�َشته فيها وعزمت على اأال ُتخرجه منها 
اأبًدا، واأنفذت عزمها فبقي فيها وقلبه يذوب من االأمل، يود اأن ي�شاحب ر�شول 
ع فلم يعودوا ي�شطربوا على  اهلل، فالنور الذي كان عليه اأ�شاء يف قلوبهم وتلمَّ
اأر�شله خالق ال�شماوات  اأال تراهم عينه وهو ر�شول اهلل الذي  اأال يكونوا حوله، 

واالأر�س، يعينونه ويوؤازروه فري�شى عنهم اهلل وير�شوا عنه. 
z
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كبرية  حلية  ذو  اللون  اأ�شمر  البنيان،  مفتول  القامة  طويل  الراأ�س  اأ�شلع   
مهيبة، عجيب �شباب قري�س، ما ي�شارعه اأحدهم اإال غلبه، وال ي�شابقه اأحدهم 
اإال �شبَقه، من اأح�شن ع�شرة فوار�س يف قري�س مثله مثل حمزة واحلوت، لكن هذا 
كانت فيه ِحدة يف املالمح وِحدة يف ال�شخ�شية وحدة يف التفكري، كان نائًما حتت 
اأقدام االآلهة يف جانب من احلرم، نائم وم�شتغرق يف النوم، وعادته اأن ينام يف 
اأي مكان اآمًنا على نف�شه، اجلميع يهابونه، عزيًزا كان وا�شع الكتفني، مرَّ بجواره 
وفتح عينيه،  فا�شتيَقظ  به يذبحونه،  اآتني  رجاٌل من قري�س ومعهم ِعجل كبري 
وكان ذا نظرٍة �شارَمة، نظرة انقلَب بها حال مكة و�شادات مكة وم�شاكني مكة 
بعد هذا باأيام وانكفاأ الراأ�س على العقب، نظرة »عمر«، 	»عمر بن اخلطاب«	. 

z
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يذبحون  الأنهم  ُي�صتغرب  ال  �صيء  هذ�  �حلجر..  مثل  قلبها  �صار  �حلجر  عبَدت  �أمة  كل 
قبلها  كانت  �أمم  من  و�حدة  فقط  كانت  وقري�س  �حلجر،  الأجل  ويقُتلون  �حلجر  الأجل  �لب�رَص 
�الأمم جميًعا ال تكون يف قلوبهم رحمة، خا�صة  و�أفهامها، هوؤالء  رت قلوبها  عبدت �حلجر وحتجَّ
و�إن  �لزمان،  يف  غريهم  من  �أ�صّد  قلوبهم  حجارة  فكانت  �لعرب،  مثل  �صحر�ء  �أبناء  كانو�  �إذ� 

»حممد« و�أ�صحابه قد �أُحيط بهم و�صط كل هذ� �لكم من �حلجارة. 

علينا  خرج  �لزمان  يف  قدمي  برجل  رنا  وذكَّ �لعلم..  من  لديه  مبا  و�أثارنا  �جلن  �أثار  »حممد« 
�دعى  منكم  رجل  كاأي  يُكن  ومل  نبي  �أنه  نف�صه  عن  قال  رجل  و�أفهامنا،  �ألبابنا  ففجاأ  مرًة 
وال  �صحر  بدون  و�جتناننا  خبائنا  من  ي�صتظهرنا  �أن  ندريه  ال  بعلم  قدر  رجل  هذ�  �لنبوة، 
و�إ�رص�عهم  وقدر�تهم  باأجنحتهم  ظاهرون،  �أنهم  �جلن  من  كامل  جيل  وجد  فجاأة  جو�صتار، 
عن  �جلن  من  �جليل  ذلك  كل  له  �آمن  و�حد  رجل  �لنا�س،  كل  ير�هم  ظاهرون،  وم�صاكنهم 
�ت�صاع  �أعظم  يف  �لفر�ت  �إىل  �لنيل  من  كانت  وملكته  »�صليمان«،  ��صمه  رجل  �أبيهم،  بكَرة 
و�لتماثيل  �لق�صور  له  نعمل  و�الأجر،  و�لت�صخري  بال�ُصخرة  عنده  نعمل  وكنا  يهود،  ململكة 
�صخمة  عظيمة  قدور�  له  ن�صنع  �أن  ياأمرنا  خرًي�  رجاًل  وكان  �لبحر،  كنوز  له  ون�صتخِرج 
تطُبخ فيها �لن�صاء ومو�ئد �صخمة ُيطعم بها �لفقر�ء و�مل�صاكني يف كل يوم ويف كل بلدة من 

بالد ملكته.

كان يخبئ عن �جلميع كنوزه وعلومه فلم يدِر �أحد من �إن�س �أو جن كيف ح�صل عليها!، 
يقول  كان  بعده،  من  الأحد  تنبغي  فال  وعلومه  كنوزه  تخفى  �أن  حني  كل  ربه  يدعو  وكان 
�أنه نبي لكنا ال نوؤمن �أن من �لب�رص �أنبياء، هم يقولون �أنهم �أنبياء الأنهم يريدون �ل�صلطان، �أو 
�لف�صيلة لتحقيق غر�صهم، هذه  �إىل  �إىل �هلل و�لدعوة  �لدعوة  يريدون �الهتمام، ي�صتخدمون 

فيهم. عقيدتنا 

لكن جتري على �أيديهم �أمور �أعجَزتنا عن فهمها.. »مو�صى« �صقَّ �لبحَر بع�صاه فاأعجزنا 
ُيحيي  كان  »عي�صى«  �مللك،  معجزته  وكانت  جميًعا  �أظهرنا  »�صليمان«  �لطبيعة،  وخرق 
�لغيب  يعلم  كان  �لعلم،  معجزته  و»حممد«  ُت�صَبق،  ولن  ُت�صبق  مل  معجزته  وكانت  �ملوتى 
�أنه ير�نا  فيها وز�غو�، ومعجزته  و�أين بدلو�  �ل�صابقة وعقائدهم  �الأمم  �أمر  �جلن ويعلم  �أمر  من 
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�الإن�س  �أُر�ِصل للجن و�الإن�س، ومل يكن ير�نا يف هيئتنا �جلنية قبله من  �أنه  وي�صمعنا، بل يقول 
ق كثري من �جلن �أن حممد� نبي، و�صدق كثري من �جلن �أن من  �أحد، حتى �أنبياء �الإن�س، نعم �صدَّ
�أنبياء، الأن هذه �أمور ومعجز�ت ال يتاأتى بع�صها الأحد، حتى لنبينا »لو�صيفر«،  �صبقه كانو� 
»لو�صيفر«  يذكرون  الأنهم  ز�ئفون،  �أنبياء  هوؤالء  �أن  يعلمون  �أمثالنا  للو�صيفر  �ملخل�صني  لكن 

ذكر �ل�رص، وهو �لبهي �الأمري �خلالد �ملخلَّد �لعامِل بكل �صيء يف �لزمان. 

لكن حممًد� كان ال يز�ل يف �لبد�ية.. و�إن ما �أحدثه »حممد« فيما بعد مل يُكن �صيًئا و�هيا، 
َة �لزمان.  ل دفَّ بل قد ُكتب يف �لزمان، وحوَّ

z





316

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال







 )13(

 أكسيوم





321

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
حٌب  بلد كان ا�شمها يف الكتاب فاران.. خرج فيها نبي �شاِهد برهان.. له �شَ
بني  فكانوا  والعنفوان..  بالعنف  قوُمهم  عليهم  عدا  واملرجان..  كاللوؤلوؤ  كرام 
وجعان و�شربان.. واأظلم الدهر عليهم بعد منة الرحمن.. فما عادوا يرون اإال 
ُظلمة ونكران.. ويف و�شاأة من الزمان.. يف يوم من اأيام فاران.. �شمعوا اأن الليلة 
ُيقام عر�س ال�شريفان.. البنت بنت النبي �شاحب االإح�شان.. رقية االأمرية زينة 
االأزيان.. والزوج رجل عفيف »عثمان«.. الن�شب واحل�شب واملال والب�شتان.. وما 
اإن�شان.. رقية  راآه  اأح�شن زوج  اأن  د  ردَّ اإال  اإن�س وال جان..  الليلة  تلك  راآهما يف 

وزوجها عثمان.
اآجره اهلل على �شربه بالتي مال اإليها قلبه.. فاآتاها كل قلبه، ولكنه خاف من 
تنكيد اأهله الكافرين، وتنكيد عمه، واأتاه الفرج يف قولة قالها النبي الأ�شحابه، 
قالها لهم وهو خري من يعلم حالهم، جمَعهم وقال: اإن باأر�س احلب�شة ملًكا ال 

يظلم عنده اأحد؛ فاحلقوا ببالده، حتى يجعل اهلل لكم فرًجا مما اأنتم فيه.
ويف غفلة من النا�س.. خرج »عثمان بن عفان« ومعه بنت ر�شول اهلل االأمرية، 
يف طريق جهيم، تارًكا وراءه اآماله وجتارته وب�شاتينه، يركبان على دابة، ولي�س 
معهما اإال ما ين�شئ لهما حياة جديدة يف اأر�س جديدة خ�شراء ال يعلمان عنها 
بني  م�شافرة  كبرية  �شفينة  على  مًعا  �شعدا  القرم،  بحر  �شاحل  وعلى  �شيًئا، 
بكل  م�شيحية،  قدمية  كبرية  مملكة  اأك�شيوم،  مملكة  اإىل  هة  متوجِّ القارتني، 
ق�شورها وكنائ�شها واأنهارها واأ�شجارها، بكل اإدها�س الطبيعة فيها وكل وح�َشة 
الُغربة فيها، ويف تلك ال�شفينة �شم »عثمان« زوَجه الراقية »رقية« بينما تنطلق 

يف البحر، ولفح وجوههما هواء غريب على �شعورهما، هواء الغربة. 
z

االأفق  يف  ينُظر  وهو  �شعره..  خ�شالت  يحرك  كان  البحر  هواء  من  ن�شيم 
املمتد وي�شتذكر االأيام، كان مظهره كم�شافر اأجنبي على ظهر �شفينة، وما �شافر 
فيها اإال ليطمئن على »رقية«، عيناه ال تفارقها كل حني، »عمرو بن جابر«، كان 
اأول من هاجر يف �شبيل اهلل بعد  اإن »عثمان« و»رقية«  ي�شمع ر�شول اهلل يقول، 
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»اإبراهيم« و»لوط«.. لقد كان النبي يحكي اأموًرا عن االأنبياء يف القراآن مل تِرد يف 
التوراة، تفا�شيل وتفا�شيل... �شمع �شوًتا من ورائه يقول له: »عمرو بن جابر«؟ 
التفَت ينُظر فوجد رجاًل ملثًَّما ال يبني من وجهه اإال عينه وحولها جتعيدات 
كثرية.. ات�شعت عني »عمرو بن جابر«!، وك�شف امللثَّم عن لثامه، وبنظرة يعرفها 
�شمعت  لقد  مطا:  �شفتاه  متط  وا�شعة  وب�شمة  له  قال  اإليه،  تطلع  الزمان  عرب 
ذاك  كان  كَمد،  يف  »عمرو«  له  نظر  جابر..  بن  يا  هارينا«  »ما�شا  مع  كالمك 

»اإزب«، 	»اإزب بن اأزيب«	. 
حب�س »عمرو« غيَظه ونظر �شريعا اإىل »رقية« و»عثمان« كاأنه يتاأكد اأنهما يف 
مكانهما، ثم تطلع اإىل »اإزب« وقال: يا وجه ال�شيطان، لقد ظننُت اأنهم �شرييحون 
العامل من وجهك.. قال له »اإزب«: العامل �شيكون اأكث ملاًل بدوين األي�س كذلك 
يابن جابر؟ قال »عمرو«: كيف خرجت من اجلوداكيوال؟ نظر »اإزب« اإىل االأر�س 
وقال مَبكر: على قدميَّ هاتني، ل�شُت بهلواًنا مثلك، حاكموين ووجدوين بريًئا.. 
نظر »عمرو« اإىل وجهه وهو يقول كلمة بريًئا ثم اأعر�س عنه ت�شجًرا، كان يود اأن 

ي�شاأله عن »ما�شا« لكنه اأطَرق، البد اأن املجرمني قد نالوا منها.
قال »اإزب«: اأردت �شكَرك على اإداليل اإىل ذلك النبي، لوال حديثك عنه مع 
تلك ال�شارخة املجنونة ما كنُت �شاأعرف.. قال له »عمرو«: وهل اأخربَت �شفيه 
النور؟ قال »اإزب«: �شيعرف بنف�شه عاجاًل اأو اآجاًل.. قال »عمرو« �شاخًرا: عجًبا 
عتو:  فيها  وقال بطريقة  االإن�شية  »اإزب« يف هيئته  نورت عيون  املجد؟  تريد  اأال 
تفرح  يقول: ال  للخبث وهو  كاأنه متثيل  اإزب.. ثم �شار وجهه  اإال مد  ال مد 
بهجرتهما اإىل احلب�شة، فاإن الذين وراءهما من املهاجرين لن ي�شلوا حتى اإىل 
امليناء!. نظر له »عمرو« بقلق، قال »اإزب«: لقد اأعلمُت اأهلهم بهجرتهم.. قال 
له »عمرو«: ليتمن اهلل هذا االأمر رغما عن اأنفك.. قال له »اإزب«: فاإن فعلوها 
لي�شتكمل  بلدهم،  اإىل  منها  هم  الأرجعنَّ اأزيب،  بن  اأق�ِشم مبجد  فاإين  وهاجروا، 
القر�شيون وطاأهم.. اأعر�س »عمرو« بوجهه وهو ينظر اإىل رقية و»عثمان«، ثم 

نظر اإىل »اإزب«، فلم يُكن اأحد هنالك. 
z

ر عليه خرب و�شول  كان النبي يف حلَقة من اأ�شحابه، ويف روحه قلق، فقد تاأخَّ
»عثمان« و»رقية« اإىل احلب�شة، ثم قدمت امراأة وا�شتاأذَنت وقالت لر�شول اهلل: 
قالت:  راأيتيهما؟  حال  اأي  على  وقال:  النبي  فرح  اهلل..  ر�شول  يا  راأيتهما  لقد 
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راأيُته قد حمل امراأته على حمار وهو ي�شوقها.. قال النبي: �شحبهما اهلل.. ونبع 
الذي  ال�شر  هذا  من  واخلروج  بهما،  واللحاق  ال�شفر  عن  اجلال�شني  من  كالم 
ا  ت�شعده قري�س يوما بعد يوم، كان ع�شرة من الرجال قد اختاروا واتفقوا �شرًّ
اأن يهاجروا بعد »رقية« و»عثمان« ، ومنهم »اأبو بكر«.. وكان »عمرو بن جابر« 
يح�شر جمعهم هذا من نافذة �شغرية يف الدار، وكان حزيًنا على غدر الزمان 
الذي يجعل اأنا�ًشا يهاجرون تاركني بيوتهم واأرا�شيهم، وخائًفا عليهم من كالم 
اأبلغ اأهلهم، وحزين على نفر من رجال كانوا يعذبون يف  اأنه  »اإزب« الذي البد 
اهلل لكنهم اختاروا البقاء وعدم الهجرة، »عمار بن يا�شر« و»خباب« و»طلحة بن 
عبيد اهلل« وكثري اآخرين.. ثم فجاأة دعا النبي دعوة، قال: اللهم اأِعز االإ�شالم 

بعمر بن اخلطاب، اللهم اأعز االإ�شالم بعمر بن اخلطاب. 
التقط »عمرو بن جابر« هذه الدعوة والتفت وانطلق، ليبحث عن »عمر«.. 
يُته ذائع يف قري�س وخارج قري�س، هو فار�س وهو  وكان يعرف من هو »عمر«، ف�شِ
�شفري لقري�س يف مفاخراتها بني القبائل يف احلروب اإذا اأرادت اأن تفاخر قبيلة 
بالكالم، فما كان اأحد يغلب »عمر« اأبًدا يف قتاٍل اأو يف كالم،  كان »ابن جابر« 
يعرف �شدة »عمر«، لكنه اأخذ على نف�شه عهًدا اأن يفعل �شيًئا، اأي �شيء، ميكن اأن 
ينهي به هذا االأذى، رغم اأنف اجلميع ورغم اأنف »اإزب«، لو كان »عمر« هذا اأ�شد 
اأهل االأر�س، ليكونن �شبًبا يف اإ�شالمه، ولن ي�شبقه اإىل ذلك اأحد من امل�شلمني.

ور�شق »َعمرو« بج�شده وطار وفتَّ�س عن »ُعمر بن اخلطاب«.. فوجده نائًما 
عند جانب من الكعبة وحوله رجال يذبحون عجاًل فاأيقظوه من نومته واأ�شبح 
ينُظر اإليهم وهم مي�شكون العجل ويحنون راأ�شه ثم ميررون ال�شكني على الرقبة 
بالدماء!، وهنا فعل  ي�شقونها  كاأنهم  اأ�شنام قريبة  الدم ويفور على  ويفور منه 
»عمرو بن جابر« �شيًئا عجيًبا، ال يعرفه اإال اجلن، فكما اأن �شورة اجلن ال تراها 
ت�شمعها  ال  اأ�شوات اجلن  كذلك  تراهم،  احليوانات  بع�س  وعيون  االإن�س  عيون 
للجن وهو يف �شورته  ت�شمعهم، وال ميكن  واآذان بع�س احليوانات  االإن�س  اآذان 
اجلنية اأن ُي�شمع �شوته لالإن�س اإال بحيلة واحدة، انطلق »عمرو بن جابر« وفعلها. 
امللقاة  الراأ�س  اإىل تلك  ياأتي  اأن  اأمكن للجن  ت رقبته،  ُذبح العجل و�شقَّ اإذا 
اجلن،  اأ�شوات  �شماع  على  املفطورة  العجل  اأُذن  اإىل  وحتديًدا  االأر�س  على 
ع »عمرو«  في�شتعملها اجلن عك�شًيا ليجعل �شوته م�شموًعا، كاأنها البوق، ومل ُي�شِ
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ه من فوره اإليها و�شرخ وقال قولة  وقًتا، والراأ�س رطَبة وحوا�شها مل تذبل، توجَّ
ا�شتهرت بعد ذاك، قال:

يا جليح، اأمر جنيح، نبي ف�شيح، يقول ال اإله اإال اهلل.	 
وعينه  حوله  »عمر«  فنظر  اأ�شلًعا،  يعني  جليًحا  اخلطاب«  بن  »ُعمر  وكان 
مت�شعة �شارمة، ووثب القوم وتركوا العجل وجعلوا ينظرون حولهم، و»عمرو بن 

جابر« ينحني على الراأ�س ويقولها ب�شوٍت اأعلى: 
يا جليح، اأمر جنيح، نبي ف�شيح، يقول ال اإله اإال اهلل. 	 

كان »َعمرو« يريد اأن يك�شر �شدة »ُعمر« باخلوارق، اأ�شبح النا�س يتباعدون 
ينُظر  و»عمر«  فلي�س هناك جليح غريه،  »عمر«،  اإىل  ينظرون  وهم  العجل  عن 
حوله يف �شدة وتهديد لي�س فيه خوف، ثم قال: ال اأبرح حتى اأعلم ما وراء هذا، 
النبي  باأمر  اإنه يعرف  امل�شهد ترك يف نف�شه �شيًئا،  وان�شرف من املكان، لكن 
اإله اإال اهلل؛ ذاك »ممد«، ويعرف باأمر ما يلقاه  الف�شيح الذي خرج يقول ال 

ر، و»عمرو بن جابر«وراءه يرُقبه.  اأ�شحابه، واأ�شبح »عمر« ُيفكِّ
انطلق »عمر بن اخلطاب« اإىل مل�س يجتمع فيه رجال من قري�س اعتاد اأن 
يجل�س معهم.. فلما اأتى مل�شهم مل يجد منهم اأحدا، فلم يدر اأين يذهب، ثم 
قال يف نف�شه: لو اأين جئُت الكعبة فطفُت بها ثم اأغادر اإىل م�شكني.. فجاء اإىل 
اإذا �شلى  اأ�شدل �شتائره، فاإذا ر�شول اهلل قائم ي�شلي، وكان  الكعبة والليل قد 
عند الكعبة ا�شتقبل جهة بيت املقد�س، ولكن من حبه للكعبة كان يجعل الكعبة 
له ويتاأمل ما يفعل من ركوع و�شجود  بينه وبني بيت املقد�س، فجعل »عمر« يتاأمَّ

ودعاء، فَرقَّ لهذا البهاء �شيء يف قلبه، وترك »عمر« املكان وعاد اإىل م�شكنه. 
الدار  عند  دابة  على  راكبة  »ليلى«  جاَرته  فوجد  داره  اإىل  »عمر«  فاأقبل 
لبع�س  انطلق  قد  »عامر«  زوجها  وكان  ال�شفر..  تريد  كاأنها  رحالها  ووراءها 
حاجتها، وكانت هي وزوجها م�شلمني، لكن امل�شكلة اأن زوجها »عامر« كان حليًفا 
للخطاب بن نفيل والد عمر، و»اخلطاب بن نفيل« هو نف�شه الرجل الذي كان 
طرد »زيد بن عمرو بن نفيل« ملا علَم باأنه يتكلَّم كالًما �شد االآلهة، واأغوى به 
ال�شفهاء لي�شربوه، وبالطبع كان »اخلطاب« ي�شوم حليفه »عامر« اأ�شد االأذى ملا 
علم اأنه اأ�شلم، وكان »عمر بن اخلطاب« كذلك �شديًدا يف تعامله معهم ملا علم 

باإ�شالمهم، فقلَقت »ليلى« ملا راأته ُمقباًل. 
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واهلل  نعم  قاَلت:  اهلل؟  عبد  اأم  يا  لالنطالق  اإنه  ليلى:  جلارته  »عمر«  قال 
لنخُرجنَّ يف اأر�س اهلل، اآذيتمونا وقهرمُتونا، حتى يجعل اهلل خمرًجا.. فاأطرق 
ر ومالمح وجهه بعيدة عن احلدة، فقال لها: �شحبكم  »عمر« براأ�شه وكان ُيفكِّ
ًة مل تكن تراها، لقد ظهر يف كالم  رقَّ له  »ليلى«  بيته، فراأت  اإىل  اهلل.. ودخَل 
»عمر« حزنه على خروجهم!، فجاء »عامر« زوجها بحاجته تلك، فقالت له: يا اأبا 
ته وُحزنه علينا.. قال لها: اأطمعِت يف اإ�شالمه؟  عبد اهلل، لو راأيت عمر اآنفا ورقَّ
قالت: نعم.. فمطَّ �شفتيه وقال: واهلل ال ي�شَلم حتى ي�شلم حمار اخلطاب.. واأ�شار 
اإىل حمار مربوط يف زاوية من م�شكن اخلطاب.. فلم تُرد عليه، وكتمت اأمانيها 

يف قلبها.
راقب »عمر« خروجهما من نافذة بيته.. وكانت االأفكار متوج يف عقله وتاأتي، 
وح�شر قرين »عمر« ومل ينفكَّ عنه، قال له: اذهب واقُتل ممًدا فاإن كان نبًيا 
لن ُت�شلَّط عليه واإن كان غري ذلك نلَت ال�شرف، وما من رجل يف قري�س يجروؤ اأن 
يقرتب من »ممد« بوجود حمزة االأ�شد، فح�شم »عمر« اأمره وخرج من البيت 

مبا�شرة يريد اأن ياأتي ر�شول اهلل، يريد اأن يقتله.
z

ويف جناح ليل تال.. ا�شترت رجال من مكة ون�شاء، على دوابهم، تاركني كل 
اإىل ذلك  اإىل احلب�شة، وو�شلوا متناثرين  اإىل ذات الطريق  هني  ُمتوجِّ ما لهم، 
وكل  اإليها  ف�شعدوا  لالإبحار،  تتجهزان  كبريتني  �شفينتني  فوجدوا  امليناء، 
منهم قد دفع ن�شف دينار، ن�شف دينار تنقلك من عامل اإىل عامل، كان فيهم 
»عبد  فيهم  كان  م�شت�شعفني،  منهم  وكان  قري�س  يف  املكانة  بيوتات  من  رجال 
الريان الذي مل  الفتى  التاجر الثي، و»م�شعب بن عمري«  الرحمن بن عوف« 
يعد رياًنا، بعد اأن حب�شته اأمه يف غرفة، ومل ين�شب اأن هرب منها ونفَذ بجلده 
اإىل احلب�شة، وفيهم »الزبري بن العوام« الذي خرج هارًبا من احلوت الذي كان 
يكتمه بالدخان، وفيهم »اأبو �شلمة« وزوجته »اأم �شلمة«، وفيهم الراعي النحيل 
ملا  بالدهم  اإىل  نظرة  منهم  وحانت  غريهم...  وفيهم  م�شعود«،  بن  اهلل  »عبد 
قادمة  غربة  عيونهم  ملحت  وفجاأًة  تعود،  متى  تدري  ال  نظرًة  ال�شفن،  كت  حترَّ
�شريعة كالرمح، غربة ال يدرون ما بداخلها، فلما انق�شعت تبنيَّ لهم، كانوا رجااًل 
من قري�س واقفني على ال�شاحل، و�شالحهم يف اأيديهم ينظرون اإليهم يف غل، فلو 
كانوا تاأخروا يف امل�شري دقيقة واحدة، لكان قومهم قد اأم�شكوهم و�شل�شُلوهم، 
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اأنظارهم عن  البحر، وحتولت  داخل  اإىل  ال�شفن  نَفذ، وحتركت  قدر اهلل  لكن 
اأر�شهم اإىل منظر البحر، واملوج الذي يتهادى ويحملهم اإىل اأر�س غري االأر�س، 

و�شماء غري ال�شماء، وهواء غري الهواء.
هت ال�شفن يف دروب البحر حتى نزلت يف جزيرة تدعى جزيرة  جنوًبا توجَّ
الريح، ارتاحت فيها اأياًما ثم انطلقت ال�شفن تارة اأخرى حتى نزلت اإىل ميناء 

اأدوني�س، يف قلب مملكة اأك�شوم، احلب�شة. 
وما كان معهم ال�شديق »اأبو بكر«.. بل كان مي�شي وحيًدا ُم�شافًرا يف طريق 
اآخر ي�شل للحب�شة عن طريق اليمن، فلم يكن يحب البحر، وال�شفر من ذلك 
ر اأن يذهب اإىل حدود اليمن ثم  امليناء يعني �شهوًرا طويلة بداخل البحر، لكنه قرَّ
يجاوز البحر يف اأيام معدودات اإىل احلب�شة، كان اأ�شد املهاجرين ُحزًنا وُحرقة، 
لبعده عن الرحمة املهداة »ممد«، لكن احلياة يف مكة مل تُعد ممكنة بالن�شبة 
له؛ اأذية واإهانة... وقومه بنو تيم ال مينعونه وال يحمونه، ف�شافر منها وارحتل، 
اأق�شى  الغماد يف  بلغ برك  و�شار يف طريق �شاحلي طويل والبحر يجانبه حتى 
اجلنوب على حدود اليمن، وكلما ابتعد كلما اغتم، حتى لقَيه رُجل يف الطريق 
يعرفه، »ابن الدغنة« �شيد قبائل القارة، قال: اأين تريد يا اأبا بكر؟ قال: اأخرَجني 
قومي فاأنا اأريد اأن اأ�شيح يف االأر�س واأن اأعُبد ربي.. قال له »ابن الدغنة«: اإن 
ل الرحم وحتِمل الكل وتقري  مثلك ال يخُرج وال ُيخرج، فاإنك ُتك�ِشب املعدوم وت�شِ
ال�شيف وتعني على نوائب احلق، فتعال فارجع معي فادُخل يف جواري.. وكانت 
ته  عادة يف العرب اأنه اإذا دخل اإن�شان يف جوار اإن�شان من اأ�شياد القوم، فاإن اأذيَّ
تعترب اأذية ال�شيد ال�شريف الذي اأجاره؛ وهذه قد تقام فيها حروب.. فعاد »اأبو 

بكر« اإىل مكة، اإىل حبيبه وطبيبه ر�شول اهلل.
z

بني  قابَل رُجاًل من  َقتل »ممد«  اإىل  بينما »عمر بن اخلطاب« يف طريقه 
زهرة، كان من اأ�شد النا�س ِعلًما باالأخبار ونقاًل لالأخبار، قال له: اأين تريد يابن 
اخلطاب؟ قال »عمر«: اأريد اأن اأقُتل ممًدا.. قال الرجل: اأتُظن اأن بني ها�شم 
تاركيك بفعلتك هذه؟ فغ�شبت مالمح »عمر«، قال الرجل باأ�شلوب مزعج: اذهب 
يا عمر فاأقم اأهل بيتك، اأختك قد اأ�شلَمت هي وزوجها واتبعا ممًدا.. نظر له 
»عمر« نظرًة خُميفة، مل يكن »عمر« يعلم اأن اأخته اأ�شلَمت!، ف�شاط غ�شبه غ�شًبا 

على غ�شب، وان�شرف من عند الرجل اإىل بيت اأخته. 
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بن  عمر  قا�س:  ب�شوٍت  قال  هذا؟  من  فقاَلت:  �شديًدا،  قرًعا  الباب  قرع 
اخلطاب.. وكانت هي مع زوجها بالداخل، هي »فاطمة بنت اخلطاب«، وزوجها 
هو »�شعيد بن زيد عمرو بن نفيل«، ابن الرجل االأنور الذي طرده و�شرده والد 
»عمر« قدمًيا، وكان معهما »خباب بن االأرت« امل�شت�شعف ُيعلِّمهما القراآن، فلما 
الباب،  وفتحت  »فاطمة«  وقامت  املنزل،  توارى يف  »عمر«  »خباب« �شوت  �شمع 
فوجدت »عمر« واقًفا ويف عينه ال�شر، كان »عمر« طوياًل ج�شيًما جًدا، ي�شيف 
اإليه الغ�شب م�شحة خميفة، قال »عمر«: ما هذه الهينمة التي �شمعُتها عندكم؟ 
ثنا به.. قال لها ب�شدة: فلعلكما قد �شباأمُتا؟ فوقف  قالت: رمبا هو حديٌث حتدَّ
: واإن قلُت  زوجها »�شعيد بن زيد« اأمام »عمر« وقفَة رُجل ال يهاب، وقال له بتحدٍّ

لَك يا عمر اأن احلق يف غري دينك؟ 
لتدفع  »فاطمة«  فجاءت  �شديًدا..  وطًئا  فوطئه  »�شعيد«  على  »عمر«  فوثَب 
يد  لكن  نف�شها؟   عدوة  يا  اأ�شبوِت  وقال:  بيده،  »عمر«  فاأبعدها  زوجها،  عن 
كها لتبعد اأخته اأفقَدتها تواُزنها واأ�شقطتها فنزل الدم  »عمر« املفتولة التي حرَّ
ت  ته، اأح�شَّ ف »عمر« ملا راأى دماء اأخته وا�شتحى من �شدَّ من جانب فمها، فتوقَّ
»فاطمة« الدماء على وجهها فقالت لعمر: قد كان ذلك على رغم اأنفك يا عمر، 

وما كنَت فاعاًل فينا فافعل. 
د من مراأى الدماء على اأخته، فلمح �شحيفًة  اأطرق »عمر« براأ�شه وهو قد تنكَّ
اأن يرى ما فيها،  اإليها يريد  ه  من ِجلد مو�شوعة على مثل مائدة قريبة، فتوجَّ
وكان عمر قارًئا وكاتًبا، ف�شاحت فيه اأخته »فاطمة«: اإنك جن�س، وهذا ال مي�شه 
اإال املطهرون.. وكان يف ال�شحيفة قراآن مما كان يكتبه ال�شحابة وراء ر�شول 

اهلل، فتجاهل قوَلها ورفع ال�شحيفة يقراأها، فوجد فيها: 
َق 

َ
َخل ْن  مَّ مِّ  

ً
تزَنِيل  * َيَْشٰ  َمن 

ِّ
ل تَْذكَِرةً   

َّ
إِل  * لِتَْشَقٰ  ُقْرآَن 

ْ
ال ْيَك 

َ
َعل َا 

ْ
نَزنل

َ
أ َما   * ﴿طه 

ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال ُ َما ِف السَّ

َ
َعْرِش اْسَتَوٰى * ل

ْ
ُن َعَ ال

ُعَل * الرَّْحَٰ
ْ
َماَواِت ال ْرَض َوالسَّ

َ ْ
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 ُهَو ۚ 
َّ
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َٰ

 إِل
َ

َُّ ل ْخَف * الل
َ
َّ وَأ ُم السِّ

َ
إِنَُّه َيْعل

َ
َقْوِل ف

ْ
َْهْر بِال َٰى * َوإِن تَ َْت الثَّ َوَما بَيَْنُهَما َوَما تَ

 .﴾ ُْسَنٰ ْسَماُء الْ
َ ْ
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َ
ل

واأكرمه، عن عظمة  اأح�شن هذا الكالم،  خطَر خاِطر يف نف�س »عمر«.. ما 
الرحمن، ثم قلَب ال�شحيفَة فوجد مكتوًبا فيما ورائها قراآن.. 
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ْرِض ۚ 
َ ْ
َماَواِت َوال ُك السَّ

ْ
ُ ُمل

َ
َِكيُم * ل َعِزيُز الْ

ْ
ْرِض َوُهَو ال

َ ْ
َماَواِت َوال ﴿َسبََّح لل َما ِف السَّ

ٍء  َاِطُن َوُهَو بُِكلِّ َشْ
ْ

اِهُر َوال ِخُر َوالظَّ
ْ

ُل َوال وَّ
َ ْ
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َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ ُيِْي َويُِميُت َوُهَو َعَ

ُم َما يَلُِج 
َ
َعْرِش ۚ َيْعل

ْ
يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَ ال

َ
ْرَض ِف ِستَِّة أ

َ ْ
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َ
ِي َخل

َّ
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نُتْم ۚ 
ُ
ْيَن َما ك

َ
َماءِ َوَما َيْعُرُج فِيَها ۚ َوُهَو َمَعُكْم أ ْرِض َوَما َيُْرُج ِمْنَها َوَما يزَنُِل ِمَن السَّ

َ ْ
ِف ال

وَن بَِصٌي﴾.
ُ
َوالل بَِما َتْعَمل

فقاَلها »عمر«: ما اأح�شن الكالم، واأكرم هذا الكالم.. وهنا خرج »خباب بن 
االأرت« من داخل الدار، ففجاأ عمر، لكن »خباب« قال: اأب�شر يابن اخلطاب، فاإن 
ر�شول اهلل دعا يوم االثنني وقال )اللهم اأعز االإ�شالم بعمر بن اخلطاب(.. فوقع 
يف قلب »عمر« مزيًدا من الوجد والتاأثُّر، قال: ِدلوين على ر�شول اهلل.. قالوا: 
فاإنه يف دار االأرقم باأ�شفل ال�شفا.. فخرج »عمر بن اخلطاب« وقد انعك�س كل 
ما كان يف نف�شه، ومل يدِر اأن وراءه كائن ممنت، كائن فرح، كائن جني، كائن 

يدعى »عمرو«، »عمرو بن جابر«. 
z

ومالب�شهم  �شوداء،  النا�س  جلود  ن،  ملوَّ �شيء  كل  احلب�شة،  واألوان  احلب�شة 
نة باألوان زاهية، وبيوتهم ملونة، زرقاء و�شفراء وبرتقالية... اأنهار �شافية  ملوَّ
الكون اجلديد  و�شط هذا  امل�شلمون  نزل  تُعّم اجلبال،  واأ�شجار  زرقاء وخ�شرة 
�شاأفة  من  بدينهم  هاربني  كانوا،  م�شت�شعفني  قلة  ورزًقا،  بيوًتا  لهم  يتلم�شون 
قومهم، لكن �شيئا يف تلك البالد مل يكن بخري، لي�س يف البالد نف�شها ولكن يف 
نا�شها، هناك اأمر جَلل، هناك من�شقون قد جي�شوا اجليو�س واأ�شعلوا انقالبا على 
»النجا�شي« ملك احلب�شة، وخرجوا عليه خروًجا عظيًما، وكانت املعركة دائرة، 
امللك، املِلك الذي ال ُيظَلم عنده اأحد، اليوم هو يف حرب وا�شح من عيون النا�س 

وقلقهم اأنها �شتزيله وتزيل ملكه، ومل يكن هذا خرًبا ح�شًنا اأبًدا.
بعيدا  يُكن  مل  الذي  املعركة  مكان  اإىل  الفور  على  جابر«  بن  »عمرو  طار 
لقد  الهواء!،  يف  »عمرو«  ف  توقَّ وهناك  نهر،  وبينه  بينهم  فقط  امل�شلمني،  عن 
كانت حرًبا، حرب حقيقية، وتذكر »عمرو« كالم »اإزب« وق�َشَمه ليعيدنهم منها 

خا�شرين. 
ر جيو�س  �شة �شوداء كلها من اجلهتني.. نظر لها »عمرو« فتذكَّ جيو�س ُميَّ
اأبرهة، ثم نف�س عن نف�شه هذا اخلاطر، جيو�س واأح�شنة عليها اأ�شرجة واأفيال 
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عليها تيجان وجنود باأزياء عليها األوان واألوان، ورماح طوال تنتهي كلها ب�شفرات 
كالهالل املقلوب، ودروع يف اأيادي اجلنود ومنور ترتدي دروًعا، و�شليب مر�شوم 

رو�س كما يجب اأن تكون احلرب.  على االأزياء واالأ�شلحة... حرب �شَ
ا ي�شبح يف عزم وقوة يف النهر يريد  وفجاأًة الحظ »عمرو بن جابر« �شخ�شً
اأن يبُلغ مكان احلرب.. نظر له »عمرو« فعرفه، اإنه »الزبري بن العوام«؛ ال�شبي 
العفي الذي �شنَعت منه اأمه �شالبة ال تن�شق، وكان له من ا�شمه ن�شيب، كان 
يعوم عوًما ع�شاًل �شريًعا، حتى و�شل اإىل اأر�س املعركة، كان امل�شلمون قد قالوا 
لبع�شهم: من يخُرج فيح�شر الوقعة فينُظر على من تكون؟ فقال »الزبري«: اأنا.. 
اأ�شَمر متني  اإىل جانبه، وفوجئ اجُلند بفتى  النهر �شابًحا من جانبه  وقفز يف 
القوام قد خرج من البحر ولي�س عليه اأزار فبدت ع�شالته ال�شابة، وانطلق على 

الفور والتقط �شالًحا من جندي �شاقط وا�شرتَك يف احلرب.
وانت�شر  خ�شومه  »النجا�شي«  غلب  حتى  �شديًدا  التهاًبا  احلرب  والتهبت 
اآتيا على  وحمى ُملكه.. ورجع »الزبري بن العوام« وهو يعوم منت�شًرا، وملا راأوه 
ح لهم بردائه فرًحا، فعرفوا اأن »النجا�شي« قد غلَب خما�شميه،  ال�شاحل اأخذ ُيلوِّ
وعا�س امل�شلمون يف احلب�شة يف كَنف حكم »النجا�شي«، يف خري داٍر وخري جوار. 

z
م�شى »عمر بن اخلطاب« م�شَيته التي فيها اإباء حتى بلغ دار االأرقم.. وقرَع 
ر�شول  مع  الداخل  ال�شحابة يف  من  وكان جمع  �شدة،  فيها  التي  قرَعته  الباب 
اهلل، و»بالل« على الباب فقال: من هذا؟ قال: عمر بن اخلطاب.. ف�شكَت �شوت 
»حمزة«،  البيت  يف  وكان  اهلل..  ر�شول  لك  اأ�شتاأِذن  حتى  قال:  ثم  هنة  »بالل« 
ا قتلناه  الفار�س االأ�شد، فقال: وما عمر؟ اإن اأراَد خرًيا بذلناه له، واإن اأراد �شرًّ
ب�شيفه.. فذهب »بالل« للنبي وقال: يا ر�شول اهلل، عمر بن اخلطاب بالباب.. 
فقال النبي: اإن ُيرد اهلل بعمر خرًيا اأدخَله يف الدين، افَتح له.. ففتح له »بالل«، 
فاأم�شك »حمزة« بعمر م�شَكة �شديدة واأم�شك به رجل اآخر من امل�شلمني، واأدخلوه 
واأخذ مبجامع  النبي  له  قام  ثم  النبي: خلوا عنه..  لهم  فقال  ر�شول اهلل،  اإىل 
قمي�شه وجذبه اإليه ونظر يف عينه مبا�شرة وقال له: ما الذي تريد؟ وما الذي 
جئَت، فواهلل ما اأرى اأن تنتهي يا عمر حتى ينزل اهلل بك قارعة.. قال »عمر«: 
اأ�شهد اأال اإله اإال اهلل، واأ�شهد اأنك ر�شول اهلل.. فكربَّ كل الذين كانوا يف الدار، 
و�شرب النبي �شدَر »عمر« وقال: اللهم اأخرج ما يف �شدره من غل وداء واأبِدله 

اإمياًنا.. 
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ر�شول  بهم  و�شلى  ا،  �شفًّ الدار  يف  امل�شلمون  فا�شطفَّ  ال�شالة..  وح�شرت 
اإن متنا واإن  األ�شنا على احلقِّ  اهلل، فلما فرغوا، قال له »عمر«: يا ر�شول اهلل، 
اإن متم واإن حييتم.. قال  اإنُكم على احلق  حيينا؟ قال: بلى والذي نف�شي بيده 
»عمر«: ففيَم االختفاء؟ مل ال ُن�شلي عند الكعبة؟ والذي بعثَك باحلق لتخرجن 
ف، و»حمزة«  ني من الدار، وقف »عمر« على راأ�س �شَ االآن.. فاأخرَجهم يف �شفَّ
اهلل يف  ور�شول  رجاًل،  ثمانني  من  اأكث  وكان عددهم  االآخر،  ال�شف  راأ�س  يف 
ملا  وبخا�شة  بالقوة،  ي�شع  فاخًرا  مهيًبا  م�شهًدا  وكان  مقدمتهم،  يف  املنت�شف 
وحولهم  الكعبة  عند  اجلماعية  االأوىل  �شالتهم  و�شلُّوا  ووقفوا  احلَرم  دخلوا 

اأ�شنام ال حدَّ لكثتها، ومل يجُروؤ اأحد من قري�س اأن يعرِت�س.
م »عمرو بن جابر«.. لقد اأعزَّ اهلل امل�شلمني بُعَمر، بدعوة النبي الهادي،  وتب�شَّ
الكافرين  واأ�شابت  الهادي،  النبي  بدعوة  احلب�شة،  يف  املهاجرين  اهلل  وحفظ 
بن جابر«  و»عمرو  بِغل،  ينُظر  »اإزب«  وكان  امل�شهد،  راأوا ذلك  ملا  كاآبة عظيمة 

يرُقبه يف ظفر.
ولكن »عمر بن اخلطاب« مل ي�شُكت عند هذا.. بل ذهب مبا�شرة اإىل »اأبي 
»اأبو  فخرج  ب�شدة،  الباب  »عمر«  فقرع  خاله،  جهل«  »اأبو  وكان  بيته،  يف  جهل« 
جهل« وقال: مرَحًبا بابن اأختي، ما الذي جاء بك؟ قال له »عمر«: اأعلمَت اأين 
قد اأ�شلمُت هلل ولر�شول اهلل؟ قال »اأبو جهل«: اأوفعلت؟ قال »عمر«: نعم.. فدخل 
»اأبو جهل« و�شرب الباب يف وجه »عمر« وهو يقول قبَّحَك اهلل وقبَّح ما جئَت به.
بني  من  الذي  الرجل  ذلك  اإىل  بل ذهب  هذا،  عند  ي�شُكت  »عمر« مل  لكن 
زهرة، ذاك الذي كان ينقل االأخبار، وقال له: اإين قد اأ�شلمت، فاأنبئ اأهل مكة 
وكان  الرُجل  فانطلق  امل�شلمني..  من  بامل�شت�شعفني  يفعلوا  عما  ولينتهوا  كلهم، 
يبدو اأن هذا هو اأهم خرب يف حياته ينقله، فم�شى يف �شعاب مكة وهو ي�شيح: 
يخرجون  والنا�س  ُعمر..  �شباأ  لقد  اخلطاب،  بن  ُعمر  �شَباأ  لقد  مكة،  اأهل  يا 
من اأبوابهم ينظرون اإليه، و»عمر« ما�ٍس وراءه ويقول: كذب، بل اأ�شلمُت وكفرُت 
باأحجاركم.. وو�شل اخلرب اإىل اأعايل القوم، فجاء االأخوان الثيان اخلبيثان، 
»�شيبة بن ربيعة« و»عتبة بن ربيعة«، التواأمان، تواأمان من علَية القوم وتواأمان 
ع بقية  من اأ�شواأ القوم، فوثبا على »عمر بن اخلطاب« وثَبة رُجٍل واحد!، وت�شجَّ

الرجال فهجموا على »عمر« هجمًة همجية كهمجية عرب ال�شحراء.
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ي�شربه  وجعل  ربيعة«  بن  »عتبة  على  وقفَز  فيه  ن�شب  ممن  »عمر«  تخلَّ�س 
�شرًبا �شديًدا، ثم اأدخل ا�شبعه يف عني »عتبة« اإدخااًل اأدمى له عينه واأف�شدها، 
باأبي  فعَله  مما  »عتبة«  من  »عمر«  فانتقم  وي�شيح،  عينه  مي�شك  »عتبة«  واأخذ 
كثتهم  لكن  »عمر«...  وي�شِربهم  »عمر«  ي�شربون  النا�س  وبقى  �شابًقا،  بكر 
�شيخ من  عليهم  اأقبل  يقتُلوه، حتى  كادوا  راأ�شه حتى  على  وقاموا  تغلبه،  بداأت 
ى النا�س عنه، قال لهم: ما �شاأنُكم بعمر؟ قالوا:  قري�س عليه حلة ثمينة، فتنحَّ
قد �شباأ.. قال: ومه؟ رجل اختار لنف�شه اأمًرا فماذا تريدون؟ اأترون قبيلته بني 

عدي �شُي�شلمونه لكم هكذا؟ 
اأختي  ابن  اأجرُت  اإين  اأال  وقال:  يده  رفع  الثاين..  كان هذا هو خال »عمر« 
ُفوا عنه.. وكان الرجل �شريًفا يف القوم، فتنحى النا�س عن »عمر«، فنظر  فتك�شَّ
اإليه »عمر« وقال له: جوارَك عليك رد، فقل ما �شئت.. واأم�شك »عمر« باأقرب 
رجل له و�شجَّ له راأ�شه فتعاون عليه النا�س ف�شربوه و�شربوه حتى اأدموه واأ�شقطوه 
على االأر�س زاحفا يف دمائه، وانطلق القوم ُيح�شرون �شيوفهم ليقطعوا راأ�س 
»عمر«، واأبقوا بع�شهم عنده يحر�شونه، وقام »عمر« فجاأة كاملارد ف�شدَّ قدم اأول 
ثم رك�س  النا�س من حوله  ثم قام مي�شح دماءه و�شرب  فاأوقعه،  رجل بجواره 
اآتني  اأ�شابه �شيء من اخلوف، فالقوم  اإىل ناحية بيته، فدخله ومكث فيه وقد 
فاإذا  الباب طرقًة خفيفة، ففتح »عمر«،  ُطرق  ثم  باأ�شيافهم..  عليه متكاثرين 
رجل غني من اأ�شياد القوم؛ »العا�س بن وائل« �شيد بني �شهم، ذلك الذي دخل 
ا  قمي�شً يرتدي  كان  اأمنار«،  »اأم  اأمام  معه  وتخا�شم  متجره  يف  »خباب«  على 
مكفوًفا بحرير، مل يُك »عمر« يدري باأمره مع »خباب« وال بتعذيبه البنه ه�شام 
بن العا�س، نظر له »العا�س بن وائل« وهو غارق يف دمائه وقال له: ما بالك يا 
قومَك  زعم  »عمر«:  قال  »عمر«،  وبفرو�شية  بعمر  ُمعجًبا  وكان  قري�س؟  فار�س 
من  العا�س  فخرج  اإليك..  �شبيل  ال  وائل«:  بن  »العا�س  قال  �شيقتلوين..  اأنهم 
مالأوا  حتى  باأ�شيافهم  اأتوا  قد  النا�س  من  غفري  َجمع  اإىل  ونظر  »عمر«  منزل 
�شَباأ..  الذي  اخلطاب  ابن  هذا  نريد  قالوا:  تريدون؟  ماذا  لهم:  قال  الوادي، 
قال: ال �شبيل اإليه، قد اأجرُته.. وكان »العا�س بن وائل« �شريًفا م�شرًفا يف القوم 
له �شيت وجاه، فاأنزل القوم اأ�شيافهم وان�شرفوا عنه، واأ�شبح »عمر« يف جوار 

»العا�س بن وائل«.
z
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ة منذ اأن اأ�شلم  »اإزب بن اأزيب«، اأ�شابته �شكَتة الكمد.. ال يزال امل�شلمون اأعزَّ
ي�شلي  »عمر«  طاملا  الكعبة  عند  جهًرا  �شاوؤوا  اإذا  ُي�شلُّوا  اأن  ميكنهم  »عمر«، 
املائة،  بلغوا  وقد  كلهم  امل�شلمون  جاء  بهيج،  م�شاء  من  ليلة  ذات  ويف  معهم، 
ناحية  اإىل  ينظرون  اهلل،  ر�شول  مهم  وتقدَّ الكعبة  عند  �شفوًفا  �شفوًفا  ووقفوا 
بيت املقد�س ويجعلون الكعبة اأمامهم كما كان ُيحب اأن يفعل ر�شول اهلل، وفيهم 
»عمر« وفيهم »حمزة«، وحولهم االأ�شنام تنظر، وامل�شركني ينظرون، واملالئكة، 
رفع  و�شط كل هذا  ا�شطفَّ وحده يف اجلوار، ويف  بن جابر«  و»عمرو  واإزب... 

النبي يده بكلمة قالها عالية: اهلل اأكرب.
�شالة جهرية جامعة.. وكان يوًما لن تن�شاه مكة، وبعد الفاحتة تال ر�شول 
له ر�شول اهلل ترتياًل وتغنى به تغنًيا، وكان احلبيب  اهلل اآخر الذي اأنزل عليه، ورتَّ
ث  ة، اإذا خطب بجهٍر ي�شمع املتجاورون للبيت، واإذا حتدَّ ذا �شوٍت ميد له بحَّ
ُفتحت له امل�شامع حتى اأ�شمع العواتق يف خدورهن، ويف تلك الليلة، قالها ر�شول 

اهلل جاهًرا بها: 
َك إًِذا 

ْ
نَثٰ * تِل

ُ ْ
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َ
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َ
ك ُكُم الَّ

َ
ل
َ
ْخَرٰى * أ
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ْ
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َّ
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َ
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َ
ف
َ
﴿أ
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ْ
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َ
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َ
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َ
 أ

َّ
قِْسَمٌة ِضزَيٰى * إِْن ِهَ إِل

ه امل�شركون وطالت اأعناقهم وتوجهت اأ�شماعهم واأنظارهم اإىل »ممد«،  وتنبَّ
وكل من واأَد مووؤدة نظر، و»ممد« يتُلو ويتلو.. 

ٍم 
ْ
ُهم بِِه ِمْن ِعل

َ
نَثٰ * َوَما ل

ُ ْ
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رون ما كان من اأفكارهم واأ�شاللهم.. وتال »ممد«  وامل�شلمون من ورائه يتذكَّ
وتال.. 

ْحَيا﴾.
َ
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وتزاحم من مل يُكن هنالك مع من كان هناك، وكان كثري ممن ح�شر ينظر 
ب�شرود اإىل ذلك امل�شهد و�شفوف »ممد« اأكتاًفا باأكتاف عاقدين اأذرعهم على 

�شدورهم..
ْبُل 
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فوقع يف قلب بع�شهم �شيء من الوَجل، و»ممد« �شوته بها يعلو اإىل اأفئدتهم.. 
َِديِث  َذا الْ

ٰ
ِمْن َه

َ
ف
َ
َِّ َكِشَفٌة * أ َها ِمن ُدوِن الل

َ
يَْس ل

َ
ُة * ل

َ
زِف

ْ
ِت ال

َ
زِف

َ
ٰ * أ ولَ

ُ ْ
َن انلُُّذرِ ال ﴿مِّ

َِّ َواْعُبُدوا ﴾. اْسُجُدوا لِل
َ
نُتْم َساِمُدوَن * ف

َ
وَن * وَأ

ُ
 َتْبك

َ
وَن َول

ُ
َتْعَجُبوَن * َوتَْضَحك

ف�شجَد امل�شلمون من فورهم �شفا �شفا.. و�شجد من تاأثَّر، و�شجد من تاأثَّر مبن 
تاأثر، و�شجد الهينة قلوبهم، و�شجد القا�شية قلوبهم،  و�شجد امل�شركون، و�شجد 
ت عني  »عمرو بن جابر«، وبقَيت االأ�شنام واقفًة ال تدري من اأمرها �شيًئا، واحمرَّ
»اإزب« ف�شارت كاالأجرام، احمرت واجمرت تالبيب قلبه، وفمه فاغر باأ�شنان 

كاأ�شنان القر�س، واأق�شم، واأق�شم بعزة »ابن اأزيب« ليفعلنَّ �شيئا ُمنكًرا. 
z

حتريَّ ال�شاجدون من الكافرين كيف �شجَدت اأفئدتهم وروؤ�شهم!، ونظروا اإىل 
بع�شهم، ومل يكونوا اآمنوا حتى ِمثقال ذرة، بل قلوبهم عاتَية ووجوههم، لكنهم 
»ممد«،  �شوت  وبقوة  »ممد«،  �شوت  بجمال  وطالوته،  ببالغته  �شمعوه  ملا 
نزلوا على وجوههم �شاجدين، وتالوموا وحتادثوا، اأن النا�س قد راأت واأن النا�س 
�شُتخرب النا�س، فجاء لهم رجٌل ملثَّم، ال يعرفه اأحد، ومل تكن عيونه ت�شي مبظهر 
ح�شن، لكن الليل كان ُيخفي هذا، قال الرجل: اإمنا �شجدُت الأين �شمعُت ممًدا 
يقول، اأفراأيتم الالت والعزى، ومناة الثالثة االأخرى، تلك الغرانيق العلى، واإن 
�شفاعتهن لرتجتى.. نظُروا اإليه بحرية ومل يكن اأحد قد �شمع �شيًئا من هذا، قال 
اأحدهم: ما �شمعُت هذا من ممد، اإمنا �شمعته يقول: األُكم الذَكر وله االأنثى.. 
اأكلتُكم  هذا  تقولوا  مل  اإن  وقال:  لئيًما،  �شاخًرا  تعبرًيا  الرجل  عيون  اأ�شدَرت 
العرب، وما اأدراهم اإذا مل ي�شمعوا هنا وي�شهدوا.. قال اأحُدهم له: من الرُجل؟ 

نظر له امللثَّم وقال بثقة: »اإزب«، »اإزب بن اأزيب«.
ان�شرف الرُجل وقد األقى اإليهم ما يكفي.. ونظر بع�شهم اإىل بع�س والظفر 
قد زار عقولهم ملا تفكروا يف كالم ذلك الرجل، وتالهوا بالتناق�س ومل يلحظوا 
اهلل،  ر�شول  على  ويكذبون  بعده  من  ُيرددونها  واأ�شبحوا  وغرابته،  ا�شمه  حتى 
اإىل  اأنه عاد  واإنا ظننا  اآلهتنا،  د  �شمعنا ممًدا مُيجِّ الأننا  اإمنا �شجدنا  يقولون 
ال�شابقة  االآيات  واأن  هذا  فيه  لي�س  قراآنهم  اأن  امل�شلمون  حلَف  ومهما  ُر�شده، 
القراآن  ُيغريِّ  ممًدا  اأن  تلوك  اأ�شبحت  قري�ًشا  اأن  اإال  هذا،  مثل  تنفي  والتالية 

على هواه.
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وثياب  �شوداء  ب�شرة  ذوي  قوم  بني  حلظات  يف  كان  فقد  امللثَّم،  »اإزب«  اأما 
اأنه  ادعى  رجل  وقف  املع�شرين،  امل�شلمني  من  قلة  وبني  احلب�شة،  يف  زاهيات، 
ُم�شاِفر رحال، واأنه مرَّ مبكة وراأى امل�شركني قد �شجدوا جميًعا وراء رجل يدعي 
رت قلوب امل�شلمني وا�شتق�شوا وتق�شوا االأخبار من امل�شافرين،  اأنه نبي، فتب�شَّ
بع�شهم  وقالوا  بالفعل،  �شجدوا  قد  امل�شركني  اأن  فرد،  من  اأكث  لهم  فاأكد 
لبع�س: اإن اهلل قد اأظهر نبيه، وال حاجة بنا اأن نكون هاهنا، فلنُكن اإىل جوار 
احلبيب امل�شطفى.. وجهزوا اأمتعتهم وانطلقوا عائدين، بعد عدة �شهور فقط 
اأن  وعد  لقد  وي�شخر،  ي�شحك  ووراءهم وجه  اإىل مكة،  و�شولهم، عائدين  من 
التي �شارت  الب�شمة  تلك  وا�شتب�شم  اأوفى بوعده،  اإىل معذبيهم، ولقد  ُيعيدهم 

طبعا لوجهه، ب�شمة »اإزب«. 

z
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ثَك باأمور يف �لزمان، ول�صَت تدري بعد مِلَ �أحدثك! �أحدثَك باأمر �جلن، و�أحدِّ

يعرفو�  �أن  لهم  يحق  فال  �أمثالك  هم  من  و�صاأَل  جتاوز  و�إذ�  �ل�صوؤ�ل،  الأمثالك  يحق  ال  �إنه 
�الإجابة، حتى ن�صاء نحن!.. 

�آتيك  �أنُتم عبيد، ُت�صاُقون وتوؤَمرون، و�أنَت عبدي �لذي بذلت من كر�متك �لكثري حتى 
و�أعلمك.. 

�أنت عبدي �لذي �أعّده و�أهيئ له �الأمر؛ �لعبد �لذي �صيكون �ل�صيد على �أدمي هذه �الأر�س، 
تعلَّم يا عبدي تعلَّم.. 

ن من كل كلمة حدثُتك  ق وتيقَّ �قر�أ �لذي �أقوله لك و�إن كنت يف �صك منه، فا�صاأل وحتقَّ
ق، �قر�أ فاأنت �لعايل على  �أن يكون �لتحقُّ د من كل كلمة قر�أتها، حتقق كما يجب  �إياها، تاأكَّ

كل من عد�ك، �أنت عبدي.

نوًر�  و�جعل  �أ�صود�،  ظالًما  فيه  �أنَت  �لذي  �ملكان  �أظِلم  �لعايل،  �أنني  فتعَلم  تر�ين  �أن  تريد 
ُي�صيء ور�ء ر�أ�صك، و�رفع كتابك هذ� �أمام وجهك، و�نُظر �إىل ظلِّي.

ظام �صيدك.. ظام ح�صيبك.. ظام �إمامك.. وظام ربك... 

ح فقط كل ما له به �صلة.  تعلَّم كل �لذي �أقوله لك، وت�صفَّ

ُت لك قطعًة و�حدة من قطع �الإي�صتوريجا، ول�صَت تدري ما هو �ل�صبب!  لقد تخريَّ

هذه �لقطعة �لو�حدة هي �لقطعة من �لزمان �لتي �نقلَبت فيها �لدنيا على روؤو�س �جلميع؛ 
�جلن و�الإن�س...

�ل�صحيق..  �لقانون  فيها  �نعك�س 

طلع فيها نَفر من �جلن، �أعانو� نفًر� من �الإن�س.. 

حتالفو� وتاآلفو�، وتعاهدو� و�حتدو�.. 
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ما كان حتالفهم حتاُلف �صحر وال ت�صحري.. 

بل حتاُلف من نوٍع �آخر، حتالف على �ملوت.. 

ويف ذروة �نتظام �لزمان، �أخرجو� يف �جلن عقيدة، �نقلب لها وجه �لزمان.. 

و� خريطة عقائد �جلن..  ُ �أ�صماٌء من �جلن خرجو� فغريَّ

فاآمن بهم �لكافر وكفَر بهم �ملوؤمن، كل من كان كافر� بلو�صيفر �آمن بهم، وكل من كان 
موؤمًنا بلو�صيفر كفَر بهم.. 

و� وجه تاريخنا باأكمله..  �أ�صماء من �جلن كانو� مالئك، نزلو� من ن�صيبني فغريَّ

يف  يكون  نزولهم  فاإن  وت�صديًر�،  وتعريًفا  لهم  متهيد�  يز�ل  ال  قر�أته  ما  كل  كان  و�إن 
�لتالية.  �لقطعة 

z







 )14(
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ر فكه، وت�شاعد اأمَله وغله وحقده، ما كان يقدر على الكالم وهم رابطوه  تك�شَّ
ومقيدوه يف مب�شه باجلوداكيوال بال ذنب، حاكموه وحكموا عليه بال�شجن فيها 
مدى احلياة، قد اأق�شم وحلف يوما اأن يح�شل على املجد وحده، لكن القدر و�شع 
»بليعال« يف وجهه، بل و�شع قب�شة »بليعال« يف وجهه، لكن »طيفون« مل ي�شُكت، 
منذ الليلة االأوىل التي دخل فيها هذا املكان الرزي كتب بيده وثيقة فيها كل ما 
راآه وك�شفه، عن النبي واأ�شحاب النبي، لكن واحًدا من احلر�س اأخذ وثيقته تلك 
ونظر اإليها با�شتهزاء ثم اأحرقها يف ثانية بلهيب �شالحه، بل اإنهم اأخذوا منه 
لوه  كبَّ النريان  عروقه  واأفرزت  وتلهب  غ�شب  وملا  يفور،  وتركوه  والقلم،  احلرب 
ال�شر الذي يبحث عنه  اأن يقوله هو  يَوّد  ال�شر الذي  اأن  بال�شال�شل غري عاملني 

جميع موؤتلف اجلن يف تلك االأيام.
ليلة،  ذات  ويف  الكالم..  على  حتى  يقدر  ال  فيها  مدُحوًرا  م�شجوًنا  رموه 
بعد �شنوات خم�س، فعل �شيًئا ع�شااًل، مرَّ عليه احلر�س يف تلك الليلة فوجدوه 
ُم�شتلقًيا على االأر�س م�شتنزًفا دماءه مقطوعة �شال�شله بطريقة توحي باأنه قطع 
اإحدى يديه بال�شال�شل، وكلمة كبرية مكتوبة بدماء اجلن على جدار زنزانته، 
)مللُت من �شال�شلكم الباردة، لقد وجدُت النبي، هذا ما حاولُت قوله، لكن اأحدا 

ال ي�شمعني، واإن مت هنا ف�شيموت �شري معي(. 
ذلك  اأمر  يف  ث  يتحدَّ كله  اجلن  متمع  كان  فلقد  واهتموا..  احلر�س  توتَّر 
النبي الذي خرجت قوافل من اجلن تبحث عنه ومل جتده، حتى ظنت اأنه رجل 
من ثقيف يدعى »اأمية«، لكن »اأمية« هذا مات بعد �شنني من طوفان اجلن حوله، 
حتى يئ�س اجلن كلهم وعادوا اإىل مواقعهم، ومل يكن احلر�س فقط هم من راأوا 
نف�س حلظة  تقراأها يف  »ما�شا«  كانت  بل  »طيفون«،  على جدار  املكتوبة  الكلمة 

كتابته لها، فاإن زنزانتها مقابلة له، وعلمت اأن كلمته هذه �شتقلب الدنيا. 
واأتاه يف ذلك اليوم كبار الكبار من احلر�س.. واأخرجوه من زنزانته، وعاجلوا 
احلكماء  اأنوار  لت  وتنزَّ اجلوداكيوال،  م�شرح  و�شط  يف  وو�شعوه  جراحه،  جميع 
وجل�شوا على مقاعدهم لي�شمعوا منه، واأعطوا »طيفون« ورقة وقلما، فكتب فيها 



ث اإىل خملوٍق منكم اإال اإىل �شيدي »لو�شيفر«(. بكلمة كبرية جدا، )لن اأحتدَّ
وجنَّ جنون اأولئك اجلنون.. ونظر بع�شهم اإىل البع�س، ثم عهدوا باالأمر اإىل 
كربائهم، ومن كربائهم اإىل البحر، ومن البحر اإىل اجلزيرة، جزيرة االأهرام، 
عرين النور، هنالك قام »لو�شيفر« من مقامه فور اأن علم اخلرب، كان يعلم اأن 
نبًيا قد ُبعث، لكنه مل يكن يريد اأن ُي�شدق، وعلى قدر لهفته ملعرفة اخلرب، على 

ه وغمه، على قدر اأن هذا يعني ا�شرتجاع جميع اأيام الكفاح والوغى. قدر َهمِّ
وانبعث االأكابر من اجلن، ووجد »طيفون« نف�شه ماًطا بنوع من اجلن مل 
يُكن يعلم اأنه اأ�شاًل موجود، ثم دخل عليه االأمري نف�شه، االأمري القدمي قدم هذا 
اأنه اأخرج اآدم وحواء من اجلنة، واأف�شد عقائد  الزمان، الذي بلغ من جربوته 
ذكائه  وعن  يتحدث عن عراقته  الذي  بوجهه  »طيفون«،  راآه  اأن  وفور  العاملني، 
الورق،  اإىل  الراجفة  يده  ومدَّ  اأوا�شل »طيفون«  ارتعدت  الغريبة،  و�شامته  وعن 
وكتب »طيفون« بناره وخوفه كل �شيء؛ كتب عن النبي ون�َشب النبي، وبيت النبي 
ا�شتحالت  قد  هي  فاإذا  تقراأ  وهي  »لو�شيفر«  عني  اإىل  ونظر  النبي،  واأ�شحاب 

بي�شاء كلها، بي�شاء تتاألق بالكراهية، واأ�شدر عندها كثريا من االأوامر. 
اأمر اأن يعود اجتماع وفد ن�شيبني كلهم وينزلوا اأجمعني، ومعهم »طيفون« ذو 
الفك املك�شور يدلهم على الطريق، ومعهم تلك امل�شجونة من كا�شياري، »ما�شا 
دوا من عالماته،  هارينا«، في�شتوثقوا من ذلك اخلرب، فاإن علموا النبي وراأوه وتاأكَّ
فاإن عليهم اأال يفعلوا اأي �شيء، واإال قتَلهم مكانهم.. ال يحاولوا االحتكاك به اأو 
باأتَباعه وال يوؤلبوا عليه اأحًدا وال يغُووا اأحًدا، فاأمثال هوؤالء االأنبياء الذين مي�شون 
يف النا�س بالكذب، ال يكافئهم اأحد من اجلن، بكل االأ�شحار التي ي�شنعونها وكل 
مهارة الل�شان التي تكون لديهم، ال يكافئهم اإال نبي ر�شول اأمري حق، ال يكافئهم 
اإال »لو�شيفر«، ولقد عمل حتى اأف�شد على كل االأنبياء ر�شاالتهم، اأما هذا الذي 
ظهر يف هذا الزمن، فلينزلن له بنف�شه »لو�شيفر«، فلي�شعلن الدنيا فوق راأ�شه 

حتى يقتله، ويقتل معه ر�شالته الكاذبة، واإن جنا فلن ينجو اأتباعه. 
واأُخرجت »ما�شا« من �شجنها، واأُخرج »طيفون«.. وح�شر »االأرقم« و»اإنيان«، 
قائدهم  وكان  روحه،  غموم  بكل  و»بليعال«  وجهه،  ب�شواد  »�شيدوك«  وجاء 
»ميتاترون«، كبري وزراء »لو�شيفر«، لكنهم كانوا قد تاأخروا كثرًيا جًدا، خم�س 
�شنوات م�شت منذ اإ�شالم »عمر بن اخلطاب«، خم�س �شنوات كاملة بكل اأحداثها 

وخطوبها.
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ومل مت�ِس غم�شات عني حتى كانوا عند جبل النور يف �شمايل مكة.. ما�شني 
بكة،  اأقدامهم يف  ت  �شبعة متجاورين ت�شيء عيونهم حتى حطَّ اأبطح مكة  اإىل 
وهي االأر�س من مكة التي بني عليها البيت العتيق، وعلى تلك االأر�س املباركة، 
د ل�شرختها كل  �شرخت »ما�شا«، اأم�شكت راأ�شها بكلتا يديها و�شرخت،  فتجمَّ
من كان يف نطاقها من اجلن والهوام، ونظر اإليها اأ�شحابها يف ترقُّب، ف�شرَخت 

مرة اأخرى .
z

ملحات كانت تاأتيها كوم�شات و م�شاهد ..حتكي ما حدث منذ خم�س �شنوات، 
ت�شو�شت  بعناية،  داخلها  يف  ُمعلَّقة  و�شحيفة  حولها،  واالأ�شنام  الكعبة  راأت 
امل�شاهد ثم عاد �شفاوؤها و�شاهدت من خاللها كلمات ال�شحيفة كاأنها توم�س.. 
تقاطع  اأن  اأنف�شها  على  مكة  قبائل  جميع  من  عهد  هذا  اللهم،  )با�شمك 
جونهم وال يتزوجوا منهم، ال يبيعون لهم وال ي�شرتون، وال  بني ها�شم، فال ُيزوِّ

يكلموهم اأو يدخلوا بيوتهم، حتى ي�شلموا لهم ممدا ليقتلوه(. 
 وم�شة اأخرى اأخذتها اإىل روؤية مكان �شديد الفقر؛ لي�س لفقر �شاكنيه بل الأن 
كل القبائل قد قاطعته، ثالث �شنوات كاملة، ال ي�شمح الأهله ب�شراء اأي طعام اأو 

ملب�س، مكان ا�شمه �شعب بني ها�شم، منطقة اأمالك وبيوتات بني ها�شم.
رت قري�س.. بعد اأن ف�شلت كل االأذية والتعذيب مع امل�شلمني ف�شال  هكذا قرَّ
ذريًعا، فما عذبوا م�شلًما واحًدا ورجع عن دينه، �شريًفا كان اأم م�شت�شعًفا، بل 
اأبناء كبار قري�س يدخلون  تزايد عدد امل�شلمني كل يوم ب�شكل خطر، حتى بداأ 
االإ�شالم؛ مثل »اأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة« و»اأم حبيبة بنت اأبي �شفيان«.. بداأ 
االإ�شالم يغُزو بيوتاتهم!؛ فاتخذت قري�س قراًرا باالإجماع، مقاطعة بني ها�شم 

ماليًّا ومعنوًيا وجتارًيا حتى جتف منابعهم وُي�شلموا ممدا للقتل. 
بون الطعام تهريًبا حتت ذراعهم اإىل  �شاهدت »ما�شا« يف روؤياها اأنا�ًشا ُيهرِّ
اأخذتها الروؤيا  داخل ذلك املكان الذي قاطعته القبائل، �شعب بني ها�شم، ثم 
يقتلهم  كاد  قد  داخله،  من  ُي�شمع  االأطفال  وبكاء  لل�شعب،  خارجي  م�شهد  اإىل 
اجلوع!، وراأت رجاًل يركع اإىل ك�شرة ُخبز قدمية على االأر�س فيحُثو الرتاب من 

عليها وياأُكلها، وكانت �شيحات االأمل والفقر تدوي من جنبات كل �شيء.
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اأن  اإىل ال�شعب وهي تبَحث عن ر�شول اهلل يف كل مكان قبل  دخلت »ما�شا« 
تغتم الروؤيا وتاأخذها اإىل مكان اآخر.. بحثت وبحثت حتى دخلت اإىل بيت »اأبي 
طالب« من بابه املفتوح، وكان الليل يف اآخره، فراأت »اأبا طالب« م�شتيقًظا مي�شي 
بهدوء اإىل غرفة يف البيت والظالم حالك، فيدخل اإىل غرفة ابنه »علي بن اأبي 
طالب« فيوقظه، ثم مي�شي معه، حتى ي�شل اإىل غرفة اأخرى.. نب�شت االأجواء 
فيها  فاإن  الغرفة،  لتلك  وابنه  »اأبو طالب«  و�شل  ملا  �شديًدا  ا  نب�شً »ما�شا«  حول 
»اأبو  وجعل  الغرفة،  من  واأخرجه  النبي  واأوقظ  طالب«  »اأبو  دخل  اهلل،  ر�شول 
اأحد يرُقب ممًدا ليقتله،  اإذا كان  طالب« ابنه »علي« ينام مكان النبي، حتى 
ال يظفر به اأبًدا بل يظفر بابنه »علي بن اأبي طالب«، كان هذا باالتفاق بني »اأبو 
طالب« و»علي« الكرمي املكرم حلماية ر�شول اهلل، حاولت »ما�شا« �شوًقا وتوًقا اأن 

ترى ر�شول اهلل لكنها مل ت�شتطع اأبًدا، الإظالم ذلك املكان. 
اأ�شاب ال�شداع �شدغ »ما�شا«، واأخرجتها الروؤيا من ذلك البيت، فاأ�شبحت 
من  قوافاًل  راأت  فجاأة  ثم  الكعبة،  ناحية  َوعي  بال  وهي مت�شي  براأ�شها  مت�شك 
اإىل  دخلت  قد  وجدتها  حتى  بعينها  فتتبَعتها  الروؤيا  يف  ت�شيء  االأبي�س  النمل 
بطن الكعبة وبداأت تاأُكل اأجزاء تلك ال�شحيفة ومل ترتك منها اإال جزًءا واحًدا، 

الكلمة االأوىل.. با�شمك اللهم. 
وقفَز امل�شهد بها فجاأة اإىل القوم مي�شكون بال�شحيفة املاأكولة وينظرون اإليها 
يف حرية.. واحتدَّ فيها نقا�شهم، اإنا يا قومنا قد اأ�شاأنا اإىل بطن من بطون قري�س 
يف �شابقة ما فعلتها العرب من قبلنا، فاإنا ناأكل وال ياأكلون، حتى جعلناهم ياأكلوا 
اأوراق ال�شجر ويربطوا احلجر على بطونهم، واإنا نرى اأن نرفع هذا احل�شار.. 
وتزايدت �شيحات املوافقة وتناق�شت �شيحات االعرتا�س،  ومل يلَبث اأن اتفقوا 
على اأن ُينهوا ذلك احل�شار الذي دام ثالث �شنوات من االأمل، وانتهت وم�شات 
لها يف  ينُظر  الذي  »االأرقم«  يد  قوة، كان  بكتفها يف  يد مت�شك  ات  بهزَّ »ما�شا« 

ت�شاوؤل و�شعره االأحمر ين�شدل خلف راأ�شه .
هت راأ�شها ناحية جبل من اجلبال القريبة  نظرت اإليه من وراء ذهولها ثم وجَّ

وقالت:
اإنه هناك، الر�شول هناك، حتت جبل اأبي قبي�س، يف �ِشعب بني ها�شم، 	 

يف بيت عمه اأبو طالب.
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ببيت  وتطوفوا  ب�شرية  هيئات  على  وت�شكلوا  وراءها..  اجلن  وم�شى  وم�َشت 
ينظرون  ها�شم  بني  �ِشعب  يف  م�شوا  ثم  اأثًرا..  ملحمد  يجدوا  فلم  طالب«  »اأبي 
براأ�شها وجاءها  »ما�شا«  اأم�شكت  اأين »ممد« من وجوهكم،  النا�س،  يف وجوه 
ع حولها  نذير ال�شرخة، فو�شعت يدها على فمها وكتمت �شرختها حتى ال يتجمَّ
النا�س الذين �شاروا يرونها ويعجبون، وانتقلت اإىل عامل املرائي  فراأت لقطات، 
حدثت منذ �شنتني فقط، الح فيها ظهر رجل ال يتبني لها وجهه، عري�س املنكبني 

طويل ال�شعر، ورجل اآخر يكلمه من حكماء القوم ويقول له:
يا بن اأخي، اإنك ِمنا حيث قد علمَت من املنزلة يف الع�شرية واملكان يف 	 

هت به  قت به جماعتهم و�شفَّ الن�شب، اإنك قد اأتيَت قومك باأمر عظيم، فرَّ
اأحالمهم وعبت به اآلهتهم ودينهم، وكفرت به من م�شى من اآبائهم.. يا 
بن اأخي يا »ممد«، اإن كنت اإمنا تريد مبا جئت به من هذا االأمر مااًل، 
جمعنا لك من اأموالنا حتى تكون اأكثنا مااًل.. واإن كنت تريد به �شرًفا 
ْدَناك علينا حتى ال نقطع اأمًرا دونك، واإن كنت تريد به ُمْلًكا ملَّكناك  �َشَوّ
علينا، واإن كان هذا الذي ياأتيك ِرئًيا من اجلن ال ت�شتطيع رده عن نف�شك 

طلبنا لك الطب وبذلنا فيه اأموالنا حتى ُنربئَك منه.
و�شمعت »ما�شا« ممًدا يقول له بهدوء :

اأقد فرغَت يا اأبا الوليد؟ 	 
قال الرجل: نعم.. فقال له »ممد« بثبات :

فا�شمع مني .	 
�شت الروؤيا يف عني »ما�شا« وجاهدت لرتى وجهه اأو ت�شمع لقوله، لكن  ثم ت�شوَّ
الروؤيا قد ذهبت ثم عادت تاأخذها لذلك الرجل الذي كان ُيكلِّم »ممد«، وهو 
من علَية القوم، �شاهدته »ما�شا« يهرع مفزوًعا اإىل قومه بعد الذي �شمعه من 
»ممد«!، فلما راأوا وجهه قال بع�شهم: نحلف باهلل لقد جاءكم عتبة بن ربيعة 
بغري الوجه الذي ذهب به.. قالوا: ما وراءك يا عتبة؟ قال: ورائي اأين �شمعت 
قواًل واهلل ما �شمعت مثله قط؛ واهلل ما هو بال�شعر وال بال�شحر وال بالكهانة، يا 
مع�شر قري�س خلوا، خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه، فاإن ُت�شبه العرب فقد 
كفيتموه بغريكم، واإن يظهر على العرب فُملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اأ�شعد 

النا�س به.. قالوا: �شحَرَك واهلل يا عتبة يا بن ربيعة بل�شانه.
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بنظرة  اإليهم  فنظرت  اإليها..  ينظرون  حولها  من  واجلن  »ما�شا«  واأفاقت 
النا�س  جوابات  وكانت  »ممد«،  عن  النا�س  ي�شاألون  وانطلقوا  فرتكوها  تائهة 
كلهم اأنهم ال يدرون اأين هو، وظلَّ اجلن يوما كامال ي�شاألون عنه يف بيته و�شعبه 

ويف �شعاب مكة كلها  وال يجدونه.
اأما »ما�شا« فكانت مت�شي ناحية بيت معني وعينها �شاخ�شة اإىل الال�شيء؛ 
ما  تداخاًل عجيًبا مع  تداخلت  روؤيا  تراه يف  فيما  »اأبو طالب«، كانت ترى  بيت 
تراه عينها يف احلقيقة، كانت احلقيقة اأنها تتجه اإىل بيت »اأبي طالب« وال اأحد 
حوله، لكن روؤياها اأظهرت لها رهطا من اأكابر قري�س دخلوا »على اأبي طالب« 
ا مر�س املوت، دخلوا عليه حتى مالأوا غرفته فلم يجعلوا  الذي كان راقًدا مري�شً

فيها مو�شًعا لقَدم، فبا�شروه بقولهم :
اأبا طالب، لقد ح�شَرك ما ترى من املر�س، ولقد علمت الذي بيننا 	  يا 

وبني ابن اأخيك، ولقد ف�شا اأمره بني القبائل كلها، ولقد اأ�شلم له حمزة 
ُيعلن بالكلمة وال ي�شر بها، فادُعه ليُكف عنا ونُكف عنه  وعمر، فاأ�شبح 

وليَدعنا وديننا ونَدعه ودينه .
فبعث »اأبو طالب« البن اأخيه »ممد« فجاء فلم يجد مو�شعا لقدم يف الغرفة 
فوقف عند الباب، فنظَرت »ما�شا« يف روؤياها اإىل حيث يقف فلم يتبني لها من 

وجهه �شيء!، مل ترى اإال زحام االأج�شاد!، لكنها �شمَعت »اأبا طالب« يقول له:
يابن اأخي هوؤالء اأ�شراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وياأخذوا منك.	 

فقال له »ممد«:
اأي َعم، اأوال اأدعوهم اإىل خري لهم منها؟	 

نظر الكل له وهو ُيكمل :
كلمة َتِديُن لهم بها العرب وميلكون بها العجم.	 

قال اأحدهم وكان »اأبو جهل«:  
ها وع�شرا اأمثالها. 	  ما هي واأبيك؟ لُنعِطيَكنَّ

قال لهم »ممد«:
اأن تقولوا ال اإله اإال اهلل.	 
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فنفروا وقالوا: عجًبا لك اأجتعل االآلهة اإلًها واحًدا؟ اإن هذا ل�شيٌء عجاب.. 
فتفرقوا وقاموا وهم ينف�شون ثيابهم غ�شبى .

للجن يتحدثون قريًبا منها.. وقد كانوا  اأيقظ »ما�شا« من �شباتها �شماعها 
على هيئاتهم الب�شرية يبدون كقوم من االأغراب، يلب�شون عمائم العرب وتظهر 
من حتتها �شعورهم، فاأحدهم اأحمر ال�شعر والثاين اأ�شفره، ولرمبا ظنهم اأهل 
مكة جتاًرا اآتني من بالد بعيدة الأجل �شوق عكاظ الذي قد اقرتب اأوانه.. قال 

»اإنيان« الذي كانت هيئته الب�شرية ذات �شعر اأ�شفر مرفوع جميل :
اإن بع�س جوابات القوم عن »ممد« تختلف عن البع�س االآخر، وكاأنهم 	 

يخفون اأمره، ما هو يف بيته عند زوجته وال هو يف بيت عمه.
قالت »ما�شا«: 

اإين راأيُت قبيلته بني ها�شم م�شورين يف هذا ال�شعب ثالث �شنوات وقد 	 
ُمنع عنهم كل طعام و�شراب وجتارة، حتى اأكلوا اأوراق ال�شجر، برغم اأن 

قبيلته مل تكن توؤمن به كلها، لكنهم حا�شروا اجلميع .
قال »االأرقم«:

ال يبدو اأن هذا م�شتمر االآن، فاإين اأرى حالهم اليوم قد حت�شن.	 
قال »اإنيان«: 

اإن ذلك احل�شار قد مت رفعه منذ اأمد قريب، فاإين �شمعت باأذن اجلن 	 
هذا  هنا،  لي�س  ممًدا  لكن  عنه،  ويتحدثون  احل�شار  يذكرون  القوم 

وا�شح، برغم اأن اأ�شحابه هنا واأهله هنا .
القوم  بع�س  لها  فانتبه  كتمانها..  ت�شطع  »ما�شا« �شرخة مل  اأتت على  وهنا 
وذكروا  اأتى  من  طماأنوا  االآدمية  بهيئاتهم  حولها  كان  اجلن  ولكن  واجتمعوا 
ا�شتلقاء  ُم�شتلقية بني ذراعي »االأرقم«  اأن بها علة من مر�س.. وكانت »ما�شا« 

املغ�شي عليه، واإن عيناها كانت ترى �شيًئا اآخر.!
z

قبل  ال�شعب  نف�س هذا  نف�شها وهي مت�شي يف  النائم  يرى  فيما  َترى  كانت   
ويروحون يف  ياأتون  والنا�س من حولها  اأ�شهر فقط، وهي يف هيئة اجلن،  عدة 
اأحوالهم، حتى راأت بع�س النا�س قد وقفوا اأمام بيت »اأبو طالب« وكاأن بداخله 
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خطًبا ما، والأن اجلن ال يقدرون على فتح باب مغلق اأو العبور عرب جدار، فلقد 
الت�شقت بجدار اأبو طالب واأرهفت �شمعها، واجلن اأ�شماعهم اأقوى من الب�شر، 
اأن ت�شمع ما يدور داخل ذلك البيت، كانت ت�شمع بكاًء مكتوًما من  كانت تريد 
اأهل البيت!، وكاأن »اأبو طالب« قد ح�شرته الوفاة، ولقد ميَّزت �شوت »ممد« 

وهو يقول له:
يا عماه، ُقل ال اإله اإال اهلل اأحاج لك بها عند اهلل.	 

واأرهفت �شمعها اأكث لت�شمع ما قد يقوله »اأبو طالب«، الذي ميزت �شوته وهو 
يقول من بني اإعيائه :

لوال اأن تعريين قري�س، يقولون ما حمله عليها اإال جزعه من املوت الأقررت 	 
عينك يا بن اأخي .

و�شكت وظل �شاكًتا وطال �شكوته.. ولقد اأيقنت اأن روحه قد فا�شت ملا ا�شتد 
البكاء من اأهل البيت، واإن اأجواء روؤياها قد اأ�شبحت تنب�س من احلزن وكاأنها 
املحاماة  �شديد  كان  طالب«  »اأبا  اأن  اجلن  حديث  من  عرفت  فلقد  تت�شدع، 
اإن  االأمر  غالب  ويف  اأ�شحابه،  وعن  »ممد«  عن  والدفاع  واملمانعة  واملحاجاة 
عا�س  لقد  املوت،  مر�س  ا  مري�شً منه  خرج  حتى  واأهلكه  اأنهكه  قد  احل�شار 
نه  م�شلًما واأخفى اإ�شالمه دفاًعا عن »ممد« وحفًظا له، ولقد اأتاه »ممد« ُيلقِّ
ال�شهادتني قبل اأن ميوت كما يلقن اأي م�شلم؛ قال له: قل تلك الكلمة حتى اأحاج 
ربي بقولتك اإياها فيمحوا لك بها اأي ذنب يف حياتك.. لكن ذلك كان يف ح�شور 
»اأبو طالب«  اأن يجعل  اأن ممًدا يحاول  »اأبو جهل«!، ظنَّ  »اأبو جهل«، مل يفهم 
ي�شلم ويدخل يف دينه، مل يفهم اأنه لو كان كما يظن ما احتاج »ممد« اأن يقول 
له )اأحاج لك بها عند اهلل(، مل يفهم اأن الكافر لو قال كلمة ال�شهادة يف اآخر 
بل  اهلل،  عند  »ممد«  بها  له  ويناق�س  يحاج  الأن  يحتاج  ال  حياته،  من  حلظة 
الكافر لو قال كلمة ال�شهادة �شتمحو له جميع كفره وذنوبه وتدخله اجلنة طاهًرا 
»اأبو  م�شكلة  لكن  اهلل،  مع  اأحد  ومناق�شة  ماجاة  اإىل  متاج  غري  ذنوبه  من 
اأنه ا�شتعظم اأن يت�شهد اأمام »اأبو جهل« لئال تعريه قري�س وتقول  طالب« وذنبه 
ل نظرة النا�س لك يف الدنيا  اأنه خائف.. وكان هذا يف االإ�شالم ذنًبا، اأن ُتف�شِّ
الذنب  »اأبو طالب« ب�شبب هذا  ا�شتحق  على �شمان م�شريك يف االآخرة، ولقد 
العذاب يف النار، لكنه ب�شفاعة النبي فيه �شيكون اأخف امل�شلمني الداخلني اإىل 

النار عذاًبا. 
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 بداأت اأجواء روؤيا »ما�شا« تت�شدع اأكث.. حتى رك�شت بعيًدا عن ذلك البيت، 
بيت  اإىل جدار  امل�شري  اأجاءها  ال�شعب حتى  ذلك  بال هدى يف  ترك�س  لبثت  و 
»ممد«، ف�شمعت �شوًتا جعل عينيها تت�شعان، هذا ال�شوت مل تكن ت�شمعه اإال يف 

ال�شـ... توقفت اأفكارها لرتهف �شمعها، كان ال�شوت يقول :
هذه خديجة عليك اآتية يا ممد ومعها اإناء فيه اإدام اأو طعام اأو �شراب، 	 

ببيت يف  وب�شرها  ومني،   ربها  ال�شالم من  فاقراأ عليها  اأتتك  فاإذا هي 
اجلنة من ق�شب ال ق�شب فيه وال ن�شب .

وا�شح اأن ال�شوت يكلم ممًدا عن زوجته »خديجة«، ات�شعت عينا »ما�شا« 
عادت  ثم  معنى  بال  حولها  تلفتت  ال�شوت،   �شاحب  يعني  ماذا  فهمت  الأنها 
لت�شغي ال�شمع يف قلق، وظلت مل�شقة اأذنها اجلنية يف اجلدار مدة طويلة حتى 
وخديجة؛  ممد  بنت  »فاطمة«  هذه  كانت  الداخل،  من  باكية  �شرخة  جاءتها 
تبكي على »خديجة« التي يبُدو من �شياح »فاطمة« عليها اأنها ماتت، واأب�شرت 
»ما�شا« حولها لرتى جميع االألوان قد ذهبت ف�شارت الروؤيا �شوداء و بي�شاء، 
ونب�س الهواء نب�شة وجاءها االأمل فاأم�شكت راأ�شها وانطلقت ُتهرِول يف الطرقات 
يف  النا�س  اأحاديث  من  وذلك  ذلك  بني  وت�شمع  جدار،  اإىل  جدار  من  ترمتي 

الدروب عن خديجة.
عن التي كان قلبها اأول قلب اآمن مبحمد من قلوب اخللق، عن الغنية البهية 
ن �شربت حتى تعجبت  التي اأذهبت مالها كله عن طيب خاطر بًرا مبحمد، عمَّ
»القا�شم«،  ا�شمه  وكان  »ممد«  من  لها  ابن  اأول  فمات  �شربها،  من  االآالم 
يبلغا  مل  �شغريان   ، اهلل«  »عبد  ا�شمه  وكان  »ممد«  من  الثاين  ابنها  مات  ثم 
احلولني.. وكانت بعد ذلك ت�شمع من يرمي »ممد« بالكالم ويلمزه باأنه اأبرت 
منقطع الولد، عن التي حتملت ح�شاًرا األيما ل�شنوات اأذاقها واأهلها واأطفالها 
اجلوع وهي التاجرة الغنية... ومل تكمل »ما�شا« �شماع بقية االأحاديث اإذ �شقطت 

على االأر�س .
و�شحت وهي ممولة على اأكتاف اجلن وقد وقفوا ي�شاألون حول الكعبة، وال 
ثه واحد  اأثر ملحمد!. قالت لهم: يا مع�شر اجلن، اإين �شمعُت ممًدا وكاأنه ُيحدِّ
تتداخل مع  التي  روؤياها  الكعبة، فراأت يف  ناحية  قة  ثم �شكتت ُمدِّ الـ...   من 
الواقع رجاًل كهيئة »ممد« كان جال�ًشا ثم �شجد، فانطلقت اإليه على الفور يف 
روؤياها لكن ثالثة رجال فا�شقني يف الروؤيا كانوا قد �شبقوها اإليه، كان الف�شاق 
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قد جتراأوا على »ممد« بعد موت عمه »اأبو طالب«،  فانفلت اأ�شقى هوؤالء الرجال 
الثالث على »ممد« وكان ا�شمه »عقبة بن اأبي معيط« وكان رجاًل �شقًيا منوًنا؛ 
هجم على النبي وهو ي�شلي واأخذ مبنكبه و لَوى له ثوبه حول عنقه فخنقه خنًقا 
هما  وكانا  ب�شخرية  معه  الذين  الرجلني  وا�شت�شحك  يقتله!،   اأن  يريد  �شديًدا 
التواأمني اخلبيثني، عتبة و�شيبة بن ربيعة، وتراجعت  »ما�شا« �شاخ�شة بعينها 
حتى �شمعت عن ميينها �شوت اأقدام ترك�س بغ�شب فنظرت اإىل �شاحبها، كان 
تن�شدل �شفائره من طولها على  ال�شعر  وا�شًعا، وكان طويل  رجاًل يرتدي رداء 

كتفيه، وثب على املعتدي ودفعه بقوة فاأ�شقطه و�شاح فيهم :
ويَحُكم اأتقتلون رجاًل اأن يقول ربي اهلل؟	 

مون ب�شوٍت عاٍل كال�شكارى، فقال بع�شهم لبع�س:  ابتعد الرجال وهم يتهكَّ
و«اأبو  اإىل »ممد«  املجنون.. فاقرتبت »ما�شا«  بكر«  »اأبو  قالوا: هذا  من هذا؟ 
بكر« حتى اإذا اأتتهما وجدتهما �شراًبا كاأن مل يكونا!، ونظرت حولها لتجد اجلن 
الزالوا ي�شاألون والنا�س الزالوا يهزون روؤو�شهم.. ثم ظهر لها يف روؤياها العجيبة 
الرجال يقرتبون منه ويتغامزون، وجعل  اآخر ونف�س  »ممد« �شاجدا يف مكان 
بع�شهم مييل على بع�س، ثم فجاأة األقوا بني كتفيه اأح�شاء �شاة مذبوحة، وبقي 
»ممد« �شاجًدا كما هو ال يقوم حتى جاءت ابنته الكربى »زينب« جتري مفجوعة 

فاأزالت االأح�شاء عن كتفيه وهي تبكي.
كانت »ما�شا« فقط تريد اأن ترى وجهه، متلَّكها الف�شول لرتاه فكانت ترفع 
عنقها وتخف�شه وتتحني لذلك، لكن زوايا روؤياها مل تكن جتعلها تب�شر وجهه 
اأبًدا، وكاأنه ال يرى وجهه �شيطان، كانت ابنته »زينب« تبكي وتزيل عنه االأذى، 

بينما »ممد« يقول لها :
اأي ُبنية ال تبكني، اإن اهلل مانع اأباك.	 

اأمام عني »ما�شا« وانتبهت عينها اإىل  وفجاأة اختفى كل هذا كال�شراب من 
حقيقة ما يحُدث حولها، كان النا�س كلهم ينظرون اإىل مناد اآٍت من بعيد وهو 

ي�شيح:
 يا مع�شر قري�س، اإن ممدا لي�س بينكم، اإن ممًدا يدعو اإىل ما يدعو اإليه 

عند �شنم الالت املقد�س، يا مع�شر قري�س، اإن ممًدا يف الطائف!
z
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نزل اجلن اإىل الطائف يف ثانَية واحدة قد تزيد قلياًل وحملوا معهم »ما�شا«.. 
يعُبدها  منقو�شة  ُمربَّعة  كبرية  بي�شاء  �شخرة  فوجدوها  الالت  اإىل  وقدموا 
بتلك  »اإنيان«  ال�شخرة، ف�شاأله  اأمام  اأقرب رجل يدعو  ناحية  النا�س، وتوجهوا 
العمة التي ي�شعها ويظهر منها �شعره االأ�شقر: هل راأيَت ذلك الرجل الذي خرج 
له  تنفع؟ نظر  ر وال  ت�شُ باأنها ال  ال�شخرة  اإىل ترك عبادة هذه  فيكم يدعوكم 
الرجل ُبرهة ثم قال: ال اأدري، ومن يجُروؤ على قول هذا يف حق الالت.. وفجاأة 
اأم�شكت به يد فوالذية من خلفه، ورفعته كما ُيرفع الطفل،  فنظر الرجل ُمرتعبا 
ل�شاحب اليد فاإذا هو »ميتاترون«، متمثل يف هيئة رجل �شخم اجل�شم يرتدي 
تا من �شخر فاأهبطتا قلب الرجل  جبة تغطي راأ�شه ينظر اإليه بعينني وكاأنهما ُقدَّ
اإىل قدميه!، واإن هيئة »ميتاترون« الب�شرية تبدو اأ�َشد ُرعًبا من هيئته اجلنية.. 

قال له »ميتاترون«:
اإنك لذاِكر لنا من اأمر ذلك الرجل كل ما علمت اأو الألطخنَّ هذه ال�شخرة 	 

البي�شاء التي ال طائل منها بدمائك القذرة. 
فزع الرجل واأ�شار اإىل ناحية بعيدة وقال: هناك، هناك راأينا رجاًل غريًبا 
عن  يزيد  ما  اأدري  ال  اأنني  واأق�شم  ال�شجة،  من  كثري  وحولهما  له  غالم  ومعه 
اأ�شار  الذي  املكان  اإىل  ال�شبعة  وانطلق  الرجل  تالبيب  »ميتاترون«  ترك  هذا.. 
اإليه، كان املكان فارًغا، واإن كانت هناك اآثار اأقدام كثرية على االأر�س، وبينما 
هم ينظرون يف االآثار اإذ وجدوا بينها اآثار دماء تلطخ االأر�س وتلطخ احل�شى 
مفجوعة  متقطعة  �شرخات  �شرخت  امل�شهد  هذا  »ما�شا«  راأت  فلما  واحلجر، 
وقامت تتخبط وتدور حتى اأتاها نظرها مبناظر ال يراها غريها، وكانت مرهفة 

احل�س ففجعت مما راأت .
وا اإىل �شفني وازدحموا كتًفا  راأت اأن هناك رجال ون�شاء و�شبيان قد ا�شطُفّ
والأن  بن حارثة«،  »زيد  وبجواره غالمه  بينهم مي�شي  وراأت ممًدا من  بكتف، 
موقع وقوف »ما�شا« كان بال�شبط عند موقع وقوف »ممد« و»زيد« بني ال�شفني 
حولها،  النا�س  من  �شفني  ا�شطفوا  الأنا�س  ُمرعًبا  م�شهدا  ترى  كانت  فاإنها 
وجوههم فيها �شفاهة و�شخرية واأغلبهم من ال�شبيان الذين يتطاولون، ثم اإن 
من  يحملون  وطفقوا  واأيديهم  عيونهم  وجتراأت  مالمها  تبدلت  قد  وجوههم 
حجارة الطريق ويرمونها بقوة على »ممد« و»زيد«، وقلدت ال�شفوف بع�شها 
واأ�شبح الكل ينحني ليلتقط حجارة ويرميها على »ممد« ويتناف�شون!. وفجعت 
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»ممد«  اإىل  ونظرت  جانب،  كل  من  ُتقذف  التي  احلجارة  مراأى  من  »ما�شا« 
و�شاحبه فاإذا هما قد انحنيا واأكمال امل�شري واحلجارة تلحق باأج�شادهما، وكان 
»زيد« يغطي بج�شده على »ممد« وكاأنه ال يكرتث بنف�شه على االإطالق، وكان 
التي وقفت و�شط هذا امل�شهد مفجوعة  يخفي وجه »ممد« عن عيون »ما�شا« 

ت�شرخ بجنون.
ثم  وهو مي�شي  نعليه  و�شاَلت على  بالدم  اأقدام احلبيب »ممد«  وتخ�شبت 
فجاأة وقع على االأر�س و�ُشجَّ راأ�س زيد �شجة �شارمة اأبعدته قليال عن »ممد«، 
فرفع »زيد« راأ�شه ناحية ال�شم�س ووقع على ظهره، واندفع من �شفهائهم اثنني 
بهما  رحمة  لي�س  ليم�شيا،  ودفعوهما  واأقاموهما  و»زيد«  »ممد«  بع�شد  اأخذا 
ال  »ممد«  كان  حتى  احلجارة  وتكاثرت  رجمهما،  يف  احلجارة  لت�شتمر  ولكن 

يرفع قدما وال ي�شعها اإال على حجارة .
ترجم  ال�شفوف  بني  من  تاأتي  و�شخرية  و�شتًما  �شباًبا  »ما�شا«  و�شمعت 
من  تخرج  اأن  واأرادت  قلبها  فجيعة  من  »ما�شا«  و�شرخت  وقلوبهما..  اآذانهما 
اأ�شوات  اإال  ت�شمع  وال  االأر�س  على  راأ�شها  وت�شع  ب�شرتها  ت�شد  فاأخذت  الروؤيا، 
احلجارة وال�شباب وال ت�شم اإال رائحة الدماء على االأر�س، واأثقلتها البلية فلم 
تقدر على الزحف خارج هذا التجمع، وبقت ت�شمع اإىل �شيحات �شبيان وترى 
بطرف عينها »ممد« و»زيد« يتحركان اإىل ناحية من النواحي ب�شعوبة بالغة، 
وو�شعت اأ�شابعها يف اأذنيها واأغم�شت عينيها بقوة حتى اأتتها �شفعة على وجهها 
وانقب�شت قب�شة على �شعرها ورفعتها، كان هذا »ميتاترون« قد �شئم من مراآها 

ى، فنظر لها بغ�شٍب وقال : ت�شُرخ وتتلوَّ
ت�شُرخني وت�شرخني واأنِت منونة عدمية الفائدة، اأين الرُجل؟	 

بعيد  من  و»زيد«  »ممد«  كهيئة  فراأت  معينة،  ناحية  اإىل  »ما�شا«  نظرت 
ي�شتندان على جدار، فخل�شت نف�شها من »ميتاترون« ورك�شت ناحيتهما بلهفة 
مل تعهدها يف نف�شها، نظر اجلن اإليها واإىل املكان الذي جتري ناحيته فوجدوه 
فارًغا، لكنهم رك�شوا وراءها!، كان م�شهد »ممد« يقرتب من عني »ما�شا« وهي 
ترُك�س وتنظر اإليه، واإن منية عينها كانت فقط اأن تراه، روؤيا اأو حقيقة، وكانت 
ال�شم�س يف وجهها حترق عينها فلم تهناأ بروؤية وجهه، لكن حاله مل تكن تخفى 
على الناظرين، كان »زيد بن حارثة«  قد ن�شي كل ما به من وانكبَّ على النبي 
الزكي يبكي ومي�شح الدماء من على وجهه وج�شده حتى اأ�شنده اإىل جذع نخلة، 
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ورفع �شاحب التاج »ممد« راأ�شه اإىل ال�شماء وقد انك�شر فوؤاده.. كانت »ما�شا« 
واجلدار  النخلة  يعاينون  اجلن  من  اأ�شحابها  بينما  روؤياها  يف  تراه  وحدها 
ويعاينون ما بهما من دماء، وكانت »ما�شا« وحدها ت�شمعه.. ظلَّ »زيد« مي�شح 
وجهه ويربت عليه و»ممد« ينظر اإىل ال�شماء، ثم قال قولة مل ت�شمع »ما�شا« 
مثلها  يف حياتها اجلنية كاملة؛ مل ت�شمع مثل هذا من اإن�س وال من جن.. قال 

»ممد« :
اللهم اإين اأ�شكو اإليك �شعَف قوتي، وقلَّة حيلتي، وهواين على النا�س، يا 	 

اإىل  تِكُلني؟  اأنت رب امل�شت�شعفني واأنت ربي، اإىل من  اأرحم الراحمني، 
اإن مل يُكن بك عليَّ غ�شٌب  اأمري؟   اإىل عدو ملكته  اأم  بعيٍد يتجهمني؟ 
فال اأبايل، ولكن عافيتك هي اأو�شع يل، اأعوذ بنور وجهك الذي اأ�شرَقت 
اأن تنزل بي غ�شبك،  اأمر الدنيا واالآخرة من  له الظلمات، و�شلح عليه 

اأو يحل علي �شخطك، لك العتبى حتى تر�شى، وال حول وال قوة اإال بك. 
ظلَّت »ما�شا« مت�شعة العينني من وقع الكلمات على اأذنيها وفهمها.. اأي ربٍّ 
جليٍل ُيناجي!، نظرت اإىل ال�شماء، ثم نظَرت اإليه فوجدته قد ا�شتحال �شراًبا، 
حتى  ترك�س  وظلت  فيه،  تراه  قد  اآخر  �شراب  اإىل  وهناك،  هنا  تنُظر  رك�شت 
ال�شفر،  درب  على  ال�شحراء  يف  جتري  واأ�شبحت  الطائف  حدود  من  خرجت 
بت اأن ممًدا و�شاحبه قد طلعا من مكة اإىل الطائف م�شًيا على االأقدام،   وتعجَّ
هداها فكرها باأنه رمبا اأراد التخفي عن اأعدائه يف مكة فال يدرون عن �شفره.. 
قالت الأ�شحابها: اإن ممًدا قد اأتى اإىل هنا متخفًيا وغالم له معه، ولكن اأهل 
واإنه  دماوؤهما،  �شاَلت  حتى  باحلجارة  ورجُموهما  طردوهما  قد  البلدة  هذه 
اأمامهم  فجاأة  ثم �شمتت  اإىل مكة...  الطريق عائدين  ا من هذا  م�شَيً وغالمه 
ذلك  مثل  ت�شمع  اأنها  بدا  ال�شماء!،  اإىل  نظَرت  ثم  انبهار  يف  ت�شمع  واأخذت 
املرة على  اأتتها هذه  الروؤيا  اأن  بدا  بيت »ممد«،  �شمعته داخل  الذي  ال�شوت 
هيئة اأ�شوات فقط حتدثت يف هذا املكان، كان ذلك ال�شوت يقول: يا »ممد« 
اإن �شئت اأطبقُت عليهم االأخ�شبني.. فقال له »ممد«: بل اأرجو اأن ُيخِرج اهلل من 

اأ�شالبهم من يعُبد اهلل وال ُي�شِرك به �شيًئا .
لو  يود  جبلني؟  عن  ث  يتحدَّ هل  االأخ�شبني؟  امل�شري،  عن  »ما�شا«  توقفت 
ثه ربه؟ ال، اإن »ممد«  ث ممدا؟ هل ُيحدِّ يطبقهما على القوم، من  الذي ُيحدِّ
ال�شوت  اإن  ثم  له،  �شريك  ال  اهلل  عبادة  عن  ويتحدث  ال�شوت  على  يرد  كان 
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خُمتلف عن ذلك الذي كان يحدثه يف بيته، لكنهما من نف�س الفئة، وهي تعرف 
ال�شماء مع من كان ي�شعد،  اإىل  ال�شابقة  تعرفها من رحالتها  االأ�شوات،  هذه 
ولو  اجلن،  اإال  حديثها  ي�شمع  ال  اأنها  املفرت�س  املالئكة  املالئكة،  اأ�شوات  هذه 

ثت فال تتحدث اإال اإىل نبي مثل »لو�شيفر«.   حتدَّ
z

كانت »ما�شا« مت�شربة يف قلبها عقيدة »لو�شيفر« عن اهلل، وعن ر�شل اهلل من 
االإن�س، باأنهم مانني، وباأنه ال يوجد هلل ر�شول اإال »لو�شيفر« اجلني القدمي، لكن  
روؤياها عن »ممد« حتكي كالًما مل تعَتد عليه!، اإن اجلنون لي�س هكذا، لكنها 
رًة عقيدتها التي تربَّت عليها، وفتحت  نف�شت عن راأ�شها هذه االأفكار بقوة ُمتذكِّ

عينها ونظرت لل�شائرين حولها.. قال »االأرقم«:
اإن ممًدا وغالمه ي�شرتيحان عند جدار 	  اأبناء ن�شيبني،  يا  من هناك 

لب�شتان قرب الطائف، ب�شتان لعتبة و�شيبة بن ربيعة. 
ات�شعت عينا »ما�شا« فور اأن ذكر اال�شم.. واأنزلت روؤياها يف روعها وجهني 
تذكرتهما فور اأن راأتهما، هذين الذين كانا ي�شت�شحكان و�شاحبهما يخنق ممًدا 
ملا �شَجد، وهذين الذين رميا اأح�شاء ال�شاة عليه وهو ي�شجد، اأهو ي�شرتيح عند 
كت جتري اإىل املكان  ب�شتاٍن لهما!، اأ�شابتها خفقة يف فوؤادها مل تفهمها وحترَّ
الذي ي�شري اإليه »طيفون«، جتري اإىل »ممد«، لكنها مل جتده هنالك، اأتراه قد 
اغتيل؟ واأي فر�شة الأوالد ربيعة كرباء قري�س لقتِله اإال االآن؛ ُمنَهًكا ال يحميه اأحد 
اأن�شابه واأن�شاره، م�شافًرا لن يعلم اأحد مبروره هاهنا، كانت تنتظر �شيًئا  من 
من الروؤيا، ولقد ملحت اأن هذا جديد على نف�شها، لطاملا كانت الروؤيا هم وغم 
واأمَل مت�شك راأ�شها يف اأثنائها، لكنها االآن تتوق لها، نف�شت هذه اخلواطر ملا اأتى 

اأ�شحابها يتفقدون املكان يف ياأ�س .
دوا حائط الب�شتان،  كانوا دوًما اأبَطاأ من »ممد« بخطوة واحدة، ولقد تفقَّ
مت اأنوفهم عنده امل�شك، وعند ذلك نزلت »ما�شا« على ركبتيها ونزلت  ولقد تن�شَّ
راأته كاأو�شح ما تكون  راأته؛ فجاأة  الروؤيا فانف�شلت عما حولها، وهناك  عليها 
الروؤيا، جليا غري م�شترِت وال ُملتِفت وال م�شتدير، بل قد اأنزلتها الروؤيا مبا�شرة 
قبالة وجهه، فنظرت اإليه واللهفة تقطر من كل عني، فلما راأته رجفت، كالذي 
يرجف من �شيء بذل من عمره ع�شر �شنوات يبحث عنه حتى اإذا بلغ به الياأ�س 
اأن  اأو كالذي يرجف وهو ينظر اإىل �شيء يعلم يقيًنا  اأمامه بغتة،  انبلج ال�شيء 
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ت واأمطرت �شهبانها الأجله، اأو كرجفة يرجفها من يتوقع �شيًئا  ال�شماء قد تغريَّ
جليل املنظر فاإذا نظر كان ال�شيء اأجل واأبهى، ولقد �شغلتها رجفاتها عن االنتباه 

قت اإىل وجهه. والنظر فتمالَكت نف�شها ثم حدَّ
اءة  يَغت من الف�شة، و�شَّ ا �شافًيا كاأن ب�شرته �شِ كان ميلك وجًها بهًيا، اأبي�شً
م�شربة بها حمرة ال�شحة، كان يجل�س عند اجلدار وي�شند راأ�شه عليه، كان يف 
اخلم�شني من عمره وال يبدو كذلك، و�شيم املالمح م�شتقيم االأنف �شهل اخلدين 
مت�شلني،  �شبه  قويني  حاجبني  عليهما  االأ�شفار،  طويلتي  وا�شعتني  عينني  ذو 
يعلوهما �شعر اأ�شود فاحم طويل يفرقه ميَنًة وي�شرة ين�شدل من خلفه اإىل كتفيه، 
يف وجهه ا�شتدارة تزينها حلية ال يزيد طولها عن قب�شة اليد، م�شرحة معتنى 

بها يخلو ال�شيب منها تقريًبا، و�شارب غري كثيف يف اأعالها.
ظلَّت متالأ عينها من عينه ووجهه وكان يقلقها اأن تخرج من روؤياها.. ولكن 
ت وانفتح باب الب�شتان وراأت ظل رجل يخرج منه!، ففزعت، يبدو  الروؤيا ا�شتمرَّ
اأنهم �شيقتلوه االآن عند ب�شتانهم، اقرتب الظل حتى دخل يف مال روؤياها فاإذا 
هو غالم يحمل يف يده طبقا من العنب، ولقد حترك ناحية »ممد« يف �شيء من 

م له الطبق وقال له:  التاأدُّب وقدَّ
اإن ا�شمي عدا�س، اإليك هذا العنب اأيها امل�شافر. 	 

نظر له »ممد« ثم مدَّ يده اإىل الطبق وقال كلمات مل ت�شَمعها »ما�شا« ثم بداأ 
ياأكل.. كانت »ما�شا« تنظر وقد ا�شتغرب منها كل �شيء،  نظرت من وراء الباب 
اإىل الغالم من الداخل ويتهام�شان، غلب  فراأت االأخوين عتبة و�شيبة ينظران 
على ظن »ما�شا« اأن العنب م�شموم، فنظرت اإىل »ممد« فاإذا هو ال يزال بخري 

حال، كان الغالم يقول ملحمد :
واهلل اإن هذا الكالم الذي �شمعُتَك تقوله قبل اأن تاأُكل ال يقوله اأهل هذه 	 

البالد اأيها امل�شافر.
 قال له »ممد«:

وِمن اأهل اأي البالد اأنت يا عدا�س؟ وما دينك؟ 	 
قال له الغالم :

اأنا ن�شراين، من اأهل نينوى.	 
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قال له »ممد« :
من قرية الرجل ال�شالح يون�س بن متى؟ 	 

بدا الغالم وكاأنه قد اأخذته املفاجاأة فقال :
وما يدريك ما يون�س بن متى؟	 

قال له »ممد« :
ذاك اأخي، كان نبيا، واأنا نبي .	 

وكان »يون�س« من االأنبياء املذكورين يف التوراة والذين ُيوؤمن بهم الن�شارى.. 
ُيحدثه  واأخذ  وقدميه،  ويديه  راأ�شه  ل  ُيقبِّ »ممد«  النبي  على  الغالم  فاأقبل 
واأفاقت  الزوال ومل ت�شمع »ما�شا« ما تال ذلك...  الروؤيا يف  به وبداأت  ويحتفي 
ثون »عدا�س« وي�شاألونه  فاإذا اأ�شحابها من اجلن قد وقفوا عند باب الب�شتان ُيحدِّ
مالمه  من  يبدو  وال  ال�شفر  درب  جهة  اإىل  اإليهم  ي�شري  وهو  »ممد«،  عن 
ومالمهم اأنه قد اأفادهم ب�شيء، وعاد اجلن وقد يئ�شوا متاًما ونظروا جميًعا 
�شيًئا،  عنه  يدرون  ال  �شحراوي  درب  الغالم،  له  اأ�شار  الذي  ال�شفر  درب  اإىل 
بعد  مكة  اإىل  عائد  اأهو  ه،  �شيتوجَّ بلٍد  اأي  واإىل  �شي�شلك  اأي طريق  يعرفوا  ولن 
اأن عرف اأهل مكة باأمره، اأم اأنه ذاهب اإىل مكان اآخر هو وغالمه، نظروا اإىل 
»ما�شا«، فنظَرت اإليهم هي االأخرى بنظراٍت ملوؤها الفراغ، وطفَق اجلن مي�شون 
وروؤو�شهم اإىل االأر�س يف الطريق، ولقد كادت ال�شم�س اأن تغيب وكادت اأن تغيب 

معها كل حميتهم.
ث »االأرقم« بعد طول �شمٍت وقال : حتدَّ

ال يجب اأن ن�شري متمعني، �شاأ�شري باأبناء ن�شيبني ناحية مكة، وي�شري 	 
اأي طريق  ندري  ال  فاإنا  االأخرى،  الناحية  اإىل  نينوى  باأبناء  »ميتاترون« 
�شلك، رمبا عاد اإىل مكة ورمبا اأكمل طريقه بعد الطائف ليكمل دعوته، 
واإنه قد بقي لنا من رحلتنا الطويلة هذه خطوة واحدة، واإنا ال يجب اأن 

ر خطوة وراءها . نتاأخَّ
قال له »ميتاترون« خمت�شًرا وقد بداأ يتحرك مع »�شيدوك« و »بليعال«:

اإذن نلتقي يف مكة بعد حني .	 
وافرتق اجلن اإىل ناحيتني؛ ميني و �شمال، وكان اأهل اليمني جن ن�شيبني.

z
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امل�شري.. كل  اأثر  البحث عن  اأي�شر يف  اإىل هيئتهم اجلنية الأن ذلك  لوا  حتوَّ
الطرق كانت مت�شابهة يف ال�شحراء ويف ذلك كانت حريتهم، يف جميع ال�شنوات 
اأما االآن  اأو اإىل قرية،  ال�شابقات كانوا ينتقلون �شيطانًيا من مدينة اإىل مدينة 
فهم يف و�شط �شحراء يفرت�س اأن يبحثوا عن �شخ�س ما فيها، واإن اأي اأثر على 
الرمل يف ال�شحراء تذهبه الرياح، كنت لرتى اأربعة من اجلن بينهم جنية اأنثى 

مي�شون يف ال�شحراء عند مغرب ال�شم�س يبحثون عن »ممد« .
واأنتم 	  االأر�س  اأفق  ليبلغن ممًدا  اإنكم يف م�شريتكم املعوجة هذه  واهلل 

هاهنا ت�شطدمون يف بع�شكم البع�س. 
نظر االأربعة وراءهم بده�شة فاقت كل حد!. من ذا الذي يرى هيئتهم ويعلم 
من  تلة  اإىل  بظهره  متكئا  كان  راأوه،  التفاتتهم  اكتملت  اإذا  حتى  يلتم�شون،  ما 
التالل، يرتدي مالب�س غريبة ويغطي فمه بلثام، ويبدو �شعره االأ�شفر الطويل 
اتكاءته  فرغ هو من  يفرغوا من ده�شتهم  اأن  وقبل  ال�شم�س،  موحًيا يف غروب 

وخطا ناحيتهم.. فقال له »االأرقم« يف �شوٍت قوي:
من اأنت بال�شبط؟	 

قال الرجل وهو ينظر له يف ثقة :
»عمرو«، »عمرو بن جابر«.	 

قال له »اإنيان«:
اإِن�س اأم جان؟ 	 

قال له »عمرو« :
ويَحك اأوَيرى اجلن غري اجلن؟	 

»ما�شا«  اإىل  ينظر  وهو  حتريُّ  يف  له  ينظرون  وهم  »عمرو«  منهم  م  تقدَّ ثم 
بغمزة خفية وهو يقول :

قني حماقتها، اإذا ائتمروا باأمر ينجزونه 	  حًقا اإن بع�س طوائف اجلن توؤرِّ
ولو تركوا يف �شبيل ذلك كل �شيء واأفنوا يف ذلك ال�شنون الطوال، وقد 

يكون االأمر تافها يف عينه .
قال له »االأرقم« بغ�شب :
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اإنها الطوائف التي اأخل�شت قلوبها لالأمري »لو�شيفر« وهوؤالء ال يفهمهم 	 
من هم اأمثالك.

كت زاوية عيني »عمرو« باالبت�شام وهو يقول : حترَّ
اأمل تعلموا من �شوؤال النا�س اأنه قد ُولَد وُبعث ودعا اإىل دعوته واآمن به من 	 

اآمن وكفر به من كفر؟ مَل مَل تعودوا اإىل اآمركم االأمري فُتخربوه، األي�س قد 
علمُتم العلة التي نزلت ال�شهب الأجلها ؟

قال »اإنيان«:
مل نره باأنف�شنا، ولن نعود اإال ....	 

ب للعدوان : قاطعه »االأرقم« وقد ملعت عيناه بالغ�شب وتاأهَّ
كيف علمَت بكل هذا اأيها اجل�شا�س، هيئتَك ال تبدو من كبار اجلن الذين 	 

اأُمروا بهذا االأمر املقد�س للبحث عن النبي، وحتى اأوالء لن يتعدوا االأر�س 
التي يبحثون فيها اإىل اأر�شنا التي كلفنا بها .

قال له »عمرو بن جابر«:
رين، فهل �شمعَت عن املعمرين يا �شاحب ال�شعر االأحمر؟	  اإنني من املُعمِّ

�شديدة  لكنها  معروفة  طائفًة  املعمرون  كان  وقد  ماأخوذين..  اجلن  تراجع 
الندرة يف عامل اجلن، قد يعي�س الواحد منهم األف �شنة اأو األفني، يكونون من 
اأمامه يف  م »عمرو بن جابر« ناحَية »االأرقم« ووقف  اإبلي�س... تقدَّ اأف�شل جنود 

مغالبة و قال بلهجة �شديدة الهدوء:
واإين اأعلم باأمر »ممد« من اأربعمائة عام، اأيام كنت اأنت ذرة مل ُتوَلد 	 

وال ُيعرف لك ا�شم .
اأن  دون  يقول  كان  الذي  »عمرو«  اإىل  ينظرون  والكل  ووجل  »االأرقم«  �شكَت 

يلتِفت اإليهم :
اإذا 	  هنا  من  لتن�شرفوا  واإنكم  الفجر،  عند  »ممد«  اإىل  اآخذكم  اإين 

راأيتموه اأو الأعيدنَّ روؤو�شكم رطبة اإىل من اأر�شلكم. 
ك مبا�شرة اإىل اجتاه معني، وحتركوا وراءه  ومل ينتِظر منهم اإجابة، بل حترَّ

جميعا. 
z
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لل�صماع  رحالتنا  جميع  مق�صد  هو  كان  �لعايل،  �ل�صماء  �َصْمك  فوق  و�حد  مو�صع 
ذلك  على  مُتر  �ملالئكة  �أن  »لو�صيفر«  نبينا  من  تعلَّمنا  �لعزة،  بيت  ��صمه  مو�صع  و�ال�صتماع، 
�آدم  بناه  �لذي  �لبيت  �ل�صماء فوق ذلك  و�أن مو�صعه يف  �ل�صماوي مرتقني ومنحدرين،  �ملو�صع 
�أن خرج من �جلنة، �لبيت �لذي �صماه �لبيت �حلر�م، ثم طم�صه طوفان نوح، ثم  يف �الأر�س بعد 
فوقه  �لكعبة،  ُي�صمونه  �لذي  �لبيت  �ليوم،  هذ�  �إىل  قائم  فهو  بعده  من  قو�عده  �إبر�هيم  رفع 
�أحد  ولي�س  �ملالئكة،  كالم  ن�صمع  �أن  منه  ميكننا  �لذي  �ل�صماء  يف  �لوحيد  �ملو�صع  يكون  متاًما 

يعرف لغة �ملالئكة.

كل  يعرف  »لو�صيفر«  �إن  يقال،  ما  ونعرف  ن�صمع  فكنا  �إياها،  علَّمنا  »لو�صيفر«  لكن 
�أرو�حنا، هو �لعامل �الأمري �ملنري ل�صاأفة  �صيء، لذلك نحن نتبعه ولذلك نحن تابعوه ولو بذلنا 

هذ� �لكون. 

بيت  �إىل  �ل�صعود  طالبني  �ل�صماء  مل�صنا  �إذ�  �أننا  جند  �لطويل،  �لزمان  نهر  من  نة  معيَّ �أيام  يف 
دنا ويوؤيذنا ويقُتلنا!  �إليه �صيًئا يحرينا وينكِّ �لعزة لال�صتماع، نقابل يف �صعودنا 

�لذيل  طويلة  �ملنظر  جميلة  �للهب،  لفائف  من  خملوقة  كاأنها  ُملتهبة  طريية  كائنات 
ت فقط بو�حد من �جلن يقرِتب  �إن �أح�صَّ حتوم حوًما فوق �ل�صحاب ومتالأ �ل�صماء من كل مو�صع، 
فاإنها تنق�س عليه وتذهب به وُتهِلكه على �لفور، طيور �صارية جارحة، طيور من طيور �جلن 

�لفاتك.  �ل�صديد  �ل�صماء كاحلر�س  �لفينيك�س، متالأ  ن�صميها 

فاإذ� وجدنا طريقنا وغافلنا تلك �لطيور و�صعدنا �إىل مو�صع �ل�صماع، �أُحيط بنا وُقذفنا من 
�أعلم بال�صماء.  كل جانب بو�ِبل من �ل�صهب �حلارقة تلهب �صفحة �ل�صماء، ونحن 

يف كل مو�صع من مو��صع �ل�صماء يف هذه �لدنيا، توجد �صهور معينة ينزل فيها و�بل من 
ذلك  عند  �لزمان،  يف  �ملعينة  �الأيام  تلك  لكن  �صافية،  �ل�صماء  تكون  �أخرى  و�صهور  �ل�صهب، 
بيت �لعزة بالتحديد، تكرث �لفينيك�س كاحلر�س �ل�صد�د، ويكون هناك و�بل من �ل�صهب غري 

م�صبوق، وال يقدر �أحد منه نفاًذ� �أبًد�. 
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�أنهم  �لب�رص  من  �الأنبياء  عي  يدَّ �لتي  �الأوقات  يف  يكون  �إمنا  هذ�  �أن  »لو�صيفر«  نبينا  علمنا 
�صفحة  �جلني  �لطري  ذلك  وغمرة  �ل�صهب  تلك  يف  غ�صبه  ويظهر  �هلل  يغ�صب  حينها  �أنبياء، 

�ل�صماء.

خون �ل�صنني بها؛   حتى جاءت تلك �لليلة؛ ليلة �أ�صبح نفر من �جلن ُيوؤرِّ

و�إن ما حدث يف تلك �لليلة عجيب! 

z
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 )15(

 أنصتوا..
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يف مكان اجتمعت فيه النخيل باأ�شجار املوز، وجرت فيه من العيون ماًء عذًبا.. 
قطعة  اأم�شاهم  الذي  الرجل  لروؤية  فوا  تلهَّ وقد  متتابعني  اجلن  من  نَفر  دخل 
ال�شم�س،  �شروق  قبل  الغداة  الوقت يف  وكان  عنه،  يبحثون  االأر�س  من  عظيمة 

ون بني االأ�شجار.. قال لهم »عمرو« : وهم كانوا وراء »عمرو بن جابر« ميرُّ
نخلة بني مكة 	  وادي  ا�شرتاح هنا يف  لقد  بل  اإىل مكة  يُعد �شاحبكم  مل 

والطائف.
قالت له »ما�شا«:

ما 	  الطائف  اأهل  فيه  عمل  اأن  بعد  اأ�شحابه  اإىل  مكة  اإىل  يُعد  مل  وملاذا 
عملوا؟

نظر لها »عمرو بن جابر« ُبرَهة وكاأنها قد اأوح�َشته ثم قال:
لقد اأر�شَل اأجالُف الطائف اإىل قري�س يف مكة يخربونهم اأن ممًدا اأتاهم 	 

يدعوهم اإىل دينه، وكانت مفاجاأة لقري�س فما كانوا يعلمون ب�شفره، الأنه 
�شافر ِخفية عنهم بعد اأن يئ�س من ا�شتجابتهم لدعوته، وملا اأذيع اخلرب 
يف مكة غ�شب �شادتها واأق�شموا اأال يدخلوه مكة، وعلى الفور انطلق نفر 
اأحد، واجتمع به  يناله  اأن  اأ�شحاب »ممد« يلحقون مبحمد خ�شية  من 

اأ�شحابه هنا يف وادي نخلة .
قال »االأرقم«:

واأين هم بال�شبط؟	 
قال »عمرو« :

�شيخُرجون االآن من منامهم لي�شلوا �شالة الفجر.	 
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قالت »ما�شا«:
اأين هم عازمون، هل �شيعيدونه اإىل مكة ؟ 	 

قال لها :
�شوق 	  اإىل  الفجر  بعد  ينزلوا جميًعا  اأن  املحمد  امل�شطفى  ل  ف�شَّ لقد  بل 

عكاظ الأنه قد انعقد، فيدعون القبائل املجتمعة هناك اإىل االإ�شالم .
قال »اإنيان«:

و ما هو االإ�شـ...
ف الكل ونظروا اإىل ما ينُظر اإليه، فاإذا  قاطَعه »عمرو« باإ�شارة من يده، فتوقَّ
ح�شد من الرجال قد وقفوا متجاورين كتفا بكتف، مغت�شلني يقطر من جبينهم 
�شدورهم  على  اأيديهم  تكتفت  وجميعهم  �شفوف،  ثالث  اإىل  يجتمعون  ماء، 
راأ�شهم  وعلى  وا�شح،  بتذلل  االأر�س  اإىل  اأنظارهم  وخف�شوا  روؤو�شهم  واأحنوا 
الفور،  على  فعرفته  »ما�شا«  اإليه  نظرت  وحده..  �شف  يف  يقف  يقودهم  رجل 
اإنه »ممد«، عال �شوت »ممد« وتنغم برتتيل ت�شوفت له الطيور يف خمابئها، 
وجميع ال�شفوف وراءه يقفون يف تاأثر، ووقف اجلن غري بعيد ي�شتمعون، وقال 

توا، وا�شمعوا.. ورتَّل »ممد« ب�شوت عال:  بع�شهم لبع�س: اأن�شِ
 ٰ ۚ ُسْبَحانَُه َوَتَعالَ ٍم 

ْ
بَنَِي َوَبَناٍت بَِغْيِ ِعل  ُ

َ
وا ل

ُ
َقُهْم وََخَرق

َ
ِنَّ وََخل

ْ
َكَء ال َِّ ُشَ وا لِل

ُ
﴿وََجَعل

َق ُكَّ 
َ
ُ َصاِحَبٌةۚ  وََخل

َّ
ْم تَُكن ل

َ
ٌ َول

َ
ُ َول

َ
ٰ يَُكوُن ل

َّ
ن

َ
ْرِضۚ  أ

َ ْ
َماَواِت َوال ا يَِصُفوَن * بَِديُع السَّ َعمَّ

َبُِي  ِطيُف الْ
َّ
بَْصاَر ۚ َوُهَو الل

َ ْ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك ال

َ ْ
ُه ال

ُ
 تُْدرِك

َّ
ٍء َعلِيٌم * ل ٍء ۚ َوُهَو بُِكلِّ َشْ َشْ

ْيُكم 
َ
نَا َعل

َ
ْيَها ۚ َوَما أ

َ
لَِنْفِسِه ۚ َوَمْن َعِمَ َفَعل

َ
بَْصَ ف

َ
بُِّكْم ۚ َفَمْن أ ْد َجاَءُكم بََصائُِر ِمن رَّ

َ
* ق

ِبَِفيٍظ﴾.

ثم قال اهلل اأكرب ب�شوت قوي ثم ركع الكل، وقال اهلل اأكرب فقام الكل، ثم 
قالها ف�شجد الكل وقاموا ثم �شجدوا، ثم قالها فقام اجلميع ينتظمون واقفني 
َْمُد  ِن الرَِّحيِم * الْ

َِّ الرَّْحَٰ كانتظامهم االأول، وتال »ممد« ب�شوت متاأثر: ﴿ِمْسِب الل
اْهِدنَا  نَْسَتِعُي *  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن *  يَْوِم الِّ َمالِِك  الرَِّحيِم *  ِن 

الرَّْحَٰ ِمَي * 
َ
َعال

ْ
ال َربِّ   َِّ لِل

َي﴾ وهنا 
ِّ
ال  الضَّ

َ
ْيِهْم َول

َ
َمْغُضوِب َعل

ْ
ْيِهْم َغْيِ ال

َ
ْنَعْمَت َعل

َ
ِيَن أ

َّ
ُمْسَتِقيَم * ِصَاَط ال

ْ
َاَط ال الصِّ
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�شاح الكل ب�شوٍت واحد زلزل قلوب اجلن، )اآمــــني( ... كان اجلن ينظرون وقد 
ترقب  ال�شكل جتعل عينك  فيها هذا  ترى  التي  االأوىل  املرة  اإن  قلوبهم،  وجَلت 
غون وجوههم يف  رغًما عنك، وعقلك يت�شاءل رغما عنك؛ من اأوالء الذين مُيرِّ
الرتاب ويقفون كاأن على روؤو�شهم الطري، ولكن ما اأثار قلوب اجلن وهزها اأكث 

هو الكالم الذي ُيرتله »ممد«، اإنه من النوع الذي يـ ...
يَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها  ْيَماَن الرِّ

َ
قاَطعهم فجاأة ترتيل »ممد« وهو يقول: ﴿َولُِسل

 ِمْنُهْم َعْن 
ْ
ِن َربِِّه ۚ َوَمن يَِزغ

ْ
ِنِّ َمن َيْعَمُل َبْيَ يََديِْه بِإِذ

ْ
ِقْطِر ۚ َوِمَن ال

ْ
ُ َعْيَ ال

َ
َنا ل

ْ
َسل

َ
َشْهٌر ۚ وَأ

ََواِب  َارِيَب َوَتَماثِيَل وَِجَفاٍن َكلْ ُ َما يََشاُء ِمن مَّ
َ

وَن ل
ُ
ِعيِ * َيْعَمل ُه ِمْن َعَذاِب السَّ

ْ
ْمِرنَا نُِذق

َ
أ

ْيِه 
َ
َضْيَنا َعل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
وُر * ف

ُ
ك ْن ِعَباِدَي الشَّ لِيٌل مِّ

َ
ۚ َوق ًرا 

ْ
وا آَل َداُووَد ُشك

ُ
ُدوٍر رَّاِسَياٍت ۚ اْعَمل

ُ
َوق

ْو َكنُوا 
َّ
ن ل

َ
ِنُّ أ

ْ
ا َخرَّ تَبَيََّنِت ال مَّ

َ
ل
َ
تَُه ۚ ف

َ
ُل ِمنَسأ

ُ
ك

ْ
ْرِض تَأ

َ ْ
 َدابَُّة ال

َّ
ٰ َمْوتِِه إِل ُهْم َعَ

َّ
َمْوَت َما َدل

ْ
ال

ُمِهِي﴾. 
ْ
َعَذاِب ال

ْ
ُِثوا ِف ال

َ
َغْيَب َما ل

ْ
ُموَن ال

َ
َيْعل

�شندت  ثم  بالدموع..  ب�شرتها  تبلَّلت  »ما�شا« جاثيًة على ركبتيها وقد  نزلت 
اإلهي،  ونادت:  االأر�س  تراب  يف  وجهها  غت  ومرَّ راكعة،  مبرفقيها  االأر�س  على 
اإلهي ملك ال�شماء، اإلهي مالك هذه االأر�س ومالك قلبي، ُغفراًنا يا ربي غفراًنا.. 
نظر لها اجلن ولي�س بالهم معها، كان بالهم مع »ممد« واأ�شحابه، مل يكن ما 
له �شهاًل اأبًدا بل قد م�سَّ يف قلوبهم طوفاًنا من العقائد اخلربة.. كان »االأرقم«  رتَّ
مبنظره احلكيم يبُدو م�شباًل يديه اإىل جانبه ويذكر لقطات بعينها، لقطات له 
ثم  مكان،  كل  من  ال�شهب  حا�شرتهم  وقد  ال�شماء  جوف  يف  هوؤالء  والأ�شحابه 
ر »كني« كاهن ن�شيبني، وتذكر كيف كانوا يتُلون عليه ما تعرت�شه اأ�شماعهم  تذكَّ
من اأحاديث يف ال�شماء ي�شمعونها وال يرون قائليها، ولهم يف تف�شريها مذاهب، 
وتذكر  مبهوًرا،  وي�شدقهم  اإىل»كني«  يلقونها  ثم  كذبة  مائة  فيها  ويزيدون 
»االأرقم« اأحاديث اجلن يف عامله عن » �شليمان«، مل يعلم ب�شر عن هذا الكالم، 
ر اجلن، وطوائف  ال يهود وال ن�شارى، االآن ي�شمعه مرتاًل، »�شليمان« الذي �شخَّ

اجلن كلها تقول بل هو �شحر اجلن .
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ت من البكاء، واإىل »طيفون«  نظر »االأرقم« اإىل »اإنيان« فوجد عينه قد احمرَّ
اإىل »ممد« وهو  ونظر  الذي خبا،  واللهب  املك�شور  والفك  القا�شي  املظهر  ذو 
ُيكربِّ والكل ُيكربِّ معه ويركعون وي�شجدون، واأفاق على َيد تهزه، كان هذا »عمرو 
االأوان  اأمل يان  اأرقم،  يا  له:   الِرفق قال  بن جابر«، نظر له بتحنن وب�شيء من 
كما وعَدتني، اأن تن�شرفوا اإىل من اأر�شلكم؟ قال له ودمٌع ُيغاِلب مقلتيه ليظهر: 
اأن نعم.. خف�س »االأرقم« عينه اإىل  اأوماأ »عمرو« براأ�شه  اأ�شَلمت؟  يا عمرو هل 
واإنا  الر�شد،  اإىل  يهدي  عجًبا،  قراآًنا  �شمعنا  اإنا  جابر  بن  يا  له:  قال  االأر�س، 
اآمنا به يا »عمرو«، ولن ُن�شِرك بربنا اأحًدا، واأنه تعاىل جد ربنا عن كل ما قيل 
فوؤاد  اأخذت  وَلًدا... ثم قال بقوة  لنا وقيل، �شبحانه ربنا ما اتخذ �شاحبًة وال 
»عمرو«: اأما �شفيهنا الذي اأر�شلنا فلقد كان يقول عن اهلل ما فيه جور وكذب، 
واأنا  اأن الكل يكذب،  واأنا ملا �شمعنا االإن�س يقولون عن اهلل كما يقول، مل نظن 

ن�شَهد اأن ال اإله اإال اهلل، ون�شهد اأن ممًدا ر�شول اهلل.
قال له »عمرو بن جابر«: عوُدوا يا اأرقم اإىل ع�شرَيتكم، وادعوا من ا�شتطعُتم 
اإىل  »االأرقم«  نظر  اهلل..  ر�شول  اإىل  ياأتوا  اأن  وادعوهم  اهلل،  دين  اإىل  منهم 
�شمعوا  ملا  والدموع  الرتاب  اأنف�شهم  عن  ونف�شوا  قاموا  قد  فوجدهم  اأ�شحابه 
مقولة »عمرو«، وتهياأ الكل عازمني على الرحيل، ونظروا اإىل »ممد« و�شحبه 
نظرة اأخرية ثم التفتوا اإىل وجهتهم، ومل تكتمل التفاتتهم اإال وقد وجدوا وراءهم 

عيونا تنُظر لهم بق�شوة، »ميتاترون«، و»بليعال«، و»�شيدوك«.
z

مل يكونوا ينظرون الأبناء ن�شيبني نظرات هادئة اأو معاتبة، بل كانت نظرات 
ا ورغبة منونة يف القتل، قال لهم »�شيدوك« وكان يبدو خُميًفا بلونه  تقُطر �شرًّ

االأ�شود و�شعره االأبي�س:
اأتتبعون اأباطيل الب�شر يا اأرقم، اأبعد كل ما مررنا به؟	 
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قال له »االأرقم« بقوة :
كانوا 	  ما  عنك  ودع  فطرتك  اإىل  انظر  �شيدوك،  يا  فطرتَك  اإىل  انُظر 

يلقنونك اإياه، انظر اإىل فطرتك.
قال لهم »بليعال«:

اإن 	  طرائقهم،  قومكم  على  لُتف�شدوا  تعودوا  اأن  يبدو  فيما  قررمُت  ولقد 
قولتكم هذه وحدها متيتكم هنا حتت قدمي .

قال له »اإنيان« بغ�شب :
وال�شماء 	  االأر�س  اأن  بعَثكم  الذي  ل�شفيهكم  وقولوا  طريقنا،  عن  ابتِعد 

قد  واأننا  يدعي،  كما  الرب  هذا  نبي  لي�س  واأنه  عادل،  واحد  رب  فيهما 
حتتال  تُعد  مل  �شفاهته  واأن  اهلل،  ر�شول  واإىل  ربنا  اإىل  وجوهنا  اأ�شَلمنا 

علينا.
قال له »بليعال« بثورة:

اأتقول عن عظيمنا �شفيًها، ما �شفه اإال وجهك.	 
ج نقمة،  ج لهًبا، وفكه يتوهج لهًبا، وعيونه تتوهَّ اأما  »طيفون« فقد كان يتوهَّ
وقلبه يتوهج اإمياًنا، ويف تلك اللحظة مل يكن ينظر من الدنيا اإال اإىل »بليعال«، 
وما فعله فيه »بليعال«، وبدت مالمه �شديدة الغ�شب والبغ�شاء، ولقد اأ�شتَوت 
لت مالمه اإىل الغيظ واندفع  قدَميه على االأر�س و�شار يزوم ب�شوٍت ناِقم، وتبدَّ
ثائًرا اإىل »بليعال« وتوهجت قب�شته باللهب، ولوح بها ثم مل يرتكها حتى نزلت 
اإىل قلب »بليعال« الذي ات�شعت عيناه من احلرق والفجاأة!، ونظر اإىل »طيفون« 
م�شدوًها وتراجع الكل من اأثر اللهيب، ثم اأخرجها »طيفون« من قلبه وتركه يكب 
على راأ�شه وجعل ج�شده يذوب ذوباًنا، وزادت ثورة »طيفون« وت�شاقط من عينيه 

ال�شرر ونظر ب�شرره اإىل »ميتاترون« الذي كان يتابع ما حدث بهدوء مثري.
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اأ  وا�شتَوت قدمي »طيفون« اإىل االأر�س مرة ثانية وكاأنه ُي�شعل نف�شه لهًبا وتهيَّ
يف  ملحة  وكل  ف  توقَّ فجاأة  لكنه  االأوىل،  اندفاعته  من  اأقوى  اندفاعة  ليندفع 
مالمه قد خَبت وانده�شت، و�شوهد »ميتاترون« مُير بجواره مروًرا متهادًيا وال 
عت اأجزاوؤه كاأنها قد  ك له طرف، وخرَّ »طيفون« على االأر�س جاثًيا، وتقطَّ يتحرَّ
ت�شدعت باألف �شيف!، وخبا لهيبه وهوى يف الرتاب، وجحظت عيون كل من كان 
يرى، فلم ير اأحدهم »ميتاترون« حتى ُيحرك يًدا، ومل يلحظوه يفارق مو�شعه اإال 

وهو عند »طيفون«!، وكاأن عيونهم مل تلتقط �شرعته .
ا عزائمهما.. لكن يد »عمرو بن جابر« اأثنتهما  حتفز »االأرقم« و»اإنيان« و�شدَّ
عن اأي �شيء ُيفكران فيه، وقال لهما: عودا اإىل مكة وانتظرا النبي، فاإذا جاء 
اأ�شلمُتم  فاإذا  يرون اجلن،  االأنبياء  واإن  باإ�شالمكم،  يديه  على  وا�شهدوا  ادعوه 
على يديه  فانطلقوا اإىل ن�شيبني وبلغوا ر�شاالت ربكم.. ثم نظر اإىل »ميتاترون« 
من  يبلغهم  فلن  هنا  بقيُتم  اإن  فاإنكم  واأكمل:  اإليهم  الف�شي  وجهه  ل  حوَّ الذي 
بعدكم اأحد، واتركوا اأبناء ال�شفيه يل فاإين �شاأع�شمكم منهم.. قالها وعينه ال 

تفارق »ميتاترون« و»�شيدوك«. 
دة  ر »االأرقم« و»اإنيان« اإال ثوان.. ثم نظرا اإىل »ما�شا« فاإذا هي مُمدَّ ومل ُيفكِّ
على االأر�س تبكي من الوجد، فالتقطها »االأرقم« على كتفه ونظر اإىل »طيفون« 
بُحزن وانطلق ومعه »اإنيان« مبتعدين عن املكان وعن البلد؛ انطَلقوا عائدين اإىل 

مكة .
z

بعد اأيام ع�شرة.. عاد »ممد« اإىل مكة، اأدخلوه بعد اأن دخل يف حلف رجل 
من قري�س، فاأم�شى فيها بع�س الليايل ثم جاءت ليلة واختفى »ممد«، بال اأثر 
وال خرَب!، وفجع كل اأ�شحابه اإذ فقدوه بعد اأن كان معهم يف اأول الليل، واأخذوا 
التي يختفي فيها من بينهم  يلتم�شونه يف االأودية وال�شعاب، كانت املرة االأوىل 
وخرجت  اغتيل،  اأو  ا�شتطري  اأنه  قلوبهم  روع  من  األ�شنتهم  وتناقلت  اأثر،  بال 
مقتوال،  وجدوه  لرمبا  قتل  فاإذا  القفار،  ويف  اجلبال  يف  تبحث  منهم  جماعة 
وغزت العربات اأعينهم والدمعات واحرتقت قلوبهم حنقا، وتالوموا وجتادلوا، 
اأن يختفي ر�شول اهلل من بينكم واأنتم جلو�س، وباتوا �شر ليلة بات بها قوم، وما 
ونه حتى اأ�شبح ال�شبح  وجد النوم اإىل عيونهم �شبيال، فداروا يف اآخر الليل يتحرُّ
عليهم وقد اأنهكوا، وفجاأة وجدوه، جاءهم من ناحية جبل حراء، فهرعوا اإليه، 
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كان يف خري حال، ولقد بني لهم يف كلمات قليلة اأين كان، ولقد ات�شعت عيونهم 
مما قال ات�شاًعا.

قال اأنه ملا جنَّ الليل وان�شدلت �شتائره، وخال بنف�شه اإىل نف�شه يف تلك الليلة، 
ا�شتاأذن عليه رجل لي�س كاأي رجل، رجل مل ي�شمعه اأحد ومل يَره اأحد، رجل من 
اجلن، ولي�س اإال االأنبياء يرون اجلن، اأتى الرجل للنبي ودعاه: يا ر�شول اهلل ائِت 
فاإن نفًرا من اجلن يريدون اأن ي�شلموا على يديك وي�شمعوا ما نزل من القراآن.. 

فاأجاب النبي دعوة الرجل واأتى النفر من اجلن.
وقد  النور  جبل  حتت  »ما�شا«  و  و»اإنيان«  »االأرقم«  فيها  جل�س  ليلة  وكانت 
ر�شول  ومعه  اأقبل  قد  جابر«  بن  »عمرو  واإذا  حولها..  وحتلقوا  نريانهم  اأوقدوا 
اهلل، فتهللت قلوبهم وقاموا يتعثون يف لهفتهم والتفوا حوله وداروا واأحدقوا به 
وكاأن عيونهم لن تنظر اإىل �شيء بعده، وقد تخ�شبت اأ�شفارهم بالدمع وقلوبهم 
بالوجد، فقالوا له ما قالوا وقال لهم ما قال وعلَّمهم وتعلموا وقراأ عليهم كل ما 
نزل من القران فيما �شبق من ال�شنني الع�شرة، ولقد ا�شتمعوا واأن�شتوا فوجدوه 
يتحدث اإىل عقولهم وفطرتهم، باأن اهلل واحد وكل ما عبد النا�س من دونه زائل 
اإىل  وا�شتمعوا  وجًنا،  وناًرا  حجًرا  اأو  كان  طيًنا  �شيًئا،  نف�شه  اأمر  من  ميلك  ال 

�شفات ربهم الذي ميلك كل �شيء وخلق كل �شيء .
اآدم، وكيف طرده ربه واأبل�َشه  وعرفوا ق�شة �شفيههم وكيف حقد على بني 
التوراة،  يف  ترد  مل  ق�شة  وكانت  الآدم..  ال�شجود  رف�س  الأنه  اإبلي�ًشا،  ف�شار 
نور  واأن اهلل هو  قبيله،  يتباهى عند  �شيًئا كما  النور  »اإبلي�س« ال ميلك من  واأن 
و»نوح«  »اآدم«  تف�شياًل،  االأنبياء  جميع  اأقا�شي�س  عرفوا  واالأر�س،  ال�شماوات 
وما  والنمل  خرب»�شليمان«  واأدركوا  و»مرمي«  و»عي�شى«  و»مو�شى«  و»اإبراهيم« 
�شخر به اأ�شالفهم من اجلن، ووجلت قلوبهم ملا �شمعوا ما نزل من �شورة اجلن 
وقد ذكرت اجتماعهم و�شماعهم للقراآن واإميانهم به، وذكرت اأموًرا دقيقة عن 
على  لي�س  الأنه  وجلوا  بال�شهب،  ورجمهم  ال�شماء  يف  لل�شمع  مقاعد  اتخاذهم 
ي�شمع  االأمر، لكن اهلل  تكلَّم عن هذا  ال�شابقني  اأو  اإن�س يف احلا�شرين  االأر�س 
ويرى، ولقد اآمنوا بالقراآن ودخل اإىل �شغاف قلوبهم فنور منها كل مظلم وك�شر 

يف اأفقهم كل خرف وعبث �شدقوه يوًما .
االإن�س  نخالط  ال  قوم  اإنا  اهلل  ر�شول  يا  »االأرقم«:  قال  ين�شرفوا،  اأن  وقبل 
ونعي�س يف كل خالء على االأر�س قد خال منهم، ولنا يف خالئنا زادنا وطعامنا، 
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فيا  منهم،   ونتعلم  لن�شمعهم  اأعواما  امل�شلمني  �شنخالط  هاهنا  مكثنا  اإذا  واإنا 
ر�شول اهلل �َشل اهلل لنا الزاد اإذا خالطناكم.. فقال له النبي: لُكم كل عظم ذكر 
اأوَفر ما يكون حلًما، وكل بعرة من دوابنا تكون  اأيديكم  ا�شم اهلل عليه يقع يف 

عَلفا لدوابكم .
ورجع الثالثة اإىل ن�شيبني، يتُلون ما علَّمهم ربهم ويتحدثون به، وينورون به 

قلوًبا من اجلن، ما ا�شتطاعوا اإليه �شبياًل...
z

واأتى مو�شم احلج.. وهو عند العرب اجلاهلية اأ�شهر ثالثة، يتوافدون فيها 
اإىل مكة يزورون البيت احلرام، يتعبَّدون اإىل اأ�شنامه التي حوله، ويتذللون لهم، 
ويطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم اأمهاتهم.. وو�شط كل هذا كان »ممد« الزال 
يدعو، وكاأن قلبه قد اغت�شل من الياأ�س اإىل االأبد، كان يتحني �شهور احلج هذه، 
منازلهم  اإىل  ياأتيهم  كان  القبائل،  تاأتي  العربية  اجلزيرة  بقعات  جميع  فمن 
ويدعوهم ويجادلهم ويقراأ عليهم القراآن، و»عمرو بن جابر« يتبعه كاتباع الظل، 

ي�شمع اإليه ويتعلَّم، ولي�س للجن اأن يتعلَّم اإال بال�شماع، حتى اأتى ذلك اليوم..
كان »عمرو« مي�شي قريًبا من النبي ُمتهياأ يف هيئة ب�شرية، كهيئة رجل ُملثَّم 
اأ�شفر ال�شعر يخفي اأكث �شعره، كان النبي مي�شي ويتكلم مع القبائل ووراءه رجل 
م�شرق الوجه يف عينيه حَول ينادي يف النا�س اأن »ممًدا« �شابئ كذاب، النبي 
يقول يا بني فالن اإين ر�شول اهلل اإليكم اأدعوكم اأن تعبدوا اهلل وال ت�شركوا به 
يفرغ من  وملا  به،  بعثني  ما  اأنفذ عن اهلل  واأن ت�شدقوين ومتنعوين حتى  �شيًئا 
كالمه يقول االآخر من ورائه يا بني فالن هذا رجل يريد منكم اأن ت�شلخوا الالت 
والعزى اإىل ما جاء به من ال�شاللة فال ت�شمعوا له وال تتبعوه.. كان »عمرو بن 
جابر« يعرف َمن هذا الرجل الو�شيم االأحول، كان ذاك »اأبو لهب« عم النبي غري 

ال�شقيق.
فجاأة،  االأعلى  اإىل  فنظر  ال�شماء  ب�شيء يف  اأح�سَّ  اإذ  »عمرو« مي�شي  وبينما 
فاإذا ال�شماء قد ان�شقت �شًقا ي�شرًيا وخرج منها رجل �شديد ب�شاعة الوجه عليه 
عباءة �شوداء وقلن�شوة �شوداء طويلة، ي�شري فوق النا�س وينظر، وال ينظر اإليه اإال 
»عمرو بن جابر«، وقال بده�شة وغيظ: يا اإلهي هذا »اإزب«.. كان النا�س حول 
ب كاأنه منون، كان النبي �شاعتها ُيكلم قبيلة بني  اإليه بتعجُّ »عمرو« ينظرون 
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اأن  النبي بعد  تتناق�س مع  اأن  التي قبلت  القبيلة الوحيدة  عامر يدعوهم، وهي 
رف�شته جميع القبائل يف ذلك احلج، قال اأكربهم: اأراأيت اإن نحن بايعناك على 
هذا االأمر يا ممد، ثم ن�شرك اهلل على من عاداك و�شرَت اإمام هذه البالد، 
اأتكون لنا الوالية من بعدك؟ �شكت النبي ثم قال له: االأمر اإىل اهلل ي�شعه حيث 

ي�شاء، اإنا ال نويل هذا االأمر اأحًدا �شاأَله اأو حر�س عليه .
ن�شي »عمرو« اأمر »اإزب«  واأخذت االأفكار تع�شف باإدراكه، اأيرتك »ممد« 
فر�شة كهذه لن�شرته ولي�س من القبائل من ين�شره اإال هوؤالء، فلتكن لهم الوالية 
لهم من بعده ما امل�شكلة.. وان�شرف »بنو عامر« من عند »ممد«، كانوا يريدون 
من االأمر ن�شيًبا وم�شلحة لهم، اأما »ممد« فكان يريد اأن على الذي يحمل َهمَّ 
االإ�شالم اأن ين�شى م�شلحة نف�شه، احلري�س على الوالية ال ياأخذها، عاد »عمرو« 
ينُظر اإىل »اإزب« فوجده يبت�شم له بت�شف وقد بدت ب�شاعة اأ�شنانه، يت�شفى اأنه ال 

اأحد قد ا�شتجاب لر�شول اهلل.
ت من الزمان �شنة.. وعادت الوفود اإىل احلج، وعاد النبي اإىل دعوتهم،  ومرَّ
ولكنه اأ�شبح يدعوهم بال�شر هذه املرة، يخرج اإليهم يف الظالم ومعه �شاحبه 
»اأبو بكر«، ومل يوؤمن به اأحد.. حتى انتقل اإىل مل�س كان يجل�س فيه �شتة من 
الرجال، قال لهم: من اأين الرجال؟  قالوا: من يثب.. قال: ِمن حلفاء اليهود؟ 
ثهم عن  قالوا :نعم، قال: اأفال جتل�شون اأكلمكم؟  قالوا: بلى.. فجل�س اإليهم وحدَّ
اهلل وقراأ عليهم كالم اهلل فان�شرحت له �شدورهم وا�شتب�شروا واأ�شلموا جميًعا 
به  توعدكم  الذي  للنبي  اإنه  تعلمون واهلل  يا قوم،  لبع�شه:  وقالوا  من فورهم.. 
مغموًما  فوجده  �شاعتها  »اإزب«  اإىل  »عمرو«  ونظر  اإليه..  ي�شبقونكم  فال  يهود، 
للنبي: �شنقدم على  ال�شتة قالوا  فاإن  وكاأنه يف عزاء، فا�شتب�شر »عمرو« خرًيا، 
قومنا من االأو�س واخلزرج يا ر�شول اهلل فندعوهم اإىل اأمرك، ونعر�س عليهم 
بينهم  تركنا قومنا هوؤالء وال قوم  واإنا قد  الدين،  اإليه من هذا  اأجبناك  الذي 
العداوة وال�شر مثل الذي بني االأو�س واخلزرج حتى كادت حروبهما اأن تفنيهما، 

فع�شى اهلل اأن يجمعهم بك .
ع�شرة،  اثني  اأ�شبحوا  وقد  ال�شتة  واأتى  اأخرى..  �شنة  الزمان  من  ت  مرَّ ثم 
اأن  اأوىل، على  بيعة  وبايعوه جميًعا  العقبة  النبي عند مكان يدعى  اإىل  وجل�شوا 
اأال  وىل  ال�شيئات  يعملوا  واأال  باهلل  ي�شركوا  اأال  الدين،  هذا  باأ�شول  ي�شتم�شكوا 
ت من الزمان �شنة ثالثة واأتى االثني ع�شرة وقد �شاروا  يع�شوا ر�شول اهلل... ومرَّ
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�شبعني كلهم من اأهل يثب، وا�شتخفوا من قومهم الذين اأتوا معهم وكاأنهم اآتني 
اأ�شد  اإىل جتارة.. وخرجوا جميًعا يف جنح الليل ليقابلوا ر�شول اهلل، وحر�شوا 

احلر�س على اأال يراهم اأحد من اأهل مكة اأو من قومهم من االأو�س واخلزرج.
ُروه اأن االإ�شالم قد انت�شر   وجل�شوا كلهم اإىل ر�شول اهلل والليل يخفيهم.. وب�شَّ
والطاعة  ال�شمع  على  الثانية،  البيعة  وبايعوه  دار،  كل  يبلغ  كاد  حتى  يثب  يف 
وعلى النفقة الإعالء هذا الدين يف الع�شر والي�شر وعلى اأن ين�شروه اإذا هاجر 
الكثري،  ال�شيء  الغرية  من  فيها  بنظرة  جابر«  بن  »عمرو  اإليهم  نظر  اإليهم.. 
اأبناء نينوى  اأن  اأم  اأحد؟  اأ�شلم معهم  اأتراهم قد  اأ�شحابه يف ن�شيبني،  وتذكر 
قد ظهروا عليهم وقتلوهم؟.. واأفاق من غريته على �شوت �شرخة كاأنها اأتت من 
اأعماق اجلحيم، �شرخة بدا اأن كل اأهل مكة �شمعوها، نظر »عمرو« اإىل م�شدر 
ال�شرخة فراأى �شاحبها، كان ذاك »اإزب« يرفع راأ�شه بح�شرة واأمَل اإىل ال�شماء 
وي�شرخ، ومل يره اأحد �شوى »عمرو بن جابر« و »ممد«، لكن كل من يف املكان 

�شمع �شوته، ومل ينته بعد ال�شرخة، بل اإنه قال ب�شوٍت عال ينادي يف النا�س:
على 	  اجتمعوا  قد  معه  وال�شبا  	ممًدا	  مذمًما  اإن  املنازل  اأهل  يا 

حربكم، يا اأهل املنازل، اأدركوهم.
عن  يبحثون  وهم  �شيوفهم  على  امل�شلمون  وقب�س  املبايعني،  اأمر  وانك�شف   
م�شدر ال�شرخة، فقال لهم النبي: هذا »اإزب ابن اأزيب«.. ثم رفع �شوته قائال: 

اأت�شمع اأي عدو اهلل الأفرغن لك.
 ثم قال ملن معه: اذهبوا اإىل رحالكم.. فقام اأحدهم وقد اأخذته العزة وقال 
للنبي: واهلل الذي بعثك باحلق اإن �شئَت لنميلن على اأهل هذه املنازل باأ�شيافنا.. 
بن  »عمرو  نظر  و  رحالكم..  اإىل  ارجعوا  ولكن  بذلك  ُنوؤَمر  النبي: مل  له  فقال 
جابر« اإىل »اإزب« فوجد اأنه قد ان�شرف وكاأنه مل يكن!، ثم نظر اإىل النفر حول 
ر�شول اهلل ين�شرفون وي�شلمون عليه ويعدونه بالن�شرة يف بلدهم يثب.. ورفع 
»عمرو« راأ�شه اإىل ناحية ال�شم�س م�شتغرًقا فيما يفكر، فالتقطت عينه م�شهًدا ال 

يدري اأهي احلقيقة اأم اأنها ال�شم�س قد اأزاغت عيناه.
z

فهناك وعلى جبل احلجون.. وقفت فئات من اجلن على اأبواب مكة يركبون 
ا ت�شبه االأح�شنة لها قرون على روؤو�شها، واأمامهم ثالث جياد يعلوها  دواًبا بي�شً
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»االأرقم« و»اإنيان« و»ما�شا«، كانوا على راأ�س �شتني راحلة، على كل راحلة نف�س 
جنية من ن�شيبني اآمَنت باهلل واأ�شلَمت لر�شول اهلل وتاقت لروؤيته.

من  اأتينا  قد  اأنا  ًرا،  ُمب�شِّ »ممد«  اإىل  فوره  من  جابر«  بن  »عمرو  وانطلق 
ن�شيبني ب�شتني من اجلن م�شلمني.. ففرح بهم ر�شول اهلل وخرج اإىل اأ�شحابه 

م�شتب�شًرا، وقال :
اإن نفًرا من اجلن ياأتوين الليلة فاأقراأ عليهم القراآن، فمن اأحب منكم اأن 	 

يح�شر الليلة اأمر اجلن فليفعل .
»ابن  له  يقال   القراآن  يع�شق  نحيف  رجل  اإال  اأ�شحابه  من  اأحد  يُقم  فلم 
حب�شتهما  حتى  معه  فانطلق  اهلل..  ر�شول  يا  معك  اأذهب  اأنا  قال:  م�شعود«.. 
االأر�س  برجله خًطا يف  النبي  له  هناك خطَّ  و�شطها،  ف�شاء  اأر�س  اجلبال يف 
وقال: ال ترَبح حتى اأعود اإليك.. وانطلق النبي اإىل ناحية جبل احلجون و»ابن 
لكنه  اجلن،  �شريى  اأنه  وظنَّ  اآخرهما  عن  عيناه  فتح  وقد  اإليه  ينُظر  م�شعود« 
اأن يكون له مرافق، والبد  الليلة  اإال نبي، لكن النبي دعا يف هذه  ال يرى اجلن 
للمرافق من مزية لن تكون ل�شواه، ونظرة واحدة اأخرى من »ابن م�شعود« خلعت 

قلبه من مو�شعه واأ�شكتت اأفكاره .
ملحت عينه كيانات �شوداء �شبه ب�شرية  كاأنها الظالل تهبط اجلبل يحدرون 
احلجارة باأقدامهم من حول النبي.. ظالل يف بيئة ال تتكون فيها الظالل، ظالل 
ملحة  واإن  �شوء،  منه  ينفذ  ال  ال�شماء  باهت يف  وهالل  من حولها  و�شط ظالم 
العني الب�شرية ل�شيء كهذا جتعل �شاحبها يرجع الب�شر مرتني لعلَّ الب�شر قد 
�شرد، ويف اللمحة الثانية وجد الظالل قد برزت لظهورها مثل اأجنحة والتقط 
�شمعه �شوًتا كاأن الظالل مت�شي برفرفها، وكاأن العقل قد ا�شتنكر ما راأته العني 
وظنها ن�شور، ثم ات�شعت عينا »ابن م�شعود«،  اإن لبع�س النفر من هوازن ن�شور 
يربونها، اأتراهم هوازن قد مكروا بر�شول اهلل واجتمعوا لقتِله!، وحدثته نف�شه 
ر�شول  و�شية  فتذكر  بالتحرك  وهمَّ  بالنا�س،  في�شتغيث  البيوت  اإىل  ي�شعى  اأن 
اهلل له اأال يفارق ذلك اخلط، فبقي مكانه كارًها، ونظر فاإذا الظالل قد ا�شتد 
اأن لكل ظل كياًنا  النظر، والحظ  النبي فاختفى عن  �شوادها و كثت وغ�شيت 
وجناًحا وكل الظالل طويلة كاأنها الرماح وكلها تتكاتف على ر�شول اهلل، ثم راأى 
والنبي يرفع ع�شا كانت معه ويقول: اجل�شوا..  بغتة  ابتعدت  وكاأن الظالل قد 
اأجنحتهم!، ثم افتتح النبي القراآن، فظلَّ  وكاأنهم بعد مقولته �شكنوا وخف�شوا 

يقراأه حتى اقرتب ال�شبح .
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وملا فرغ �شمع »ابن م�شعود« لغًطا �شديًدا فخاف على النبي لكنه ثبت مكانه 
من�شرفني  ذاهبني  ال�شحاب  قطع  مثل  عون  يتقطَّ فطفقوا  ال�شبح  ان�شق  حتى 
ا، وجاءه ر�شول اهلل فقال له: اأمنَت يابن  من حول ر�شول اهلل يتبع بع�شهم بع�شً
م�شعود؟ قال: ال واهلل يا ر�شول اهلل، ولقد هممُت مراًرا الأ�شتغيث بالنا�س حتى 
�شمعُتك تقرعهم بع�شاك.. قال له: اأولئك جن ن�شيبني اأتوا ي�شتمعون القراآن.. 
فقال له »ابن م�شعود«: وما اللغط الذي �شمعت؟ قال له النبي: اجتمعوا اإيلَّ يف 

قتيٍل كان بينهم فق�شيُت بينهم باحلق .
ولعلَّ اجلن كانت ت�شت�شري النبي يف اأمر قتيلهم »طيفون« الذي ُقِتل قبل اأن 
ينطق بال�شهادة بني يدي ر�شول اهلل، اأو رمبا كان لهم قتيل اآخر ال اأحد يدري!. 
لكن جن ن�شيبني عادوا اإىل بالدهم مب�شرين وُمنذرين، وا�شتعدَّ النبي للخروج 

من مكة اإىل يثب مهاجرا وا�شتعدَّ امل�شلمون ليتبعوه.
z

وافرتقت اجلن اإىل ثالث طوائف؛ طائفة عادت اإىل ن�شيبني تدُعو اإىل دين 
اهلل، وطائفة هاجروا اإىل يثب ليكونوا مع ر�شول اهلل ويتعلَّموا منه وهوؤالء كان 
معهم  »ما�شا« و »اإنيان«، والطائفة الثالثة بقيت يف مكة ت�شتطلع اأخبار قري�س 
بعد الهجرة خمافة اأن يكونوا قد اأ�شمروا يف اأنف�شهم �شًرا للم�شلمني يف يثب.. 
وهذه الطائفة االأخرية كان معهم »االأرقم« و»عمرو بن جابر«، ولقد حدث معهما 
ك من م�شاعرهما ال�شيء الكثري!، اإذ كانا عند �شفح جبل النور مي�شيان  ما حرَّ
اأحد  فقال  �شالحه،  يرفع  اأن  »االأرقم«  فهمَّ  ماردين،  �شيطانني  عليهما  فخرج 

ال�شيطانني:
اأنتما من جن ن�شيبني؟	 

 جتاوز »عمرو بن جابر« »االأرقم« وقال مبا�شرة:
من اأي اجلن اأنتما؟	 

قال اأحدهما :
اإن يف جزيرة العرب جنا مي�شون يف اأرجائها يذبحون كل من ا�شت�شعروا 	 

من �شلوكه اأنه اأ�شلم لدين ممد، واإنا قد اأ�شلمنا هلل تعاىل.
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فاأكمل  و»�شيدوك«،  »ميتاترون«  �شورة  و�شاحبه  »االأرقم«  ذهن  يف  برَزت 
اجلني قائال:

كنُتما من 	  فاإن  فما وجدناه،  ر�شول اهلل يف مكة  نبحث عن  اأتينا  قد  اإنا 
ن�شيبني فاأعلمونا اأين ميكن اأن جنده .

قال لهما »االأرقم« :
اإن ممًدا و�شحبه قد هاجروا اإىل يثب فاإنهم قد وجدوا فيها اأن�شاًرا، 	 

ولقد بنوا لهم فيها م�شجًدا و�شارت لهم موئاًل،  فاأب�شروا وا�شتب�شروا، 
وال تقلقوا فاإنكم يف حفظنا.

فرحت قلوُب اجلن وابتهجت مالمهم، وقال اأحدهما :
اإين كنُت يف الهند مرحتاًل، رفيًقا لكاهن عربي اإن�شان ينزل هناك كل 	 

حني، كان ا�شمه �شواد بن قارب، وكنت اأ�شمع من خرب ال�شماء واآتيه به، 
ال�شماء  اأ�شمع فعاجلني �شهاب ففررت منه وتلبدت  ليلة كنت  اأتت  حتى 
اأدري  بال�شهب �شهًرا من الزمان، ففارقت كاهني و�شحت يف االأر�س ال 
ما اأفعل حتى لقيني من اأهل ن�شيبني رجل دعاين اإىل االإ�شالم فاأ�شلمُت 
نائًما  قارب فوجدته  بن  �شواد  كاهني  اأتيُت  قد  واإين  ور�شوله،  قلبي هلل 
فاألقيت يف منامه اأحاديث، قلت له قم فافهم واعقل اإن كنت تعقل، قد 
مكة  اإىل  تهوي  واأخبارها  للجن  عجبت  غالب،  بن  لوؤي  من  ر�شول  ُبعث 
من  ال�شفوة  اإىل  فانه�س  كاأرجا�شها،  اجلن  موؤمنوا  وما  الهدى،  تبغي 
ها�شم، وا�ْشُم بَعيَنيَك اإىل راأْ�ِشها، يا �شواد بن قارب اإن اهلل قد بعث نبًيا 
الكاهن �شواد وقام من نومته ثم عاد  اإليه تهتد وتر�شد، ففزع  فانه�س 
اإىل نومه، فكان كلما يعود اأُلقي عليه مبثل هذه االأحاديث، ثم ان�شرفُت 

عنه وفارقته.
وكان اجلني االآخر ي�شمع متاأثًرا من كالم �شاحبه ثم قال بعدها:

اأما اأنا فاآٍت من ميان، وكان يل كاهن اأوتي ب�شطة يف اجل�شم وكان عاتًيا يف 	 
االأر�س، وكان ا�شمه خنافر، وكنت اآِتيه باالأخبار ثم غبت عنه فافتقدين 
و�شاءه ذلك، وكان اهلل قد هداين لالإ�شالم بحكاية يطول الكالم فيها، 
وبينما كان كاهني يف واديه اإذ هويت كالعقاب اأمامه فقلت له يا خنافر 
لكل مدة نهاية وكل ذي اأمد اإىل غاية، واإين اآن�شُت باأر�س ن�شيبني نفًرا 
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يتُلون كالًما لي�س بال�شعر املوؤلف وال ال�شجع املتكلف فاأ�شغيت، ثم اأتيتهم 
فقلت ما هذا فقالوا هذا خطاب من امللك اجلبار فقلت وما هذا الكالم، 
قالوا فرقان بني الكفر واالإميان، ر�شول من م�شر من اأهل املدر، ابتعث 
فظهر وجاء بقوٍل قد بهر، فيه موعظة ملن اعترب ومعاد ملن ازدجر، فقلت 

ومن هذا املبعوث، قالوا اأحمد خري الب�شر، ثم تركت كاهني .
قال »االأرقم« :

اأُر�ِشَلت فيه 	  ال�شهر الذي  اأن  اإىل االإ�شالم، فاعلما  اأما وقد هداكما اهلل 
ال�شُهب من �شمائها، اإمنا كان �شهًرا يدعى رم�شان،  واعلما اأنها اأر�شلت 
يف ذلك ال�شهر الأنه نزل فيه القراآن من عند احلكيم العليم، حفًظا من 
اأ�شماع ال�شماعني من اجلن،  فكانت رجوًما لهم، واإنا كنا اأمثالكم ن�شمع 
من ال�شماء ما ن�شمع، وكان لنا كاهن يدعى كني، وكنا نلقي اإليه ما نلقي 

حتى هدانا اهلل .
و�شمعوا من ورائهما حركة فالتفتوا فاإذا هي »ما�شا« و»اإنيان«.. كانت »ما�شا« 
م�شتب�شرة يعُلو مياها ال�شرور على غري ما اعتادوا عليها، وكاأنها بعد »ممد« 
قد تفتَّحت زهرة قلبها فلم تعد ت�شرخ وال تغتم، كانت فرحة كالطفلة وهي تقول 

لالأرقم :
اأتدري يا اأرقم، اإنا قد راأينا يف املدينة عجًبا عجاًبا .	 

قال لها »االأرقم« :
وما املدينة؟	 

قالت له :
هي يثب �شماها النبي املدينة .	 

قال لها »عمرو بن جابر«:
وماذا راأيتم من العجب فيها؟	 

قالت :
اأق�شى االأر�س 	  اأتيا اإىل ر�شول اهلل م�شافرين من  اأن كاهنني قد  اأتدري 

فقط ليوؤِمنا وي�شهدا باالإ�شالم على يديه، وذكرا اأن رئيهما من اجلن قد 



اأخرباهما عن النبي، اأذكر اأن اأحدهما يدعى �شواد، فلقد فوجئنا ونحن 
مع ر�شول اهلل برجل تبدو عليه اآثار ال�شفر يرتدي مالب�س الكهان وي�شع 
مكاحلهم، ومل نهتم به، اإال اأن ر�شول اهلل قد التفت له وقال: مرحًبا بك 
يا �شواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك.. ف�شكت �شواد ماأخوًذا برهة ثم 
تهللت اأ�شاريره وقال: يا ر�شول اهلل قد قلُت �شعًرا فا�شمعه مني.. فقال: 
ليال  بلوت بكاذب، ثالث  ليل وهجعة ومل يك فيما قد  اأتاين اجلن بعد 
قوله كل ليلة اأتاك ر�شول من لوؤي بن غالب، فاأ�شهد اأن اهلل ال �شيء غريه 
واأنك ماأمون على كل غائب، واأنك اأدنى املر�شلني �شفاعة اإىل اهلل يابن 
االأكرمني االأطايب، وكن يل �شفيًعا يوم ال ذو �شفاعة مبغن عن �شواد بن 

قارب.. ف�شحك ر�شول اهلل وقال له: اأفلحَت يا �شواد .
م »االأرقم« ونظر اإىل اأحد اجلنيني الذين عنده وقال : تب�شَّ

ا بر�شول اهلل.	  قد اأفلح �شواد كاهنك واإنه قد جاء الوقت لُتفِلح اأنت اأي�شً
معجبة  »ما�شا«  اإليه  فنظرت  ال�شوق،  من  بالدمع  اجلني  عيون  بت  تخ�شَّ

واأكملت:
اأتذكر يا اأرقم ملا كنا يف رام هرمز ونزل علينا اإنيان من اجلبل يحدثنا 	 

اأن  الذين عرفنا من كالمهم  الدير،  ذلك  والرهبان يف  »�شلمان«  باأمر 
النبي يف تهامة .

نظر لها »االأرقم« موافقا فاأكملت :
النحيل 	  بلد  يثب  اإىل  االأيام  رمته  قد  ال�شغري  الفتى  ذلك  �شلمان  اإن 

ينتظر ر�شول اهلل، واإذ بر�شول اهلل ياأتي اإىل يثب فيهرع اإليه »�شلمان« 
وُي�شِلم على يده، وهم ي�شمونه »�شلمان الفار�شي«.

قال »عمرو بن جابر« وقد اأخذه الوجد  :
يبدو يل يا اأرقم اأن الوقت قد حان، فال�شوق اإىل ر�شول اهلل يف قلبي قد 	 

اأزف، فتعال اإىل املدينة جُنال�شه حيًنا من الزمن،  ثم نعود اإىل ما كنا 
نفعل .

z



نور  ي�صيع  كما  ت�صيع  و�أخباره  كالمه  كان  جًد�،  كثري  حممًد�..  تبعو�  �جلن  من  كثري 
�أنف�صنا ندور حول »حممد«، نحاول  �ل�صم�س، �رصيًعا كثيًفا ُيفني كل ظلمة، فاأ�صبحنا نحن 

عبًثا �أن ن�صتخرج �صيئا ما �صده، حتى كان لنا ما نريد، �أو كاد.

د  من ح�صن بختنا �أن �لعرب يف ُلغتهم �لعادية، يقولون كلمة �صيطان على كل �إن�صان متمرِّ
�أو حيو�ن �صار خبيث، وفجاأة �صمعنا حممًد� ياأمر �أ�صحابه �أن يقتلو� �لكلب �الأ�صود ذو �لنقطتني 
�أن يقتلوه الأن هذ� �الأ�صود ذو �لنقطتني يف �ملدينة جارح م�صعور  الأنه �صيطان، هو كان يق�صد 
قومنا..  �إىل  وُعدنا  بها  �أم�صكنا  لكنا  �رص�وة،  يف  ه  بفكِّ وينه�صه  و�لطفل  �الإن�صان  على  ينق�س 
كيف  و�نظرو�  �ملدينة  �إىل  �نزلو�  �صيطان،  �الأ�صود  �لكلب  �أن  �أ�صحابه  ُيخرب  حممد�  �إن  �نظرو� 
يقتل �أ�صحاب »حممد« �لكالب �ل�صود.. يا بني �جلن �إن »حممد« نبي كاذب، فاجلن يعلمون �أنهم 

ال يقدرو� �أن يتمثلو� بالكالب �إطالًقا.

وجعلنا  عليها  و�أطبقنا  �أم�صكناها  تلك  لكن  �أخرى..  لغوية  علَّة  و�أم�صكنا  �الأيام  د�رت  ثم 
كثرًي� من �آمنو� يرتابو�!

عند  �أ�صلم  وكلمة  �ل�صامات..  �خلبيثات  ات  �حليَّ من  نوع  على  �جلن  كلمة  تقول  �لعرب 
�أ�صلمت  و�حلية  لدغه،  مت  يعني  �أُ�صلم  فالن  فيقولون  لدغ،  مبعنى  م�صهور  ��صتعمال  لها  �لعرب 
قال  �لنا�س..  ولدغت  �ملدينة  يف  جنا  ي�صمونها  �لتي  �حليات  تلك  كرثت  وملا  لدغت،  يعني 
يعني  ثالًثا،  فاآذنوه  �لعو�مر  هذه  من  �صيًئا  ر�أيتم  فاإن  �أ�صلمو�،  قد  جًنا  باملدينة  �إن  »حممد«: 
�لقولة،  بهذه  فرحنا  وكم  �صيطان..  هو  فاإمنا  فاقتلوه  ذلك  بعد  لكم  بد�  فاإن  ثالًثا،  حذروه 

وكم �صعدنا بها �آفاق مد�ئن �جلن.

هذه  من  �صيًئا  ر�أيتم  فاإذ�  )لدغو�(،  �أ�صلمو�  قد  )حيات(  جنا  �ملدينة  يف  �إن  يقول  كان  هو 
) �لهو�م �لتي تدخل �لبيوت( فاآذنوه )حذروه( ثالثا، فاإن بد� لكم بعد ذلك فاقتلوه،  �لعو�مر 
ر �حليو�ن فيهرب، �حليو�نات تفهم  ذِّ فاإمنا هو �صيطان )حية خبيثة(، وكان هذ� �صيًئا عادًيا �أن حُتَ
�لب�رص، فاإذ� مل يهرب �حليو�ن فاإنه خبيث ينوي �أن ينال منك، لكنا �أ�صعنا يف �جلن �أن حممًد� يقول 

بني �أ�صحابه �أن �جلن يتمثلون يف �صكل حيات ويلدغون ويقتلون �لنا�س.

لقد �نتهت هذه �ل�صحائف من �الإي�صتوريجا، و�نتهى معها مبلغ علمك لهذ� �لوقت، و�إنك 
�أول طريقة ت�صود  �إن  �إن�صان ر�آها وال عرفها،  �أحد من بني  �أحد�ًثا لي�س  قد نلَت علوًما وعلمَت 



فاأنت  و�إن تعلمت علومنا  �أعَلم منهم، عندها ت�صبقهم وتبهرهم،  �أن تكون  �لنا�س هي  بها على 
�ملختار.

�ختارك  �أو  �لطريق،  �خرتت  قد  �أنك  يعني  فهذ�  �ل�صحائف  يف  �حلد  هذ�  بلغت  وطاملا 
�لطريق.

عن  �إن�س..  وال  جن  �لزمان  ذلك  يف  قها  ُي�صدِّ مل  �أموًر�  حاكية  �صتكون  �لتالية  �ل�صحائف 
�لدنيا  وجه  ت  غريَّ ونو�زل،  خطوب  و�صد�ئد،  مالحم  �الإ�صالم،  ��صمه  �صيء  بزوغ  طريقة 

ا.. �أموًر� عظاًما، �صاأعطيك منها قب�صً �لتالية  �ل�صحائف  كلها، �صت�صهد 

�أهَول تلك �الأمور و�أفخرها نزول �صيدك »ظام« �إىل نهر �الأحد�ث...

جنة  من  خروجه  منذ  وحكايته  قبل،  من  له  ُتعرف  مل  �صمة  يف  »لو�صيفر«  �الأمري  وجتلي 
عدن، و�إ�صالم»ميتاترون« و»�صيدوك« يف ق�صة ال ت�صدق!.

وملحمة »عمرو بن جابر« و»�إينور بنت �آمون«.. 

وح�صم �رص�ع »عمرو« و»�إزب بن �أزيب« مبوت �أحدهما..

وح�رص �حلجاب عن �إن�صان م�صيخ، البث يف �الأر�س حمتجب، يعرفه قبيل �ل�صياطني با�صمه 
�لعايل، »�أنتيخري�صتو�س«، نزل فجاأة �إىل �ملدينة و...

�أخرى.. �أقا�صي�س  تلك 

z





المرسم





األرقم



إنيان



إينور بنت آمون



طيفون



عمرو بن جابر



عمرو بن جابر2
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ماسا





كنا مالئك 

يا بني �إبلي�س �إن �لنا�س قد �صجدو� لنا وركعو� طالبني �ملدد ..
خ�صعو� لنا يف كل عيد كافرين وكل عقل قد ف�صد ..

�لغيب ن�صمعه و�ل�صحر نر�صاه و�ليوم جئناكم بنباأ قد وجد .. 
يا قومنا �إنا علونا �ل�صحاب يوما فحّرَقنا �صهاب ثاقب للج�صد ..

فنك�صنا على �أعقابنا و�لنار يف �أدبارنا و�أمرنا باجلو�نح قد فرد .. 
�ل�صخط يف مالحمه و�حلقد يغ�صاه وكل جن عنده قد ح�صد .. 

يا بني �صيطان �صرو� يف �لأر�س فانظرو� يف كل بادية و بلد .. 
تاهلل �إما ر�صول نازل يف بني �لإن�صان �أو عذ�ب قد ر�صد .. 

يا بني �آدم �علمو� �أقد�ركم �إنا �صحبنا �لر�صول غفلة من كل �أحد ..
دعوناه يف ليلة ظلماء حالكة فغاب عن �صحبه و�أهله و�لولد .. 

ف�صيع �لنا�س �لر�صول وفزعو� وباتو� يف حزن �صديد وكمد .. 
فاأتاهم من �صباحهم �لر�صول وحكى لهم عنا بالوحي و �ملدد .. 

و�أر�هم ر�صولهم �آثارنا وحطبنا ونر�ننا عالية بامل�صد ..
و�أنا كنا مالئك ل�صنا مالئكة وما عبدنا �إل �لو�حد �لأحد ..

 و�أن يف هذه �لدنيا �أجنا�س ل ُترى ، نفو�صا تهيم بال ج�صد ... 
و�أن �صرتنا قد �أنورت و �أبهرت يف كل �أ�صطورة عا�صت �إىل �لأبد .. 

و�أن هذ� �أو�نها لنحكيها ون�صردها فتبلغ كل ذي عقل و ر�صد ..  
�أحمد خالد م�صطفى        
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مشَهد من مالئك نصيبين 

الجزء الثاني:

قاد اجلن  موكبهم اإىل املدينة.. ويف ثواٍن ثمانية كانت اأعينهم ترى نخيل 
م�شجد  قرب  ال�شت  خيولهم  على  م�شفوفني  كانوا  اأعتابها،  على  الذي  املدينة 
ف متاًما!، ففي تلك  النبي.. وهمَّ »عمرو« بامل�شري لكن »االأرقم« اأ�شار اإليه اأن يتوقَّ

اللحظة نظر اجلن اإىل م�شهد اأ�شدر يف قلوبهم الرعب .
الطويل  ب�شعره  االأر�س..  األوان  بكل  ملونة  عباءة  كتفيه  وعلى  مي�شي  كان 
ووجهه احلليق وثيابه ال�شود ونظرته احلادة، كان هذا  »لو�شيفر« وعلى جانبيه 
نظرًة  ن�شيبني  اإىل موكب  »لو�شيفر«  نظر  ولقد  و»�شيدوك«،  »ميتاترون«  تابعاه 
»ميتاترون«  اإليهم  ونظر  الرهبة..  تبعث  مالمح  تنقلها  كلمات  وحملت  طالت 
د، ثم اأكمل »لو�شيفر« وتابَعاه، كان متوجًها  بنظرات جامدة فيها �شيء من التوعُّ

ناحية امل�شجد النبوي، مبا�شرة.
ودبَّت  امل�شجد،  اإىل  بغَتًة  »لو�شيفر«  ودخل  يتوقفا..  اأن  لتابعيه  بيده  اأ�شار   
اخل�شية يف اأو�شال اأبناء ن�شيبني على ر�شول اهلل ونزلوا عن رواحلهم وانطلقوا 

كقطع من الربق يلحقونه اإىل امل�شجد.
باأ�شحابه..  ي�شلي  والنبي  قائمة  ال�شالة  فاإذا  نظروا  امل�شجد  باب  وعند 
والتفَّ »لو�شيفر« حول امل�شلِّني حتى بلغ ر�شول اهلل، ثم اإنه اأخرج يده فاإذا فيها 
ها اإىل ناحية النبي، وهمَّ اجلن اأن يهتجموا عليه  مثل �شهاب ُملتهب من نار ومدَّ
كاأمنا حانت  »لو�شيفر«  وفجاأة جحظت عينا   لذلك،  ثمًنا  واإن فقدوا حيواتهم 
ا  قيامته وتطاول اجلن لريوا ما حلَّ به، فاإذا »ممد« قد قب�َس على رقبته قب�شً



398

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال

لعابه  �شاَل  حتى  بقب�شته  رقبته  على  �شدَّ  ثم  الهواء،  يف  ُمتعلًِّقا  ورفعه  �شديًدا 
»ممد«،  ذراع  على  كلها  وتناثرت  �شقطت  ال�شنني،  اآالف  كربياء  معه  و�شالت 
وانبهرت قلوب اجلن ُبرهة حتى تركه »ممد« ف�شرد من امل�شجد يُجر عباءته 

باألوانها .
تب�ُشط  راأيناك  اهلل  ر�شول  :يا  اأ�شحابه  �شاأَله  �شالته  من  »ممد«  فرغ  وملا 
يدك يف ال�شالة.. فقال: اإن عدو اهلل »اإبلي�س« جاء ب�شهاب من نار ليجعله يف 
وجهي فاأمكنني اهلل منه فاأخذُت عنَقه فخنقُته فاإين الأجد برد ل�شانه على كفي، 
ولقد هممُت اأن اأوثقه اإىل �شارية حتى ت�شبحوا فتنظروا اإليه، ولوال دعوة اأخي 
»�شليمان« )رب اغفر يل وَهب يل ُملكا ال ينبغي الأحد من بعدي( الأ�شبح مرُبوًطا 

يلعب به ولدان اأهل املدينة.
وَمن  املدحور،  املذموم  َمن  اجلن  وعلمت  ن�شيبني..  اأبناء  ثغور  َمت  وتب�شَّ

ال�شريف املكرم... 

z
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    تنويه وشكر خاص عصري ال

على    فيديو  لعبة  برجمة  و  ت�صميم  و  �إن�صاء  على  �لعمل  يتم 
با�صم  ن�صيبني  مالئك  لرو�ية  �صتي�صن  �لبالي  و  �لكمبيوتر 
�ألعاب  Angels of Nasibeen و �صتكون �جلزء �الأول من �صل�صلة 

من  �الأول  �جلزء  يحكي   .. �لرو�ية  لنف�س  �ال�صم  بنف�س 
�لرو�ية  من  �لثاين  و  �الأول  �لف�صلني  ت�صميمه  �جلاري  �للعبة 
يف  �لبطل  يكون  و  �لرو�ية  يف  مذكورة  غري  �أكرث  بتفا�صيل 
على  بعاد  �الأ ثالثية  �للعبة  تكون   .. �لكامل  �أ�صعد  �للعبة 

Devil May Cry و  Assassin’s Creed  طريقة
�رصكة  وهي   Zorkestra �رصكة  قبل  من  �للعبة  تطوير  يتم 
�الألعاب  م�صمم  مع  حديثا  م�صطفى  خالد  �أحمد  �ملوؤلف  �أن�صاأها 
يف  �ل�رصكة  ومقر  �جلويني  �ملجيد  عبد  ماهر  �ملوهوب  �لتون�صي 

تون�س
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