شجرة الغريب
عادل مناع
اهلروب:
القاهرة ـ  1مارس 1811م ـ منزل أحد أعيان املماليك.
وإايًب ،يسـ ـ ــامز يف اوزعا و و إ
ذهاًب ا
وقف ذلك األمري اململوكي يف توتر وقلق ،جيوب أرجاء املنزل ا

صراخ تلك املرأة يف حجرة جماورة ،ومل يناشله من حالاه تلك سوى رو امرأة بدت عليها أمارات البشر

وهي تقول :أمحد بك ،مبارك ،لقد رزقك هللا بغالم كالقمر.
هنا س ـ ـ ــجد أمحد بك

ـارا علا هالم أال اوا ارر ،وأتا بند عش ـ ـ ــر س ـ ـ ــنوات من ا رمان ،د
لـــ ا

مسرعا إ حيث زوجاه وابنة عمه يف وفس الوقت ،أمسك بيدها يقبلها وميسح النرق عن جبينها ،وهو
ا
يقول :مح ادا علا ســالماك اي قرة عي  ،ق قفزت عينار إ ذلك ال ــذ الدا بدا كالقمر كما وصــفاه
اجلارية.

وما كاد يننم بانق ب رر بني لدة كبدر وزوجاه ا بيبة حىت تناها إ مسنهما صوت أرقات عنيفة علا
الباب ،فاحت اجلارية مساقبلة أحد أصدقاء سيدها ،والدا د
بك.

مسرعا يهاف ب احب البيت :أمحد
ا

اساقبله أمحد وهم بسؤاله عن سر زعه ،إال أن الرج قد عاجله بقوله :اصطحب زوجاك وما ف من
أموالك واهرب سر اينا من هدا املاان.
أمحد :ما الدا حدث؟ تالم اي رج .
أجاب بس ـ ــرعة و زا :البال ـ ــا امد علي ،اهاال من ح ـ ــر حف تن ـ ــيب ولدر أوس ـ ــون علا اجليش
املسا ر إ اجلزيرة ،اهاال ك املماليك الدين ح رور ،هيا.
أمحد وقد اتسنت حدقاار :اي إهلي ،كنت سأكون منهم لو مل حيدث ظر الوالدة الطارئ ،ولان ...

قــاأنــه الرجـ قــا اال :هيــا ليس هنــاك وقــت ــاجلنود جيوبون األحيــاء ينهبون البيوت ويقالون من جيــدووـه،

هيا.

د ـ أمحـد مسـ ـ ـ ـ ـ ــر اعـا إ حجرة زوجاـه بنـد أن أمر باجهيز راحلـة هلمـا ،ن ر إ زوجاـه يف حنـان وهو
يقول :حبيبيت ،أعلم أوك مانبة وأن والدتك كان مانثرة ،ولان البد وأن هنرب من هنا بس ـ ـ ـ ــرعة ،املي
علا وفسك واتائي علي ،قامت يف وهن بند أن أ ربها مبوجز هلدا ا دث املفزا.
اوطلق أمحد بك و لفه علا رسـ ـ ـ ـ ــه زوجاه املانبة ومنها وليدها ،والها قبالة ال ـ ـ ـ ـ ــنيد ،وسـ ـ ـ ـ ــلاا أري اقا
وعرا ينشدان النجاة.
صحر ا
اواي ا

سـاعات قد م ـت يف أريقهما للهروب ،والزوجة تحوح لف زوجها من ايعياء ،شـنر بدلك ال ـنف
الشديد الدا اعحاها ،أوقف رسه وأوزل زوجاه ،واليت بدت وكأن املوت قد لق أريقه إليها.
وضز ال ذ علا الرمال وأسند زوجاه إ ساعدر ،وهو يسقيها جرعة ماء ،وقد الح من بنيد كوكبة من
الفرسان وكأهنم حشرات زاحفة من بند املسا ة ،حاول من جديد محلها وهو ي رخ :هيا ،هيا اي حبيبيت
سو يدركوونا.
الزوجة :ال ا دة ،إو أموت اي أمحد ،اهرب بوليدان ،اهرب.
سواي.
سواي أو منوت ا
أمحد يف ه ب وهو يس سيفه من همدر :ال ،لن أدعك ،سو ونيش ا
الزوجة :ال ا دة اي أمحد ،إو أموت ،اهرب بولدان ،أساحلفك ًب لو قب وا عليك سيقالووك ويقالون
الرضيز ،اهرب.
أمحد وهو يربط الوليد يف قطنة قماش وي ــنه لف ظهرر ويربط أر اها علا صــدرر :هيا ســو أمحلك
علا ا

ان ،لن ...

قطز كلماته مشهد زوجاه وقد مالت يداها ولخص ب رها،
اواب عليها ًبكياا وقد أظلمت الدويا يف عينيه.

رخ :جولنار ،جولنار.

جولنااااااااار ،قومي مني اي حبيبيت ،قومي اي جولنااااااااااار ،قاهلا وهو ي ـ ـ ـ ــرخ ويناحب ،ومل يناش ـ ـ ـ ــله من
حالاه تلك س ــوى ص ـ ـراخ ولدر ،قام والغالم علا ظهرر بند أن وزا قالدة جولنا ،واليت وقش عليها اس ــم
أمحد وجولنار ،يريد أن أي د الادكار األ ري منها .اقحب منه ريق املطاردة ،اوطلق يســابق الريح بند أن
ألقا و رة الوداا علا جثمان جولنار وهو ال يدرا ما م ـ ـ ـ ـ ـ ــري ذلك اجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــد الطاهر ،أياون أنمة
للوحوش يف الربية أم يارمها صاحب قلب رحيم ويوارا جسدها الحاب.
شجرة األحزان:
أيقن أمحد بند س ـ ـ ـ ــاعات من الرك

أوه ص ـ ـ ـ ــار مبأمن من مالحقة اجلنود ،اواها به س ـ ـ ـ ــنيه إ أأرا

إحدى القرى يف قنا جنوب م ـ ـ ـ ــر ،ووزل من علا جوادر حيم ال ـ ـ ـ ــذ واعالا اتال من الرمال حيا ـ ـ ـ ــن

لجرية ،بدت

متاما يف هرباه ووحدته.
ات الغروب وكأهنا مث الرج ا

أسند الرج ظهرر للشجرة ال غرية وهو ي م ال ذ إ صدرر ويساب عليه دموعه وقد عال حنيبه هلدا
البؤس والشـ ــقاء الدا ح به ،وارتشـ ــف جرعة ماء وهو ال يدرا ماذا ينطي ولدر لي

علا قيد ا ياة،

بل أص ــبنه ًبملاء ووض ــنه يف م الرض ــيز ،والدا ل ــرا ميص أص ــبز والدر بنهم ،أس ــند الرج رأس ــه إ
الشجرة يف إعياء لديد.
مل يدر كم مر عليه من وقت قب أن يفيق من سـ ــباته وقد اكانف الدويا ال الم ،جن يالم ال ـ ــذ وهو
يافطر من ا زن والبااء  :آر اي ولدا ،ترى كيف أمك ا نون؟ أين صار جسدها الطاهر؟ آر اي جولنار،
إذا ما سأل ولدك عنك ،مب أجيبه؟ قاهلا وازداد حنيبه وبااؤر.
أاثر اواباهه أن ال ــذ مل ت ــدر منه صــر ة أو أ وة ،ســاورر الشــك ،قرب أذوه من وجه الطف عله يســمز
صـ ــوت أوفاسـ ــه ،ال لـ ــيء ،ال حراك ،ال وب ـ ــات ،ظ يهز الطف يف عنف مادر  ،وصـ ــر ات مااومة

وحنيب ماقطز ،ال ليء ،قد ارق ا ياة.
ضــم ال ــذ إ صــدرر يف بااء هســاريا ،وما هي إال ســاعة ماواصــلة من النحيب حىت لــرا يف تغســي
ال ذ مبا تبقا من ماء يف سقاياه ،وكفنه يف عباءته ،وحفر له يف أص الشجرة ،لقد د ن حياته يف ذلك

كامال بند اوا ار عشـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــنوات ،ود ن قالدة زوجاه ،وكأوه قد
يوما ا
املاان ،د ن ولدر الدا مل يهنأ به ا

أقرب جولنار ذاهتا.

ق ص ــلا علا الرض ــيز ص ــالة اجلنازة ،و ارت قوار امدد علا األرا ذوار القرب الدا أس ــانه س ــنادته
و رحاه املوءودة اليت مل تاام .
وضـ ــز در علا القرب ال ـ ــغري يف أص ـ ـ الشـ ــجرة ،واليت سـ ــالت اها دموعه وكأوه يرويها بالك األحزان
املاد قة.
التيه:
أل ـ ــرقت الش ـ ــمس انل ـ ــرة أل ـ ــناها الدهبية علا الرمال ،وأ اق الناس من وومهم علا مرأى ذلك الغريب
الدا قد الا ـق ذدا الشـجرة ،وهو يناحب وي ـرخ ،ومل جيحئ أحد منهم علا الدوو منه ،ولانهم كاووا
تفسريا اللا اقه دا اما أبص الشجرة ومتريغ ديه يف ترباها.
يراقبووه من علا بند أماار ،وهم ال جيدون
ا
واعااد الناس هدا املش ــهد املاارر علا مدى أايم حىت اقحب رجالن منهم من الغريب ،وقد وجدار ل ــارد
الدهن وكأوه ال يشنر هبما برهم وقو هما أمامه ،سأالر :من أوت؟
أجاب أمحد بوهن وبطء وهو لارد الدهن :مل أعد أعر من أان.
قال أحدمها :من أا البالد أوت ،ثيابك ثياب أمراء.
أجاب يف هتالك :بالدا وك حيايت هنا ،يف أص ـ ـ ـ ـ ـ هدر الش ـ ـ ـ ـ ــجرة ،أودعت يها أس ـ ـ ـ ـ ـرارا ،ق اوفجر
ض ـ ــاح ااا والدموا تنهمر من عينيه يف وفس الوقت ،اس ـ ــاطرد هام اسـ ـ ـا وقد اتس ـ ــنت حدقاار يما يش ـ ــبه

أحوال اجملاوني:

إن هلدر الشــجرة أسـر اارا ع يمة ،الوي ملن يقحب من ترباها ،ق عاود االوفجار يف ال ــحك بشــا جن
الرجلني يفران منه ،اتركني إاير يامرغ يف أص الشجرة وهو ي رخ.

تناق الناس أ بار الرج  ،وذاا بينهم أوه ويل من أولياء هللا ينر للش ـ ـ ـ ــجرة أسـ ـ ـ ـ ـر اارا وبركات ،حىت دأبوا
اقاناعا بوالياه
علا تقدمي الطنام والش ـ ـراب والاسـ ــاء للرج الشـ ــارد ،والدا مل يزدهم لـ ــرودر وذهوله إال ا

اقاناعا كدلك بربكة تلك الشجرة.
وصالحه ،و ا

ـغريا يقفان أمامه
وبند مرور مخس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أعوام ،ويف ذات ليلة ر ي ألمحد أبن امرأة ت ـ ـ ـ ـ ـ ــحب ا
أفال صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
ويباسـمان ،وقد وشـرا ذراعيهما له ،وينادايوه أن يلحق هبما ،اباسـم وهو يابنهما إ حيث يسـريان أمامه،
ب ظ يرك

ويرك

عنه ليئاا بندها.

لفهما ،حىت هابت عنه منامل القرية ،ومل يـرَر له أدىن أثر بندها ،ومل ينلم الناس

وأما أه القرية قد أص ـ ــاهبم الدهول والدهش ـ ــة عندما قدوا آاثر الرج  ،لانهم قد عادوا إ حيث كان
يقطن ،إ هدر الشجرة اليت قد كساها هالة من املهابة قد وسجاها أوهام الناس يف القرية.
لقد أصـ ـ ـ ــبحت الشـ ـ ـ ــجرة بند رحي الغريب مأوى للمحاا وامللهو  ،اجلميز يهرا إليها ويامسـ ـ ـ ــح هبا،
ويلامس الربكة يف ترباها ،ويساشفي أبوراقها.
املرياث املشؤوم:
وفس القرية عام :2007
مهموما حيث
ـاردا
يف أحد بيوت القرية كان "رجب" ذلك الشـاب الدا م ـا علا زواجه عام جيلس ل ا
ا

أن زوجاه رهم مرور سنة كاملة مل م بند.

لـ ـ ـ ـ ـ ــخص ما يطرق ًبب البيت ،افاح زوجاه ححب ًبلزا ر والدا مل يان سـ ـ ـ ـ ـ ــوى أمها اليت د لت
وسلمت علا زو ابناها ،ما هي إال

ات قدَّم يها الححاب حىت اساأذن و ر .

تبناه أم زوجاه بب رها حىت جاوز ًبب الدار ،الافات إ ابناها قا لة :ما ًبل زوجك اي حنان؟
حنان :ال ليء اي أمي ،تنر ني أوه قلق بشأن مرور عام علا زواجنا ومل أمح بند.
األم :مل ال تدهبني إ ل ـ ـ ــجرة الغريب؟ إن هلا أسـ ـ ـ ـر اارا وبركات ،اذهذ قط وعلقي ثيابك عليها ،وامحلي

منك ليئاا من ترباها وضنيه علا ماء واهاسلي به.

حنان :وه سيجدا هدا اي أمي؟ أان ألك يف ذلك ،ورجب هو اآل ر يقول أبهنا را ات.
األم :أا را ــات اي بنييت ،إهنــا جمربــة  ،لطــاملــا زا إليهــا آًبؤان وأجــدادان ،ومــا زال النــاس يــدهبون إليهــا
لق اء حاجاهتم ،يلامسون منها الربكة والشفاء وايجناب.
هزت حنان رأسها وهي تقول :حسناا اي أمي ،سأجرب.
لقد مرت عشرات السنني ورث الهلا أه القرية وفس االعاقاد يف تلك الشجرة اليت ضربت جدورها يف
متاما كما ضرب اعاقادهم يها جدورر يف قلوهبم وتشنب يف أوصال كياهنم.
األرا وع مت وتشنبت ا
ها هي ذات الشـ ـ ـ ـ ـ ــجرة تراها قد علقت عليها الثياب ،هدر تلامس ايجناب ،وهدا يلامس الشـ ـ ـ ـ ـ ــفاء،
يامرهون يف أصـلها ،وحيملون منهم لـيئاا من أوراقها ،ب حىت يف منارك الثأر بني النا الت كاووا يدهبون
إليها قبلها يلامسون الربكة والن ر.

شبكة الدمار:
ويف القاهرة كان مجز من الرجال علا ا اال أعمارهم جيامنون يف أابق يحدى األبنية السـ ـ ـ ـ ـ ــانية،
ياوس ـ ـ ـ ـ ــط اجللس ـ ـ ـ ـ ــة رج يرتدا عمامة س ـ ـ ـ ـ ــوداء يقول ملن حوله :مل يند لنا ح لبث أ ااران إال ا حاق
ال و ية ،والنم علا وشر مدهبنا من الل بث أ اارهم وعقا دهم ،وهدا يسالزم  ....قاأنه أحدهم:
وملاذا ال وقوم بنشر مدهبنا مبالرة دون اللجوء هلدا؟
أوال هدر أوامر أصحاب الرأا هناك ،اثوياا لقد أثبت الااريخ أن مدهبنا
أجاب صاحب النمامة السوداء :ا
ال ي ــلح لالواشــار يف م ــر ب ــورة مبالــرة ،و ري مثال علا ذلك إ واونا الفاأميون ،حاموا م ــر يف
حقبة من ا قب ،ومل يساطينوا را مدهبهم يف ربوعها وبقيت علا مدهب النواصب كما هي.
سأل آ ر :ومل الفار ال ويف ًبلدات اي سيدا؟
أجاب :ألونا وهم وشــحك يف أمور منها ابة آل البيت وتن يمهم ،يســه

لط أ ااران أب اارهم ،وهدا

يسالزم وشر أ اارهم وعقا دهم ،وًبملناسبة ،سو يام أتجي االجاماا الشهرا ملدة لهرين سباا ألا
مراقبة أمنية ،وأبشركم أبن لباانا السرية امادت لاشم مجيز اا ات م ر.

اوف

احدا تلو اآل ر علا حات ،وجلس رج يدعا موسـ ـ ـ ـ ـ ــا يقطن تلك
االجاماا و ر اجملامنون و ا

القرية السالفة الدكر ،سأل صاحب النمامة السوداء:

سيدا ،وماذا بشأن تلك الشجرة اليت أ ربتك عنها يف قرييت؟
أجاب :حاول وسج الق ص الومهية بشأهنا ،وقم أوت ور اقك ببثها يف اآل اق حىت يانلق الناس هبا أكثر
أكثر ،حىت تزرعوا الطرق ال ــو ية وتدعموها ،ومن الل وش ـر أ اار املا ــو ة ســو تنشــرون املدهب
ليئاا شيئاا.
اساطرد :أعلم أوه أريق أوي  ،ولانه األوحد.
اباسم موسا وقد الامنت عينار وعزم علا تطبيق ذلك الاالم حبدا رير ،حىت ياسىن هلم وشر أ اارهم يف
القرية.
صوت خمتلف:
درسا أسبوعياا علا مسامز الناس ،ويف هناية اللقاء وردت بن
يف مسجد القرية الابري كان ايمام يلقي ا
األسئلة للشيخ ،كان منها ما ألقار صالح ذلك الشاب اجلامني الدا تربق عينار ًب ماس:

اي ليخ ،كيف يناقد ايوسان النفز يف لجرة ال متلك لنفسها ليئاا؟
علت مههمات ماواصــلة من رواد املســجد تنم عن اعحاا وســخط ،أســااهم صــوت ايمام وهو جييب
الشاب :اي ولدا لو اعاقد ايوسان يف حجر لنفنه.
تنالت ص ــيحات الاابري داللة علا ايعجاب باالم الش ــيخ ،ولان مل يان لاالمه ذات الوقز يف وفس
الشاب والدا عارا حبماسة لجاعة:
اي ليخ ،كيف يودا هللا الربكة يف لجرة وايوسان هو الدا هرس هراسها وًبملاء رواها ،أيلامس الربكة يف
ليء قام عليه ورعار؟!

عادت اهلمهمات مرة أ رى ووطق هدر املرة أحد الش ـ ـ ـ ــيوخ املس ـ ـ ـ ــنني :ومن أوت حىت ت ـ ـ ـ ــحح املنلومة
للش ـ ـ ـ ـ ــيخ؟ لقد وجدان اآلًبء واألجداد علا ما يقوله لك ،ملاذا تش ـ ـ ـ ـ ــرد برأيك عنا؟ أم تريد أن تاون كما
يقال :الف ترنر ؟
عقال ،و ا دة النق أن أ ار به ،ال أن أســلمه لا من
قام الشــاب وهو يقول بن ــبية :ألن هللا لق يل ا
يقول كلمة بدون سند ،ق ألاح بوجهه عنهم وتركهم واو ر .

مباسما :ر اقا ًبلشاب اي رجال ،أوام تنلمون محاسة الشباب ،ال ريب أوه سو ينود إ صوابه،
الشيخ
ا
ح قوا به.

الوافد اجلديد:
ـندا ذراعيه علا ســورها لــارد الدهن ،ومل ينازعه من لــرودر ســوى تلك
جلس صــالح يف لــر ة منزله مسـ ا
اليد ا اوية اليت لنر بربدها علا ذراعه.

اعادل صـ ـ ـ ـ ــالح يف أدب جم أمام والدر الدا أألت من وجهه اباسـ ـ ـ ـ ــامة عدبة وهو يقول :يم تفار اي
أبيب املساقب ؟
اباسم صالح بدورر وهو يقول :ما زلت يف بداية النام الدراسي األ ري اي والدا وأوت ت ر مند الاحاقي
بالية الطب علا منادايت ًبلطبيب.
هللا تنا لمز بني الدكاء

ماميزا ،أوت بف
ضحك الوالد قا اال :إن لاء هللا اي ولدا ،سا ري أبيباا ا
والفطنة والشـ ــفقة والرمحة والشـ ــنور ًبملسـ ــئولية ،وهدر أهم صـ ــفات الطبيب الناجح ،ق اسـ ــاطرد الوالد :مل
كثريا يف هدر األايم؟
لب علا سؤايل ،مايل أراك لارد الدهن ا

ز ر صالح هبدوء وهو يقول :ال ليء اي أيب سوى تلك اخلرا ات اليت اماألت هبا عقول الناس يف قريانا،
لست أدرا كيف قادهتم عقوهلم إ االعاقاد يف لجرة ال تنفز وال ت ر ،ال الشرا يقر ذلك وال النق
واملنطق.
الوالد :اجله اي ولدا ،اجله قد اسـ ــاحام يهم ،أومأ صـ ــالح برأسـ ــه قا اال :اللـ ــك اي والدا ،والدا

يزيد األمور سوءاا أن يقر هبدر اجلهاالت من يا دى لاوجيه الناس وتنليمهم.

الوالد :لنلك تق ـد الشـيخ سـنيد ،أجاب صـالح :ونم اي والدا أق ـدر ،اتبز الوالد حديثه :لديك حق
يما تقول اي صالح ،مما يؤسف له حقاا أن ياون أه النلم أوفسهم ماأثرين هبدر اخلرا ات.
صالح :أمحد هللا اي أيب علا سنة علمك ،وأختي لو مل

علا ليساوس الشرينة والقاوون من القاهرة

واحاااكك أبه النلم ماذا سياون حالنا اليوم؟ رمبا كنا ونلق الثياب علا لجرة الغريب.
ض ـ ـ ــحك االثنان بند عبارة ص ـ ـ ــالح ،والدا اوابهت حواس ـ ـ ــه جأة وكأوه قد تدكر ل ـ ـ ــيئاا ،وًبلفن قال:
جديدا للمسجد الابري.
إماما ا
ًبملناسبة اي أيب مسنت أن هناك ا
إماما يناش الناس مما هم يه.
الوالد :مسنت هبدا أي ا ا ،وأمتىن أن تنني وزارة األوقا هدر املرة ا
ويف الوقـت ذاتـه د ـ را وزارة األوقـا مبحـا ـة قنـا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يف الثالثني من عمرر ،ي هر علا ايـار
طاًب تاليفياا ًبلنم كإمام و طيب للمسجد الابري يف القرية السالفة الدكر.
الوقار ،لياسلم ا
وكان الشـ ـ ـ ـ ـ ــيخ قد تناها إ علمه ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تلك القرية وأحوال أهلها وما هم عليه من جه ووقوا يف
اخلرا ات ،وعلا الفور سارا باقدمي ألب لنقله ملسجد تلك القرية الابري ،وكان لسمناه الطيبة يف الوزارة
أثر ًبلغ يف قبول ألبه ،لم يان الرج يس ــنا جملرد الااس ــب ،وإمنا كان ص ــاحب رس ــالة يريد أن ينش ــر
وور النلم يف اآل اق ويزي به آاثر اجله اليت راوت علا حياة الناس.
شياطني الظالم:
جلس املدعو موس ــا ور اقه علا مقها القرية ،مال علا أذن أحدهم هام اسـ ـا :ه رغ جابر من إعداد
اجلهاز للنم ؟ أجاب ر يقه :ونم ،وبقيت عش ــر دقا ق ًبلامام ويام البدء ،س ــأله موس ــا :املهم أن يقوم
إبأفاء اجلهاز وإ فاؤر سر اينا مبجرد إصدار ايلارة.
أجاب ر يقه وهو يالفت حوله :ال تقلق ،ك ليء سو يسري و ق اخلطة املوضوعة.
م ت عشر دقا ق جاء بندها أحدهم يلهث يف زا ودهشة ،وهو يقول أبعلا صوته علا مسامز رواد
املقها :لقد رأياه ،رأيت الغريب علا الشجرة ،رأياه.

اجامز الناس حوله تاانفهم الدهش ــة وهم يس ــاوثقون من حديثه ،اد
صدقت رواايت وحااايت األجداد إذاا.

ـننا الدهش ــة :لقد
موس ــا ما ـ ا

سأله أحد الشباب :أا حااايت اي أسااذ موسا؟ أجابه قا اال :تناق اآلًبء حااايت عن ظهور الغريب
ليال ،وها هو سنيد قد رآر اآلن.
يف الشجرة ،وظهر لبن الناس أثناء سريهم ا
واص ـ ـ س ـ ــنيد إبداء دهش ـ ــاه وهو يقول :تنالوا مني لاي تروا أبوفس ـ ــام ص ـ ــدق كالمي ،اوطلق اجلميز
مسرعني إ أأرا القرية حيث تقبز لجرة الغريب ،وًبلفن الحت صورة من بنيد متثلت يف الشجرة،
كاوت صورة رج يرتدا مالبس هريبة ،وظلوا ين رون حبسب ما تسمح به الرؤية من املسا ة البنيدة.
قرروا االقحاب من الشجرة يف حدر ،وما كادوا خيطون طواهتم األو حىت أألق موسا إلارة من الل
هاتفه اجلوال ،وعلا الفور ا افت ال ورة وقف اجلميز ك يف مااوه ياانفهم ال الم والدهول.
ويف ال ــباح كاوت القرية أبس ــرها قد مسنت مبا حدث يف تلك الليلة ،ولقد كان هلدر الواقنة أثر ع يم يف
هبا،متاما كما دبر لياأني ال الم.
توا د الناس علا لجرة الغريب للاربك هبا ،وازداد يقينهم
ا
منرب احلق:
يف املس ـ ـ ـ ـ ـ ـجـد الابري ًبلقريـة كـان النـاس ينا رون ذلـك ايمـام اجلـديـد ،ومرت دقـا ق أعقبهـا ظهور ذلـك
الشـ ـ ـ ـ ـ ــيخ الشـ ـ ـ ـ ـ ــاب "بدر" ،ارتقا املنرب ،وما هي إال كلمات األذان قد اوطلقت حىت وجئ امل ـ ـ ـ ـ ـ ــلون
جماال ألحد منهم ألن أت در سنة أو هفلة.
بالمات ووراوية ختر أبسلوب ليق سلس مل يدا ا
أرق الشيخ اجلديد علا ق ية االتباا ،اتباا كااب هللا وسنة وبيه صلا هللا عليه وسلم حيوم حول حديث
النذ صلا هللا عليه وسلم( :تركت يام ليئني لن ت لوا بندمها :كااب هللا و سنيت).
ومل ياطرق إ ا ديث عن اخلرا ات واألًبأي املناش ــرة يف القرية ،ولانه كان ي ــز حجر األس ــاس الدا
تبارك وتنا  ،وأوه ال

س ــيب عليه ك جهودر الدعوية ،كما أوض ــح أن منىن ايس ــالم هو االس ــاس ــالم
ضَ َ َُ ر
((وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوََل ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
اَُ َوَر ُهَ َ َولُهُ
قول بند قول هللا ورس ـ ـ ـوله ،ينطلق من قوله تنا َ :
أ َْمرا أَ ْن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم)) [األحزاب ،]٣٦ :وس ـ ـ ـ ـ ــاق يف هدا املقام مناذ ع يمة من س ـ ـ ـ ـ ــري
ً َ
اْل ََ
ُ
أوبياء هللا تنا وصحابة النذ صلا هللا عليه وسلم والاابنني هلم إبحسان ،وصا ي هدر األمة.

وبند االواهاء من ال ــالة أقب امل ــلون يرحبون ًبلش ــيخ حبرارة ومودة ،ويهنئووه علا ذلك املس ــاوى هري
املنهود يف طبة اجلمنة هلدا املســجد ،كما دعا له الشــيوخ الابار أن يبارك هللا يف لســاوه الف ــيح الناأق
ًب ق.
رحا ،وهنأ الش ـ ــيخ وعر ه بنفس ـ ــه ودعار إ منزله إال أن الش ـ ــيخ قد اعادر
وأما ص ـ ــالح قد هتل وجهه ا

رحا حيدور األم يف أن جيرا هللا
بلطف علا أن يلذ الدعوة يف وقت الحق ،اوطلق صـ ـ ـ ــالح إ منزله ا
اخلري علا يد هدا ايمام اجلديد.

الربهان األعمُ:
علا سـ ـريرر كان األس ــااذ عبد الرمحن املوظف ًبلش ــهر النقارا بقنا يئن من أمل الالا ،والدا أص ــابه من
قليال حىت أاتر زا ر ،لقد كان ابن عمه وص ـ ـ ــديقه "ل ـ ـ ــوقي" أتا
عدة س ـ ـ ــنوات ،وما إن فت وأأة األمل ا

لاي يطمئن عليه يف ووبة مرضه هدر.

جلس ذاوبه ولاذًب أأرا ا ديث حول املرا والنال واألأباء ،إذا ًبألســااذ عبد الرمحن يســمز من
ابن عمه ما اثرت به اث رته :ملاذا ال لرب لجرة الغريب اي عبد الرمحن؟
وزلت الالمة كال ـ ـ ــاعقة علا رأس عبد الرمحن ،وهب كأوه وشـ ـ ــط من عقال وتناسـ ـ ــا مرضـ ـ ــه ،وقال يف
مجينا؟ أرمي ًبلانليم
اوزعا  :ماذا؟ تريدين أن أقلد هؤالء اجلهلة ،ماذا س ــيقول ع أبنا ي وجرياين والناس ا

والثقا ة عرا ا ا ط وأساجيب هلدر الحهات؟ ه قدت عقلك اي لوقي؟

ل ــوقي :هدئ من روعك اي ص ــديقي ،لقد مسنت قط باحس ــن من جربوا ترباها وأه ــاهنا ،أحببت أن
لرب مثلهم ،لان ال عليك كأوك مل تسمنها.
وما إن ر لـ ـ ـ ـ ـ ــوقي من منزل األسـ ـ ـ ـ ـ ــااذ عبد الرمحن حىت د لت عليه زوجاه واليت الاقطت أراا من

حديثهما هافت :وماذا يف األمر اي عبد الرمحن؟ جرب لن ختسر ليئاا؟

عبد الرمحن :ه جننت أوت أي ا ا اي رضوى؟ تريدين من عبد الرمحن خميون والدا علا ولك أن ياون
ِ
جننت؟!
مديرا للشهر النقارا أن يقوم هبدر الافاهات؟! ماذا أمل بك؟ ه
ا

عنادا ،أوســيت أهنا كاوت ســبباا يف إجناب زوجة رجب بند ســنة من الدهاب وايايب
اي عبد الرمحن كفا ا
إ األأباء؟ أليس يف هدا برهان علا صحة ما أقول بشأن لجرة الغريب؟

قــاأنهــا عبــد الرمحن :كفا ال أريــد أن أمسز هــدا الاالم يف بييت مرة أ رى ،رجــت الزوجــة وهي تامام
بالمات ا اة وتركت عبد الرمحن يف ثورته.
مجيال ،أقاموا
مجينا بند أن ولدت زوجاه ص ـ ــبياا ا
يف الوقت ذاته كان رجب وأه بياه يف س ـ ــنادة تغمرهم ا
كبريا من أج ذلك ودعوا إليه األه واألقارب ،ويف ماان اجاماا الرجال لالحافال كان اجلميز
ا
احافاال ا

يهنئ رجب مبولودر األول.
رجب :ا مد

علا هدر الننمة ،والربكة يف لجرة الغريب.

أحد ا اضرينً :بلاأكيد اي رجب مل يق دها أحد إال وقد ق يت حاجاه.
آ ر :لقد كاوت لاريت كاس ــدة ،ودل أحد األ اض ـ علا ل ــجرة الغريب ،ما هو إال أربنة أل ــهر حىت
احت علي األرزاق من حيث ال أدرا وا مد .
رجب :وبند ك هدر األدلة أييت من هم أمثال الفىت صالح واألسااذ عبد الرمحن ،ويقولون أهنا را ات،
برهاان من هرير وقد كان.
ضحك اجلميز ب وت مرتفز ،قد كان ك منهم يف قرارر وفسه يريد ا
اجلرمية:
مشاال شــية أن يرار أحد ،ومل ينس
لــخص ما ياســل يف ال الم الدامس إ أأرا القرية ،يالفت مييناا و ا
أن يالفز بنباءة سوداء لن من يرار من بنيد ال ينر هوياه.
اقحب من لـ ـ ـ ـ ـ ــجرة الغريب يبغي تنليق لـ ـ ـ ـ ـ ــيء من ثيابه عليها ،وهم أب د حفنة من ترباها ،إال أوه قد
اسـ ــاوقفه صـ ــوت تناها إ مسنه من ماان منحدر لف الابة اليت تشـ ــخص يها الشـ ــجرة ،اسـ ــمر يف
مااوه عندما ميز أصحاب األصوات:
موس ــا :ا هموين ،لقد آثرت أن جنامز يف هدا املاان يف جنح اللي ألوه من املس ــاحي أن يرد علا هدا
املاان أحد يف هدا الوقت ،ما واحدث يه اليوم ينبغي االحاياط له حىت ال يناشف تن يمنا السرا.

أاثرت الالمات

ول الرج املن ت وهلفاه للانر علا بقية ا وار ،أصغا مسنه:

سـنيد :اي أسـااذ موسـا أرى أوك تبالغ يف السـرية واالحاياأات ،حنن ونفد اخلطط بدقة ماناهية يسـاحي
منها اواشـ ــا أمران ،ه وسـ ــيت أمر ال ـ ــورة اليت رآها الناس ومل يدركوا أهنا صـ ــورة ومهية صـ ــننناها حنن
الاقنية النالية اليت زودهنا هبا الزعيم؟

بف

اتسنت حدقاا الرج وهو يواص ايصغاء يف اوابار:
موسا :ونم اي سنيد حنن ونفد بدقة وسرية ولان لن ي ران مزيد من ا رص والسرية ،أوام تنر ون طورة
اواشا لباانا ،ولدلك يؤكد القادة علا تو ي ا رص وا در يف ك صغرية وكبرية.
واتبز موس ـ ـ ــا :هناك بن

الانليمات خب ـ ـ ــوص إقامة الطرق ال ـ ـ ــو ية يف القرية وتش ـ ـ ــجينها ،ومن ق ا

حاقها ووشر أ ااران من الهلا.
تد

ساارا؟ ملاذا ال ودعو مبالرة أل ااران؟
أحد أع اء الفرقة اجلدد :ومل واخد الفار ال ويف ا

جمددا ًبلفرقة س ــأعيد ذكر ما ينر ه
ض ــغط موس ــا علا أس ــناوه وهو يقول :حس ــناا ،مبا أوك قد الاحقت ا

زمالؤك :أبينة اجملامز امل را ال تقب النشر املبالر أل ااران ،وهدا اثبت ًبلااريخ ،وأقرب الشرا ح لدينا
يف م ـ ـ ــر هم ال ـ ـ ــو ية ،والدلي علا ذلك أن أقطاب الا ـ ـ ــو وأعالم ال ـ ـ ــو ية كالبدوا والدسـ ـ ــوقي

وهريمها قد جاءوا م ر

ي ا ا لنشر أ ااران؟

كان ا ديث تا ـ ــاعد أمهياه ًبلنسـ ــبة للرج الدا يا ـ ــنت علا موسـ ــا ور اقه ،وكان يف لـ ــغف ملنر ة
املزيد من هدر املنلومات اخلطرة ،ولان يف هدر اللح ة اليت وصلت إليها عبارة موسا األ رية حدث ما
مل يان ًب سبان.
دق جرس اهلاتف اجلوال للرج والدا جنلت الفريق أبكمله يناف

من مااوه إ م ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ــوت،

والافوا حول صاحبه ،وكاوت املفاجأة
موسا :األسااذ عبد الرمحن؟ ما الدا أتا بك إ هنا.
عبد الرمحن :ساقا األقدار إ هنا حىت أكشف أالعيبام القدرة للناس ،إ أا جهة تنامون؟ أ ربوين.

و ر اجلميز بن ـ ــهم إ بن

يف ص ـ ــمت و و ل ـ ــقه ص ـ ــوت س ـ ــنيد :ما الدا مسناه اي أس ـ ــااذ عبد

الرمحن؟
عبد الرمحن :مسنت ك لـ ـ ـ ــيء أيها اخلووة ،إ حسـ ـ ـ ــاب من تنملون؟ سـ ـ ـ ــو أ ـ ـ ـ ــحام علا رؤوس
األلــهاد ،ومل ياد يام عباراته حىت هجم عليه اثنان من اخللف يابالن حركاه ،وكمم الثالث م الرج
مبندي حىت ال ي رخ ،وقد اتسنت عينار إ آ رمها وهو يرى ليئاا يلامز يف ال الم علا وور القمر ،وما

هي إال ثوان مندودة حىت هرس موسا نجر الغدر يف قلب الرج الرباء.

وقف اجلميز برهة ال ياالمون ،شـ ـ ـ ـ ـ ــق موسـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــماهم بقوله :هيا ،احفروا له حفرة وعمقوها قدر
اساطاعاام ،سارا الفريق الساامال جرمياهم وأمس مناملها يف تربة الشجرة ،لجرة الغريب.
إلارة يفهمها اللبيب:
(لقد كان حب ال ــحابة لرس ــول هللا ص ــلا هللا عليه وس ــلم ل ــيئاا تنجز الالمات عن الانبري عنه ،إذا

توضـ ـ ــأ تسـ ـ ــابقوا إ ما ياسـ ـ ــاقط منه من ماء الوضـ ـ ــوء ،وإذا تنخم مل تقز اماه علا األرا ب يف كف
أحدهم ،يلامســون الربكة يف آاثر الرس ـ ول الارمي ،وأريت النذ صــلا هللا عليه وســلم بقدح شــرب منه وعن
ميينه هالم أص ــغر القوم واألل ــياخ عن يس ــارر قال( :اي هالم أأتذن أن أعطيه األل ــياخ)؟ قال :ما كنت
ألوثر بف

أحدا اي رسول هللا أعطار إاير [.]1
منك ا

حىت الغالم ال غري حيرص علا آاثر النذ صلا هللا عليه وسلم من رط حبه له ،يلامس الربكة يها ،ألهنا
آاثر من؟ آاثر ري من وأأت قدمار الثرى ،آاثر من وضز هللا تنا يه الربكة).
كان هدا مقطز من طبة را نة عن ابة الرسول صلا هللا عليه وسلم ألقاها الشيخ "بدر" ،وقد أتثر هبا
اجلميز ،وذر بن ــهم الدموا ،وتفاعلوا مز اخلطبة أميا تفاع  ،وبند ال ــالة اس ــاوقف الش ــيخ امل ــلني
قب أن يغادروا املسجد للانقيب علا موضوا اخلطبة:
( لينلم اجلميز أن الاربك آباثر النذ ص ـ ــلا هللا عليه وس ـ ــلم ،قد أقرهم النذ ص ـ ــلا هللا عليه وس ـ ــلم علا
ذلك ،ولان ذلك اص به صلا هللا عليه وسلم ،ال جيوز الاربك آباثر ال ا ني هرير).
تد

أحدهم :وملاذا اي ليخنا ،ما الدا مينز الاربك آباثر ال ا ني هرير؟

أجاب الشـ ـ ــيخ :ألن هللا تنا ا اص بدلك وبيه وجن يف ذاته الربكة ،وأقر النذ صـ ـ ــلا هللا عليه وسـ ـ ــلم
أص ــحابه علا الاربك به وآباثرر يوم كان حياا وأذن هلم بدلك ايقرار ،أما هرير ص ــلا هللا عليه وس ــلم من

مثال آباثر أيب بار أو عمر أو عثمان أو علي
يقران علا الاربك هبم ،لدلك مل ياربك ال ــحابة وال الاابنون ا
وهريهم من صحابة النذ صلا هللا عليه وسلم ،مز أهنم أحرص الناس علا اخلري ،ب إن عمر الفاروق

يف بن

عما قرب النذ "داويال" حىت ال ياربك الناس به.
الفاوحات َّ

وال ـحابة رضـوان هللا تنا عليهم مل ياربكوا ًبملواضـز اليت كان النذ صـلا هللا عليه وسـلم جيلس يها ،لم
مثال بغار حراء الدا كان النذ صــلا هللا عليه
وســمز أن ال ــحابة رض ـوان هللا تنا عليهم كاووا ياربكون ا
وسلم ياحنث يه قب وزول الوحي.

وأما بند و اته صــلا هللا عليه وســلم واوندام آاثرر ال جيوز الاربك والامســح بقربر ،و ر الناس بن ــهم إ
بن

يف اس ـ ـ ــاناار ،اد

أحدهم قا اال :كيف اي ل ـ ـ ــيخ؟ أليس قرب النذ ص ـ ـ ــلا هللا عليه وس ـ ـ ــلم بقنة

مباركة ،ويف حدود علمي أن عمر ألب أن يد ن مز صاحبيه النذ صلا هللا عليه وسلم وأيب بار.

أعجب الانليق مجوا امل ــلني ابســم الشــيخ "بدر" وقال يف هدوء :أحســنت يف عرضــك للاالم ،ولا
أجيبك أبن عمر ن ذلك ألباا يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــحبة وليس ألباا للربكة ،ودليلي ما سـ ـ ـ ـ ـ ــقاه أوت :أن يد ن مز
الاماسا للربكة ايف تؤثرر عا شة علا وفسها
صاحبيه ،أا كاوت ال حبة هي املطلوب ،وإذا كان نله
ا
وهي اليت كاوت ترجو أن تد ن مز زوجها وأبيها ،ه تؤثرر ًبلربكة والطاعة علا وفســها؟ مل يان هدا من

أحدا علا أوفسـ ـ ـ ــهم يف أاعة هللا ،قد كاووا سـ ـ ـ ــباقني مسـ ـ ـ ــارعني يف اخلريات
هدا ال ـ ـ ـ ــحابة أن يؤثروا ا

مانا سني يها.

هز الناس رؤوسـ ـ ــهم يف إعجاب من ذلك الرد الدا تقبله النقول ،اابز الشـ ـ ــيخ :وأسـ ـ ــألام س ـ ـ ـؤ ااال :أا
الناس أحرص علا اخلري والطاعة والربكة صـ ـ ــحابة النذ صـ ـ ــلا هللا عليه وسـ ـ ــلم أم سـ ـ ــا ر الناس يف لـ ـ ــىت
الن ور؟ أجاب اجلميز يف صوت واحد :ال حابة ًبلطبز.
الشـ ــيخ بدر :أحسـ ــنام ،أسـ ــألام س ـ ـؤ ااال آ ر :ه مسنام أبن صـ ــحابة النذ صـ ــلا هللا عليه وسـ ــلم كاووا
يامسحون بقربر ويلامسون الربكة يه؟ أ دى أا إوسان أن أييت مبا يدل علا ذلك من اآلاثر ال حيحة،

لدلك الاربك ًبلنذ ص ـ ــلا هللا عليه وس ـ ــلم يف حياته بدعا ه بوض ـ ــو ه ،بش ـ ــنرر ،... ،أما بند و اته وزوال
آاثرر ال ،وأما ال ا ون هرير يجوز الاربك مبجالساهم ودعا هم ووع هم.
ر الناس بند اللقاء وهم ياناولون موضوا اخلطبة والانليق عليها ،ما بني مؤيد ومقانز ـ وهم كثر ـ وبني
را

ماهام وكان موسا ور اقه من أبرز املنارضني.

ولان إاثرة هدا املوضوا كاوت جمرد إلارة من الشيخ "بدر" لشيء آ ر يرمي إليه ،كاوت إلارة يفهمها
اللبيب.
املؤامرة:
كان حديث القرية يف هدر اآلووة عن األس ــااذ عبد الرمحن الدا ا افا جأة ،ومل يدا أهله ًبلاناون مز
مااان إال وحبثوا يه ،ب اماد البحث ليشم مساشفيات وأقسام الشرأة الاابنة حملا ة قنا
ساان القرية ا

با مدهنا وقراها ،ولانهم مل ياوص ـ ــلوا إ مااوه ،وأل ـ ــارت أص ـ ــابز االهتام إ بن

أقاربه لنزاا حدث

دليال علا ذلك.
أحدا منهم مل ميالك ا
بينهم علا مرياث ،إال أن ا
وقاد الشيخ "بدر" محلة البحث بنفسه ،ر نت أسهمه لدى ساان القرية رهم أهنم مل ينثروا علا الرج ،
ومز مرور األايم ازدادت ابة الناس له،

ــار يا ــدر اجملالس

مشــاالت الناس ،وايصــالح بينهم،

ومل يند هناك من عرس أو وليمة أو مناسبة سارة إال ودعي إليها الشيخ "بدر".
وص ــارت القلوب هتفو إليه حبس ــن لقه وص ــربر وحلمه وس ــنة ص ــدرر ،وذلك اي الص يف الالمة الدا
ياومسه يه ك من مسنه.
ومل يفت الش ــيخ بدر بطبينة ا ال أن يافقد أه املفقود ،ب كان مير علا أعيان البلدة جلمز املال ،وقام
ـاًب براتب ل ــهرا ،وكان يف هناية ك أس ــبوا يقوم مبراجنة
ًب اااح ا لاجارة املواد الغدا ية ،وعني يه ل ـ ا
ا ساًبت بنفسه ،ويرس األرًبح إ أسرة األسااذ عبد الرمحن.

كان أه القرية س ـ نداء بدلك الشــخص املنطاء إال ثلة من األل ـرار مل يرق هلم األمر ،كاووا يشــنرون أبن
هدا الشيخ يف أريقه إ تنوير الناس وهو بدلك يقف يف أريق وشر مدهبهم ،لئن كان حيارب اخلرا ات
ايف سيفن مز وشر مدهب كمدهبهم له أبنادر السياسية.

موسا :لقد بدأ القلق ينااب

نال من ذلك الرج .
ا

أحد أعواوه :والنجيب أن الناس صاروا يودعووه الثقة املاناهية ،لست أدرا ماذا ن هبم؟!
آ ر :ولان أمل تالح وا أوه مل ياحدث مطل اقا عن لجرة الغريب؟ برأيام ملاذا؟
موسا :إما أوه ياجنب ال دام مز أه القرية ،أو أوه ميهد لدلك أبحاديثه عن األولياء واألضرحة.
سات موسا برهة ق الامنت عينار خببث وهو يساطرد :ولاننا لن منهله.
أحد أتباعه :ماذا سنفن ؟
أجاب موسـا يف جزل :سـنفجر موضـوا لـجرة الغريب يف املسـجد يف درسـه الدا ينقدر مسـاء اجلمنة،
جيدا ما الدا تننيه ل ــجرة الغريب لدى س ــاان القرية ،قاهلا ق اوطلق ض ــاح ااا وقد ل ــنر
وأوام تنلمون ا

أبهنم ظفروا ًبلشيخ.
ابن القرية:

اجامز الش ـ ـ ــيخ بدر علا ما دة الغداء يف دار والد الدكاور ص ـ ـ ــالح ،حيث إن النالقة بينهم قد توأدت
إ حد بنيد ،لم يان ص ـ ــالح ووالدر أمام رج علم ودعوة يف املس ـ ــاجد وحس ـ ــب ،ولانهم وجدوا يه
منادال واس ــز األ ق ماح ـ اـرا ،ال يش ــنر أحد من الناس من كا ة الش ـرا ح أبية جوة أو
ـاًب مثق افا واعياا ا
لـ ا

حاجز بينه وبني بدر.

والد صـ ـ ـ ـ ـ ــالح :منىن كالمك اي ولدا أوك تقيم وحدك بند و اة والدتك ،وليس لك أحد من النا لة
إأالقاا؟
بدر :ونم اي عم ،ألونا يف األصـ لسـنا من سـاان قنا ،لقد كان جدا مسـيحياا من القاهرة ،ووزح إ قنا

بند إســالمه وتزو منها ومل ينجب ســوى أيب ،والدا تزو من ااة وحيدة ،كاوت هي أمي ،ق تويف وأان

يف الثامنة من عمرا ،وأما والديت قد تو يت مند عامني.
ص ــالح :ما أروا ق ــة كفاحك اي بدر ،إو أل ــنر أن هللا تنا قد بنث يل أ ا ا أكرب مل أكن أحلم مبثله

يف يوم من األايم.

بدر :لنور مابادل اي صالح ،وعلم هللا أو أحبباام وأود لو كنت من أبناء هدر القرية.
الوالد :تود؟ أوت ًبلفن منها اي ب  ،لقد د لت قلوبنا مند رأيناك ،اعاربان عا لاك وأهلك.
علي.
بدر :حديثك اي عم قد لجن علا أن أألب منام ألباا أعر أوه قد ياون ا
كثريا و
صالحً :بلطبز اي بدر ،أليس كدلك اي أيب؟
الوالد :با أتكيد اي ولدا ،األب ما بدا لك.
بدر :إو أألب منام يد كرمياام عفا  ،يم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــمت علا صـ ـ ـ ـ ـ ــالح ووالدر وكأهنما مل ياوقنا ذلك
املطلب ،إال أوه ل ـ ـ ــق ص ـ ـ ــماهما بقوله :ال أريد رادا اآلن اي عمي ،أعر أو هريب عنام ،ولس ـ ـ ــت من
عا لة مرموقة تليق مب ــاهرتام ،هري أو لن أجد ااة أ ـ ـ من زهرة وش ــأت يف ذلك البس ــاان الطاهر،
وإذا مل يقدر هللا تنا االرتباط بام ،أرجو أال يؤثر ذلك علا عالقيت بام ،أوام ًبلفن أهلي.
اباسم والد صالح قا االً :بلفن اي ولدا ،ولان امنحنا رصة للافاري.
او ر بندها الشيخ بدر ،وترك الوالد وولدر ياشاوران يف ألب بدر.
الوالد :ما رأيك؟
صالح وهو يغمز بنينه :توك علا هللا.
جيدا ،يف
الوالد :هدا أي ا ـ ـ ـا رأيي ،لان يبقا رأا عفا  ،ويبقا كدلك أن تدهب إ قنا وتس ـ ـ ــأل عنه ا
األوقا  ،ويف مااوه الدا كان يسان يه.

صالح :حسناا اي أيب سأ ن إن لاء هللا.
عبق املاضي:
حدق أه القرية يف تلك الســيارة الفا رة اليت تق زا ارا هريباا ،قد ارتدى و ارة مشســية تناس مز مالاه
الشقراء صورة رج من الوجهاء.

س ــأل ذلك الزا ر الغريب عن بيت عمدة القرية ،اس ــاق أحدهم منه الس ــيارة يقودر إ حيث يريد ،وما
هي إال دقيقاان حىت كان الغريب يقف أمام بيت عمدة القرية ،والدا اس ــاقبله حبفاوة وكرم منهودين من
عر ه الزا ر بنفسه :دكاور أمحد من ورً ،بحث يف الااريخ.
أه ال نيد ،وما لبث أن َّ
ـهال ،البلدة بلدتك والدار دارك ،ولان ه من دمة
أهال ووزلت سـ ـ ـ ـ ا
أهال بك ومرحباا ،حللت ا
النمدة :ا

أساطيز أتدياها لك اي دكاور؟

دكاور أمحد :األمر يانلق مبوضوا اترخيي ًبلغ األمهية ،ليس يل وحدا ،ولان أله القرية أي ا ا.
النمدة :أا موضوا؟
الدكاور أمحد :دع أحاي لك من البداية ،مند ...
قاأنه النمدة قا اال :مندرة ،قب أن تبدأ يف حديثك ه ميان دعوة لـخ ـني يسـمنان مني ما تقول؟
هم من رية الشباب املثقف الواعي ،وأحب يف مسألة كهدر أن ياوان مننا.

مط الدكاور لـ ـ ـ ــفايه قا اال :با سـ ـ ـ ــرور ،ال ماوز لدا مطل اقا ،وما هي و ـ ـ ـ ــف السـ ـ ـ ــاعة حىت كان بني

أيديهما الشيخ "بدر" ،والدكاور صالح الدا ح
ليال.
بقنا ،وكاوت الساعة قد لاوزت الثامنة ا

حديثاا علا باالوريوس الطب ،وعم يف مساشفا

ديدا عام 1811م ،حدثت مدحبة
اس ـ ـ ـ ــاأوف الدكاور حديثه مز اجلميز :يف عهد امد علي ًبل ـ ـ ـ ــا ،و ا

جيدا،
ع يمة تسـ ـ ــما مدحبة القلنة ،هز الشـ ـ ــاًبن رأسـ ـ ــهما داللة علا منر اهما هبدر األحداث الاارخيية ا

اابز الدكاور :دبرها امد علي خل ـ ـ ـ ـ ــومه من املماليك لاي ياخلص منهم قب س ـ ـ ـ ـ ــفر والدر إ اجلزيرة

للق اء علا دعوة امد بن عبد الوهاب.
عفوا اي
هدر املدحبة جنا منها البن  ،كان من بينهم أمحد بك اخلازودار ،هنا قاأنه الشـ ـ ـ ـ ـ ــيخ "بدر" ،ا

دكاور ،منلومايت أن الدا جنا منها مراد بك و ر إ الشام ،و..

أمريا
قاأنه الدكاور بدورر :أحس ـ ـ ـ ـ ــنت ،لان هناك رواايت اترخيية أ رى هري مش ـ ـ ـ ـ ــهورة ،تفيد أبن هناك ا
مملوكياا يدعا أمحد اخلازودار مل حي ـر املدحبة حيث كاوت زوجاه ت ـز محلها ،وملا علم هبا ر إ ال ـنيد

ديدا إ قنا.
و ا

اتس ـ ـ ـ ــنت عيون اجلميز إزاء هدر املنلومة اجلديدة ،اس ـ ـ ـ ــاطرد الدكاور أمحد :واتبناه رقة من جنود امد
علي ًبلا تريد الق اء عليه ،بندما ر مز زوجاه ووليدر يف وفس يوم الوالدة علا ح ان واحد ،وماتت
زوجاه يف الطريق وعثرت قا لة لارية علا جثاها بندما تركها اجلنود للحاق ًبألمري اململوكي ،وقام رجال
القا لة بد نها كما ألارت الرواايت الاارخيية.
سأله النمدة :وماذا كان م ري أمحد بك هدا؟
الدكاور أمحد :بند البحث والادقيق ،توص ـ ـ ـ ـ ـ الباحثون إ أن أمحد بك قد وص ـ ـ ـ ـ ـ إ قرية من ثالث،
القرية اليت تقز قبلام ،واأل رى اليت تقز بندكم ،ق صـ ـ ـ ـ ـ ــمت برهة ،وو ر يف عيون ا اض ـ ـ ـ ـ ـ ـرين قا اال:

وقرياام هدر.

الدكاور صالح :وه توصلت إ

ديد ماان وزوله؟

أمرا ًبلغ ال ــنوبة ،ألن الناس يف هدر القرى لو كاووا ينر ون لــيئاا
الدكاور أمحد :ال أ في س ـارا ،قد كان ا
عنه لت الق ية ،ولان ...
قطز حديثه صـوت أحد اخلفراء وهو ينادا عمدة القرية الهثاا :حريق ضـخم اي سـيدا النمدة ،حريق يف

خمزن الغالل وشب يف البيوت اجملاورة.
عذاب الضمري:
د

ذلك الرج املقنز بنباءة سـ ـ ـ ــوداء علا م ـ ـ ـ ــطفا ،أحد أتباا موسـ ـ ـ ــا ،والدا كان يغط يف وومه،

زعا يقول :من أوت؟ وماذا تريد م ؟
ربت علا يدر يف عنف ،قام من وومه ا
ضــحك الرج املقنز وهو يقول :أال تنر اي م ــطفا ،ق كشــف عن وجهه ،حاجز م ــطفا يف ذعر
وهو يقول :أوت؟ هري منقول ،أوت ...
أجابه املقنز :أان ميت أليس هدا ما تريد قوله؟

م ـ ـ ـ ـ ــطفا :أان مل أقالك ،موسـ ـ ـ ـ ــا هو الدا ن  ،وإبراهيم وعر ان مها من قيدك ،قاأنه األسـ ـ ـ ـ ــااذ عبد
الرمحن :وأوت تس ــحت علا اجلرمية ،ق اقحب من م ــطفا ووض ــز يدر علا رقباه وض ــغط با قوته ،و
...
زعا من وومه وهو ميس ــك برقباه ،وظ يلهث ويانفس ب ــنوبة ،وزوجاه هتدئ من روعه،
أ اق م ــطفا ا
وهي تقول :الاابوس مرة أ رى اي م طفا؟ أ ربتك أال تاثر من الطنام قب النوم.

س ــاات برهة ق اتبنت يف حدر :ولانك تقول أثناء وومك يف ك مرة لس ــت أان من قالك ،ماذا ترى اي
م طفا؟
صـ ـ ـ ــفنها م ـ ـ ـ ــطفا علا وجهها وهو يقول :إايك أن تاحدثي هبدا األمر ،إوه جمرد كابوس ،اراتعت املرأة
أحدا.
وهي متسك خبدها قا لة :حسناا ،حسناا لن أ رب ا
قام م ـ ـ ــطفا من رالـ ـ ــه ووقف يف لـ ـ ــر ة منزله وه و حيدث وفسـ ـ ــه :مىت سـ ـ ــيناهي هدا النداب؟ أحالم
تالحق ولانها تااد تقال  ،مل أعد أ م  ،ملاذا أيتي أان ًبلدات ،مز أو مل متاد يداا إليه.
قع

علا أانمله اس ـ ـ ـ ــاطرد :أينق هدا؟ القالة ينامون م ء جفوهنم ،وأان مل متاد يداا إليه وارم علي

أن أهنأ بنومي؟ ليا مل أكن منهم ،ليا ما او ـ ــممت إ هدر اجملموعة املشـ ــبوهة ،اللننة علا إهراءاهتم
ووعودهم ،ايرب جن مما أان يه ،ه أعح علا وفسي وعليهم وألقا م ريا وجزا ي؟ الال ،مساقبلي
ومساقب أسريت سيدمر ،إذاا ماذا أ ن  ،ماذا أ ن ؟
قطنه من االساغراق يف الافاري تلك النار اليت ت اعدت من انحية خمزن الغالل ،وتناها إ مسنه صوت
مسرعا إ حيث يدهب الناس.
الناس ي ر ون منلنني وقوا ا ريق ،نزل ا
وأمام خمزن الغالل والبيوت اجملاورة اليت وش ـ ـ ـ ــب يها ا ريق ،كاوت ملحمة ع يمة من الاااتف والاالحم
والاناون ،س ـ ـ ــطرها أه القرية يف إوقاذ س ـ ـ ــاك البيوت وإأفاء ا ريق ،ولقد أبلا الش ـ ـ ــيخ بدر والدكاور
صــالح بالءا حســناا يف جرأة حيســدان عليها ،والــحك منهم م ــطفا والدا تفاىن يف بدل جهدر ،وكأوه

يافر عن ليء من طااير حبق هدر القرية.

متاما ومل تقز سـا ر يف األرواح ،ووجه الشـيخ بدر الشـار إ م ـطفا علا
ومتت السـيطرة علا املوقف ا

ـباًب مثلك اي م ــطفا ،ينرضــون أوفســهم للخطر
جرأته وبدله قا اال :من حســن حه هدر القرية أن هبا لـ ا
من أج اآل رين ،وحيا ون علا أرواح الناس.

وقنت الالمات علا قلب م ـ ــطفا وكأهنا تقريز وسـ ــباب ال مدح وثناء ،وود لو صـ ــرخ أمام الناس أبوه
جمرم ،لانه اكافا ًبل مت دون أن ينلق بالمة ،واسادار قا اال إ بياه.
قالدة األمرية:
ويف الليلة الاالية اجامز يف منزل النمدة ك من الدكاور أمحد الباحث الاارخيي ،والدكاور ص ـ ـ ــالح ومنهم
الشيخ بدر ،لاي ياملوا ما بدأر الدكاور من ا ديث عن األمري امللوكي اهلارب.
الدكاور أمحد :لقد وزلت القرياني لنلي أتنر علا بن

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاهد األثرية ،أو األماكن اليت تانلق هبا

أحداث اترخيية ،لان مل أجد يف إحدامها س ـ ــوى ض ـ ــرحياا لرج مات يف منا ـ ــف القرن الااس ـ ــز عش ـ ــر،
ووجدت يف القرية األ رى رواايت ماناثرة عن منزل لااتب يف ديوان ملك ال نيد مهام بن يوسف قد ر
إ هدا املاان بند و اة مهام ،وقي أوه عاش يف ذلك البيت سناني ق مات.
الشيخ بدر :إ اذا مل يبق سوى هدر القرية ،أليس كدلك؟
اباس ـ ـ ــم الدكاور أمحد وهو يقول :ونم ،ولقد مجنت منلومات عن قرياام هدر يف تلك اجلواوب ،ومل أجد
تدكارا للماضي سوى تلك الشجرة اليت تطلقون عليها لجرة الغريب.
ا
اتســنت عيون اجلميز يف دهشــة ،اد

النمدة قا اال :وما للشــجرة مبوضــوا األمري؟! إهنا لــجرة مباركة،

هلا منزلة كبرية لدينا ،وهلا أسرار يف أصلها.
سأله الدكاور أمحد :أا أسرار.

رجال هر ايبا قد وزل قريانا عند تلك الشـ ـ ـ ـ ـ ــجرة واليت مسيت ًبمسه،
النمدة :مسننا من اآلًبء واألجداد أبن ا

ويقال أوه كان من أولياء هللا ال ــا ني أصــحاب األس ـرار ،وأوه قد د ن يف أصــلها أس ـر اارا ســو ت ــيب
اللننة ك من حياول الانر عليها ،ــارت هدر الش ــجرة مباركة ،جرهبا الناس يف االس ــاش ــفاء والاداوا

وايجناب والزوا ويف أمور كثرية.

اتسـ ـ ــنت عينا الدكاور أ محد وهو يفار بنمق ،أما الدكاور صـ ـ ــالح قال :اي سـ ـ ــيدا كيف ت ـ ـ ــدق هدا
رجال ليس يف كام قوار النقلية.
اهلراء؟ لنله ا
دجاال أو ا
هتام النمدة علا حديث ص ـ ـ ــالح وأرد  :دجال؟ الدا ال تنر ه اي ص ـ ـ ــالح اي ولدا أن ذلك الغريب
جمددا من االقحاب من أس ـ ـ ـرارها ،ولنلك مسنت مبا
ي هر من حة أل رى عند تلك الشـ ـ ــجرة وكأوه حيدر ا
حدث مز سنيد مند حة قليلة ،لقد رأى ومنه عدد ليس ًبلقلي من أه القرية ذلك الغريب ي هر علا

الشجرة ،ق تقول أبن هدا دج ؟!
كان الش ـ ــيخ بدر يس ـ ــامز هبدوء إ ا ديث ،ووجد أوه قد حان الوقت لاي يبدأ مز الناس يف وأد هدر
االعاقادات املانلقة بش ـ ــجرة الغريب ،لقد س ـ ــاءر تنلق الناس هبا ،ورأى أوه مهد هلم مبا يافي يف جاوب
الاربك آباثر ال ــا ني والاربك ًبألحجار وحنور ،وآن األوان لاي يطرق هدر املوض ــوا الش ــا ك لدى أه
القرية.
اوازعه من االســاغراق يف تفارير كلمات الدكاور أمحد وهو يقول :لو صــح ظ قد ياون هدا الغريب هو
أمحد بك اخلازودار وفسه.
الدكاور صالح :أمل تق أبن األمري اململوكي قد ر هاراًب ب حبة زوجاه وولدر؟ أين ذهب الرضيز؟
الدكاور أمحد :مل ينر أحد عنه ليئاا ،ليس هو حسب ،وأي ا ا قالدة األمرية جولنار.
اوابهت حواس اجلميز اد

النمدة :أا قالدة؟

الدكاور أمحد :قالدة زوجة األمري اململوكي أمحد اخلازودار ،قالدة كبرية من الدهب اخلالص منقوش عليها
منا ،وحبسـ ـ ــب ما تناقله الناس عن وصـ ـ ــيفاها ،أهنا مسنت أمحد بك اخلازودار قب اهلروب حيدث
امسيهما ا

زوجاه إب فاء ريطة صغرية ا جم يف القالدة.
اتسنت عينا النمدة وهو يقول :أا ريطة؟

الدكاور أمحد :ريطة لانوز وأموال أمحد بك اليت كان قد بأها قب املدحبة ،حيث كان يساشنر اخلطر
من جاوب امد علي ًبلا.

صــمت اجلميز شــق صــماهم كالم الدكاور أمحد :لو كان الغريب هو األمري ،إوه ياون قد بأ القالدة
يف ماان الشجرة ،وساعاها سياون كش افا اترخيياا ها اما أن ونر م ري ذلك األمري جمهول امل ري.
ق أرد يف محاس :س ـ ـ ــنادة النمدة إو أعرا عليك ثالثة أرًبا ذلك الانز إن وجدانر ،والل ـ ـ ــك أن
ذلك قد حيدث وقلة بنيدة يف أحوال قرياك.
تد

النمدة يف هلفة :وكيف سننر أوه هو األمري أم ال؟

الدكاور أمحد :حنفر يف أص الشجرة.
هنا اواف

النمدة كامللدوغ وهب واق افا :ماذا تقول؟ إايك أن تارر هدا الاالم ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــأعارب أو مل أمسز

ل ـ ــيئاا ،لك من ال ـ ــيا ة ثالثة أايم ،وبندها ال ل ـ ــيء لك عندا ،قاهلا النمدة اتراكا امل ـ ــيفة اليت أعدها
للدكاور أمحد للمبيت يها ،بينما هرق الثالثة يف ال مت والافاري.
اساأذن بدر وصالح من الدكاور أمحد لالو را  ،ويف الطريق:
بدر :صـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،مل تق يل ما رأا النروس ،أرجو أن ياون القبول قد روجد لديها كما حدث مني ،رهم
أو قد جلست منها لدقا ق مندودة يف زايرة اخلطبة.

صالح :ونم اي بدر أبشر ،لقد د لت قلوب اجلميز ،لقد كنت أووا أن أ ربك أبن أيب يدعوك بند هد
للاالم يف تفاصي الزوا .
بدر :علا بركة هللا.
الزوبعة:
يف درس مســاء اجلمنة ،أمســك الشــيخ بدر بن ــا صــغرية ،وهو يقول للحاض ـرين :هدر ع ــا مباركة ،من
يشحيها بنشرة آال جنيه؟
ض ــحك اجلميز يف وقت واحد ،وهم يس ــمنون هدر الدعابة من الش ــيخ ،إال أوه بندما تبس ــم أعاد عليهم
الاالم ،وقال ملاذا ال ت دقوين إهنا مباركة؟

تد

أحد ا

ـ ـ ــور :وما يدريك اي

ـ ـ ــيلة الش ـ ـ ــيخ أهنا مباركة ،هنا هتل وجه الش ـ ـ ــيخ وهو ي ـ ـ ــيح:

أحسنت ،سؤال را ز ،لديك حق ،ما الدا يدري أهنا مباركة.
كان موســا ور اقه قد أتوا إ اللقاء

ــي ا ـا لاي يفجروا موضــوا لــجرة الغريب ياثرة الناس وأتليبهم

علا الشـ ـ ــيخ بدر ،إال أهنم إزاء هدر املقدمة اليت اباارها الشـ ـ ــيخ ،ظلوا صـ ـ ــاماني يفارون يف هدا الاالم
النجيب ،وما املراد منه ،إال أن الش ــيخ مل ميهلهم اس ــاطرد :ه توا قون علا سـ ـؤال أ يام هدا؟ أجاب
اجلميز ب وت واحد :ونم ،ما الدا يدريك أهنا مباركة؟
أجاب الشـيخ :الربكة لـيء ي ـنها هللا حيث يشـاء أليس كدلك؟ أجابوا :ونم ،أرد الشـيخ :والوسـيلة
ملنر ة موضز الربكة ياون ًبلوحي من عند هللا ،أليس كدلك؟ أجابوا ب وت ا ت وكأهنم يحقبون بوج
ما بند هدر الالمات :بلا.

هنا أ د الشــيخ وف اس ـا عمي اقا وقال هبدوء :إ اذا اي أه القرية األحباب :ما الدا يدرينا أبن لــجرة الغريب
ل ــجرة مباركة ولامس يها الربكة ،ووس ــاش ــفي بحباها ،وونلق عليها ثيابنا اباغاء الرزق أو الش ــفاء أو الولد

أو الزوا ؟
رجال منهم قال :هادا أ ربان
ص ـ ـ ـ ــمت اجلميز وو ر بن ـ ـ ـ ــهم إ بن  ،ال يدرون ماذا يقولون ،إال أن ا

اآلًبء واألجداد.

قال اجلميز :ونم ونم ،أجاهبم الشـ ــيخ :إذاا لانبدوا األواثن ،تنالت اهلمهمات ًبسـ ــاناار ،قال أحدهم:

ماذا تقول اي ليخ؟

الش ـ ــيخ :لقد كان أجدادكم الفراعنة يف هدر املناأق ينبدون األص ـ ــنام ،ويرون أن بيدها ك اخلري والشـ ــر،
لماذا ال تنبدوها كما عبدها أجدادكم.
يف ذلك الوقت كان موسـ ـ ــا يهمس يف أذن ر يقه سـ ـ ــنيد :اي له من بيث ،لقد اسـ ـ ــاطاا أن مياص ثورة
الناس هبدا الاالم املثري.
أحد ا

ـ ــور :ألن ديننا هناان عن ذلك ،وديننا هو دين الاوحيد ،هللا أحد هللا ال ـ ــمد مل يلد ومل يولد ومل

كفوا أحد ،حنن أه ال إله إال هللا اي ليخ.
يان له ا

الشيخ :أحسنت ،ال ونبدها كما عبدها أجدادان ،ألونا حناام إ الدين ،هو ا اكم علا تقاليد األجداد
واآلًبء وليس الناس.
كامال ومل
عاما ا
رجب :ولان اي ل ــيخ الاجربة أثبات ذلك ،كثري منا جرهبا ،وأان منهم ،لقد ماثت زوجيت ا
م ذنني ،وبندما جربنا الشجرة محلت بندها بثالثة ألهر.

الشيخ :وملاذا مل م بندها مبالرة؟
رجب :ك ليء بقدر هللا.
الشـ ـ ــيخ :أحسـ ـ ــنت ،ك لـ ـ ــيء بقدر هللا ،وهدا كان ميناد مح زوجاك لماذا ربطت بني قدر هللا وبني
الشجرة كسبب؟ ه كنت تدهب هبا للطبيب؟
رجب :ونم.
الشيخ :وما أدراك أوه ليس بسبب النال والطب؟ وعلا ك حال ،تنالوا بنا ودهب إ من يف

بي

وبينام يف هدا اال اال .
حاما؟
قالوا :ونم ،من ترت ي ا
الشيخ :رسول هللا صلا هللا عليه وسلم.
صمت اجلميز وبدا املشهد وكأهنا صورة وتوهرا ية قد الاطقت هلم ،واكانفاهم هالة من اخلشوا والساينة
بند هدر الالمة ،قالوا :صلا هللا عليه وسلم.
يوما مز أصـ ـ ـ ــحابه وكان يهم من هو حديث عهد
الشـ ـ ـ ــيخ :إن حبيبام صـ ـ ـ ــلا هللا عليه وسـ ـ ـ ــلم قد مر ا
ًبيسالم ،مروا علا لجرة يقال هلا :ذات أوواط ،كان املشركون ياربكون هبا ،وينلقون أسلحاهم عليها.

قال حديثو النهد ًبيســالم :اجن لنا ذات أوواط كما أن هلم ذات أوواط ،أتدرون مب أجاهبم رســول هللا
اج َع ْل
صــلا هللا عليه وســلم؟ قال( :هللا أكرب وقلام والدا وفســي بيدر كما قالت بنو إسـرا ي ملوســاْ (( :
لَنَا إِ هَهلا َكما َهلم ِ
ال إِنر ُك ْم قََ ْوٌم ََْت َهلُو َن)) [األعرا  ،]١٣٨ :لحكنب سنن من من كان قبلام)[.]2
آهلَةٌ قَ َ
ً َ ُْ

يم ال ــمت علا اجلميز ،الاالم ميس لــغا القلب ًب جة والدلي  ،ولانه لــيء ورثور ومناقد تربوا
عليه ،صراا يدب يف كيان ك منهم.
قطز موسـ ـ ــا صـ ـ ــماهم بن ـ ـ ــبية :وماذا تقول يف صـ ـ ــورة الغريب اليت ظهرت علا الشـ ـ ــجرة ،أهدر أي ا ـ ـ ـا
را ات؟

َّجرت تلك الالمات وربة االعحاا لدى الناس من جديد ،ولان الشـ ـ ـ ــيخ قد ًبهاهم ًبيجابة :ملاذا ال

ليطاان قد متث يف تلك ال ورة حىت يوهم الناس ويؤكد لديهم هدا االعاقاد؟
ياون
ا

تباعا من املس ــجد وقد وش ــب يف وفوس ــهم ال ـراا
مل يان ذلك الرد مرض ــياا هلم مبا يافي ،بدأوا خيرجون ا
بني كلمات الشـ ــيخ وبني موروث اآلًبء واألجداد ،وأما موسـ ــا ور اقه قد الامنت عيوهنم ،واباسـ ــموا يف

احدا منهم كان مطرق الرأس ،إوه م طفا.
جزل ،إال و ا
وبقي يف املسجد الشيخ بدر والدكاور صالح والدا قال :وما النم اي بدر؟ أجابه الشيخ وهو مساغرق
يسرا.
يف الافاري :ال تيأس ،سيجن هللا بند عسر ا
الرأي:
"دع  ،ملاذا أان ًبلدات؟ د أثرك منهم"..
زعا ،وهو
م ـ ــطفا ،م ـ ــطفا ،كاوت زوجة م ـ ــطفا توق ه من ذلك الاابوس الدا ينحيه ،قام منه ا

يباي ويناحب.

الزوجة :م ــطفا أان زوجاك ،أ ربين لو كان هناك ســر يف حياتك ختفيه ،أان أم أوالدك ،ولن أرضــا لك
ال ر ،ق ربات علا صدرر هدأ حنيبه ،ق قص عليها ا ااية مند البداية.
ويف دارر الفس ـ ـ ـ ــيحة ،كان جيلس النمدة مز الدكاور أمحد وأعيان القرية ،عدد كبري من الناس قد اجامنوا
يف ذلك املاان ،ليس ـ ـ ــامنوا إ الباحث الاارخيي وهو يس ـ ـ ــرد علا أمساعهم ما ألقار علا مس ـ ـ ــمز النمدة
والشيخ بدر والدكاور صالح.

النمدة :وكما قلت لام ،القرار لام ،ولو ص ــحت توقنات الدكاور أمحد ،س ــي ــيبنا من هدا األمر ري
كثري.
تد

أحدهم :وماذا لو مل ت دق توقناته؟

قال آ ر :سا يبنا اللننة اليت أ رب هبا الغريب كما ذكر اآلًبء.
النمدة :أو ت يب الدا حيفر قط.
سأل أحدهم :سيدا النمدة ماذا تن ؟
النمدة خببث :لن يقوم ًب فر س ـ ــوى املاطوعون ،أليس هناك من يقول أبن هدر جمرد را ات؟ إ اذا هدر
رص ــة ليثباوا لنا ص ــحة كالمهم ،إن نلوا كنا منهم يف اخلري س ـواء ،وعم اخلري علا اجلميز ،وإن أص ــاهبم
أذى كنا مبنزل عنه.
سأل آ ر :من تق د بقولك اي سيدا النمدة.
النمدة :الشـ ــيخ بدر ،والدكاور صـ ــالح ،ولن منهم كدلك الدكاور أمحد ،قاهلا ق اوفجر مز اآل رين يف
ال حك.
الدكاور أمحد وقد الامنت عينار من الفرح :هدا هو الرأا.
اجلميز :ونم هدا هو الرأا.
مائدة الشيطان:
قلوًب م لمة هي ألــد
أر ا اللي ســدوله ،و يم ال الم علا القرية واليت أ لد ســااهنا إ النوم ،إال أن ا
من ظلمة اللي كان أصحاهبا جيامنون علا ما دة الشيطان.
لؤما علينا ،أ سد لنا ك ليء ،وأعاقد أوه لن يساسلم.
موسا :هدا املدعو بدر كان د وله ا
سنيد يف ه ب :لو أردمت رأيي ،البد وأن وقاله.

م ــطفا ب ــر ة مااومة :ال ،ماذا تقول أيها األبله؟ ه أدمنام القا  ،أمل يافام ما نلامور ًبألس ــااذ
عبد الرمحن.
مجينا اي م طفا.
موسا وهو ميسك باالبيب م طفا :تق د ما نلنار ا
أأرق م طفا برأسه ق ر نها قا اال :ولان اي موسا ارة القا هدر ليست صا بة.
موسا :ب أراها عني النق اي م طفا ،هدا الرج لن يسمح ألا أ اار د يلة ًبالواشار ،إذا حارب
اخلرا ات وت ــدى ال ااان الناس ًبألضــرحة والقبور والاربك ،ماذا ســيفن عندما وقيم ا ســينيات وو هر
وحاما سـاقيد الق ـية ضـد جمهول ألوه ليس له أعداء يف
لـنا ر مدهبنا وودعو الناس إليه ب ـفة مبالـرة؟ ا

القرية.

سنيد :وما هي طاك؟
هدا اخلميس بند صالة النشاء.
موسا :أننة يف ال الم من ال هر وهو ماوجه إ مسانه ا
مجينا يف
م ـ ـ ــطفا :حدار أن تفنلوا ،ص ـ ـ ــفنه موس ـ ـ ــا علا در ،وهو يقول :امسن أيها األمحق ،حنن ا

مركب واحد ،إما أن تسري بنا وو

مجينا ،ه همت؟
 ،وإما أن وغرق ا

أأرق م طفا برأسه ،ق ألاح بوجهه عنهم وهم يرمسون تفاصي

طاهم القدرة.

ليلة الدم:
توجه بدر ب ــحبة صــالح إ بيت األ ري بند صــالة النشــاء ،وهنالك جلس مز صــالح وأبيه وقد لــنر
بد ء اجلو األسرا ،وازداد تنلقه بالك األسرة الطيبة.
بدر :عمي ،لقد بنت سا هناك يف قنا ،وأعازم لراء سان هنا يف القرية.
الوالد :وملاذا تشــحا ســاناا اي ب  ،لدينا لــقة ارهة هري لــقة صــالح اليت ســو يازو هبا يف املســاقب ،
وقد كان يل ولد ق صار يل اثنان.

عفوا اي عمي ،أساأذوك يف أن أقيم بسان من حر مايل.
بدر :ا

مازحا :هادا لا هر علا حقيقاك ،تقول :أهلي أهلي ،وعندما جاء أول ا ابار رس ــبت يه اي
ص ــالح ا
يلة الشيخ.
الوالد :ملاذا اي ولدا؟ أوت اب ًبلفن  ،ملاذا ال تريد أن تقيم ًبلقرب م  ،وعلا ك حال أاملا كاوت
هدر رهباك ال ماوز لدا.
قام بدر ليسـاأذن يف الدهاب ،واصـطحبه والد صـالح إ الباب ،ن ر بدر إ الوالد ا نون

ات ،ق

قال له :عمي ،أريدك أن أت دين حب ـ ـ ـ ــنك الدا ئ ،وعلا الفور عاوقه الوالد بش ـ ـ ـ ــدة ،وقد دمنت عينار
لدلك الدا ياد ق من قلبه لار الش ــاب ،حىت أن املش ــهد قد أباا عفا وأمها ومها ين ران إليهما من
لف الباب.
اواش ـ ــلهم ا ص ـ ــالح من ذلك النناق الطوي وهو خيفي أتثرر بدلك املوقف مبزاحه ،ق قال :هيا اي

ـ ــيلة

النالمة ،سو أصطحبك إ منزلك.
وزل الش ــاًبن ومها ياحداثن بش ــأن القرية وأحواهلا ،وما إن اوا ــف الطريق حىت أ بدر علا ص ــالح أبن
يرجز ،ودعه واساام سرير إ سانه.
ويف ال الم كان أحد أتباا موس ـ ــا ياس ـ ــل
اهلواء ًبلار بدر ،و ...

ماقننا ،ق أ ر س ـ ــاينه هبدوء وأوح به يف
لف بدر ببطء ا

بدال منه أننة هادرة ،وما إن مسز
د حدرك اي ل ـ ـ ـ ــيخ ،قاهلا م ـ ـ ـ ــطفا وهو يند ز لار بدر وقد تلقا ا
بدر ال وت حىت اسادار وجد م طفا قد هرز الساني يف صدرر ،وأما القات قد و هاراًب.
أســندر بدر علا ذراعه وهو ي ــرخ :أيها الناس ،النجدة ،وزل الناس إثر ص ـرا ه ،ولمنوا حول م ــطفا
الدا يلفه أوفاسه األ رية ،ورأسه علا ذراا بدر.
مجينا.
م طفا وهو يلهث يف أمل :سااوين ،سااوين ا
بدر :ال تاالم اي م طفا ،ال لهد وفسك سنقلك إ املساشفا ،أريد سيارة بسرعة.
م طفا :ال وقت لدا اي ليخ بدر ،قط امسنوين ،ما أقوله أهم من حيايت ًبلنسبة إليام.

احف وا ع هدر األمساء ،أان وموس ـ ــا عبد اجللي  ،وس ـ ــنيد خماار ،و .....ظ م ـ ــطفا يندد أمساء ق
اساطرد :كلنا أع اء يف تن يم مشبور ،يريد وشر أ اارر عن أريق ا حاق ال و ية بند أتصي اخلرا ات،
وأعر أن من مام ال يفهم كالمي ،لانك ًبلاأكيد اي ليخ تدرك ما أعنيه ،أومأ بدر برأسه يف أسا.
م طفا :حنن الدين قالنا األسااذ عبد الرمحن عندما اكاشف سران ،وأعارب وفسي منهم ألو كنت منهم
وإن مل ألحك بقاله.
ص ــرخ م ــطفا من األمل ق اس ــاطرد وقد لمز من م أه القرية :وحنن الدين أومهنا الناس ب ــورة الغريب
علا الشجرة عن أريق جهاز ما.
اتسـ ـ ـ ـ ــنت عيون اجلميز مز تلك املفاج،ت املاالحقة ،أرد م ـ ـ ـ ـ ــطفا :نلنا ذلك حىت وؤص ـ ـ ـ ـ ـ هدا
االعاقاد لدى أه القرية ،وملا عزموا علا الاخلص من الش ــيخ بدر واا علا مش ــروعهم عارض ــاهم دون

جدوى ،ولان قد أقسمت بي وبني وفسي أال تراق دماء أ رى.

بدأ لســان م ــطفا يثق وآالمه تزداد وهو يقول يف هتالك :لقد كنت أموت يف ك يوم أيتي
دون ر قا ي ليأ د بثأرر م  ،ا مد

يه القاي

لن هللا يساا .

بدر وهو يباي :لن هللا قد األز إ ما يف قلبك من ري وضمري حي ،وأراد أن يطهرك اي م طفا.
و ر م ـ ـ ـ ــطفا إ زوجاه الباكية أمامه ق قال :أسـ ـ ـ ـ ِ
ـديت يل أع م منرو بن ـ ـ ـ ــيحاك يل ،سـ ـ ـ ــااي ،
مجينا ،ادا هللا أن يرمح اي ليخ بدر ،إو أرى األسااذ عبد الرمحن يباسم يل ،ألهد أن ال إله
سااوين ا

امدا رسول هللا.
إال هللا وألهد أن ا

قاهلا وارختت يدار جاوباا ولـ ـ ـ ـ ـ ــخص ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،وو رات من اجلميز تنطلق لمز بني الدهشـ ـ ـ ـ ـ ــة وا زن قد
مزجاهما الدموا يف ليلة الدم.

هناية األهرار:
وبند القب

مجينا حول املنطقة الرملية
علا جمموعة موسـ ـ ـ ـ ـ ــا ور اقه وتقدميهم للندالة ،وقف أه القرية ا

املرتفنة واليت توجد يها ل ـ ـ ــجرة الغريب ،وقد تقدم انحياها ك من الدكاور أمحد والش ـ ـ ــيخ بدر والدكاور
صالح.

الدكاور أمحد :إهنا رص ـ ـ ــااما لدح

هدر اخلرا ات ،و رص ـ ـ ــيت لاحقيق كش ـ ـ ــف اترخيي ،لقد أح ـ ـ ــرت

كثريا من اجلهد.
مندات للحفر لن وبدل منها ا
الدكاور صالح :وماذا لو مل تان هناك قالدة ًبلفن ؟
مط الدكاور أمحد ل ــفايه وهو يقول :لن ختس ـ ـرا ،ندم وجود أس ـ ـرار د ينة كما يقولون ،وعدم إص ــابااما
ًبألذى واللننة كما يرددون ،هدا يف حد ذاته اوا ار لاما ،وإثبات ملا تقوالوه بشأن هدر اخلرا ات.
بدر :وماذا عنك؟
الدكاور أمحد :ألقا جزا ي من أه القرية ،لان األمر جدير ًبملخاأرة واملغامرة ،وعلا ك حال جهاز
الاشف عن املنادن ينبئ عن وجود ليء مندين ًبلفن يف عمق أربنة أماار.
بدأ ا فر بند أن ذكروا هللا ودعور أبال خيدهلم ،مرت س ــاعات من ا فر والانقيب ،وقبي الغروب ،ص ــرخ
الدكاور صالح وهو ميسك يدر يف هلز.
بن

ا

ور :أرأيام ،لقد حلت به اللننة ،قلت لام أبال تطاوعوهم ،قلت لك اي سيدا النمدة.

هم الناس ًبلفرار إال أن صوت ضحاات صالح املانالية قد أوقفاهم ،إذا به حيرك يدر،

حك اجلميز

واسامر ا فر.
وما هي إال دقا ق مندودة قب أن تر

الش ـ ـ ـ ــمس ،مسز الناس ص ـ ـ ـ ــوت تابري الش ـ ـ ـ ــيخ بدر وتبنه تابري

صالح ،وهو ميسك ًبلقالدة اليت تااد تاون مطمورة املنامل ،أ دها الدكاور أمحد وقام مبناجلاها ببن
املواد اليت ت قلها وتنيد هلا رووقها وبريقها ،إذا هي بنفس املواصفات اليت ينر ها عن القالدة ،وقد ورقش
عليها اسم أمحد وجولنار.
النمدة وهو يلهث من الفرح :هيا اوازا اخلريطة ،ريطة الانز.
ارتبك الدكاور أمحد وقال بالمات ماقطنة واخلو ياملاه :اخلريطة ،ونم ،اخلريطة.
النمدة :هيا اي رج أران اخلريطة ،أمل تق أهنا خمبأة يف القالدة؟
الدكاور أمحد :يف ا قيقة اي سيدا النمدة ،أان ...

كاذب ،قاهلا النمدة يف ه ب جم ،ق أرد  :ا قيقة أوك دعانا أليس كدلك؟
الدكاور أمحد يف رعب :س ــيدا النمدة حنن أمام كش ــف اترخيي ،س ــانال قرياام علا إثرر ل ــهرة واس ــنة،
و..
قاأنه بن

ا اضرين يف ع بية :وماذا سنفن ًبلشهرة ،حنن وريد الانز ،أوت تساحق القا .

كفا ،دعور ،قاهلا الشــيخ بدر إذا ًبجلميز يلافت إليه ،اســاطرد :لقد أســدى لام الرج

دمة ع يمة

كبريا.
ومنرواا ا
النمدة :أا منرو اي ليخ بدر ،لقد دعنا.
بدر :ال اي سيادة النمدة ،لقد أثبت لام أن الغريب ما هو إال أمري هارب قاله ا زن علا زوجاه وأفله،
أا أوه ليس هناك ويل ،ليس هناك أسـ ـ ـرار مد ووة  ،وًبلاايل ليس ـ ــت هناك ل ـ ــجرة مباركة ،لقد ظهر ا ق
الـدا أرمر علا مـدى مـا يت عـام ،ورثام اخلرا ـات عن اآلًبء واألجـداد ،وأهلقام عقولام ،ووليام األدًبر
ملنهج وبيام صلا هللا عليه وسلم.
ق قــال بنربة هــاد ــة :األو أن تشـ ـ ـ ـ ـ ــارور ،لقــد قــدم لام مــا هو أ ن من الانز ،أ يقوا أيهـا األحبــة من
سباتام ،وودعوا ع ر اجله واخلرا ات.
الدكاور صالح :الدا يساحق الشار حقاا اي بدر هو أوت ،أوت الدا انضلت من أج ا ق وظهورر.
عفوا اي دكاور ،واي أه القرية ،هدر القالدة ملك للدولة ،جيب أن
عاوقه بدر ،ق قال الدكاور ص ـ ـ ـ ــالح :ا

أثرا اترخيياا.
تسلم إ اجلهات املننية ًبعابارها ا

اباس ـ ــم الدكاور أمحد قا االً :بلطبز اي دكاور ص ـ ــالح ،يافي

علا ايأالق.

خرا ذلك النجاح ،وال أعبأ بقيماها املادية
ا

احام أه القرية الش ــيخ بدر وهافوا له ،اس ــاوقفهم قا اال أبعلا ص ــوته :حف ز ايف يوم اخلميس املقب

مجينا.
إن لاء هللا تنا  ،وأوام مدعوون ا

اجلميز :مبارك اي ليخ بدر ،مبارك ،اابز الشيخ بدر :ولان أين هدية ز ايف؟

ضحك اجلميز وقالوا :ما أتمر به ان د اي ليخ ،قال :حقاا؟ قالوا :ونم.
تنفس بنمق ق اتبز :أريد رماد لجرة الغريب.
كرب اجلميز ،وس ـ ــارعوا إ تقطيز الش ـ ــجرة وإحراقها ،وقاموا علا حرقها يومني كاملني ،حىت قق ا لم،
واواهت األسرار.
الزفاف:
ويف بيـت النمـدة ،كـان بـدر ياجهز لز ـا ـه بنـاء علا ألـب النمـدة وإ ـاحـه ،والـدا علق الزينـة يف مجيز
أحناء القرية ،ولبس بدر حلة الز ا  ،اان كأهبا ما ياون الش ـ ـ ـ ــباب ،و ر بوجهه املس ـ ـ ـ ــانري ،وس ـ ـ ـ ــار
ذاوب أهله ،أه القرية اليت عالت يف قلبه وعاش يف قلوب أهلها.
كان يف أريقه يادكر أايم أفولاه ،وحياته اليت ق ـ ـ ــاها بني ا لو واملر مز أمه بند و اة أبيه ،يادكر عمله
وأص ـ ـ ــدقاءر ،لـ ـ ـ ـريط من الدكرايت مر أمام عينيه ،وما إن وصـ ـ ـ ـ إ بيت النروس ،حىت اس ـ ـ ــاقبله والدر
ا نون وأ ور النطو  ،اساقبالر ًبلنناق الطوي .
أهال هلا.
بدر :أيب ،لقد منحا ثقاك ،وأدعو هللا أن أكون ا
والد صالح :أوت ًبلفن أه ألكثر من ذلك اي ولدا.
صهرا لنا.
صالح :بدر ،صديقي ،أ ي ،ألهد هللا علا أو مل أر ا
إوساان مثلك ،ولر لنا أن تاون ا
عاوقه بدر ،ق و ر إ ل ــر ة عروس ــه وتبس ــم ،وأدار عينيه يف مجوا الناس مباس ـ اـما يف هدوء ،وبرك بركبايه
مجينا يف ذعر
علا األرا وهو ياائ علا صـ ـ ـ ـ ـ ــالح ووالدر ،نزال بدورمها منه علا األرا ومها والناس ا

وذهول.

مجينا ،قولوا للنروس :لن هللا قد كاب لك
تبسـ ـ ـ ـ ـ ــم بدر ووجهه مسـ ـ ـ ـ ـ ــانري كالبدر ،وهو يقول :أحبام ا

السنادة مز ري م .

ل ـ ـ ـ ــجرة الغريب قطنت ،ولئن كنت هريباا يف قرياام لان علا ثقة من أن س ـ ـ ـ ــرييت لن تنقطز من بينام

أليس كدلك؟

هز صـ ــالح رأسـ ــه والدموا تاسـ ــاقط من عينيه ،وأما الوالد قد أ د بدر بني أح ـ ــاوه ًبكياا مناحباا وهو

يقول :ومن ينساك اي بدر اي ولدا؟

امدا رسول هللا.
هتللت أسارير الشاب وهو يقول :ألهد أن ال إله إال هللا وألهد أن ا
بدر ،بدر ،بدر قاهلا صالح ببااء هساريا ،وأكم  :قم اي صديقي ،قم اي أ ي ،قم للز ااااااااااااااا  ،ق
ضمه إ صدرر وهو يناحب.
مجينا يف
وأما الوالد قد هطلت عينار ًبلدموا وهو يس ـ ـ ـ ــحجز ،ويربت علا كاف ص ـ ـ ـ ــالح ،وأه القرية ا

حالة مل ينهدوها من قب من البااء وا زن.

حاما س ـ ــا
جهزوا الش ـ ــاب وس ـ ــاروا به إ القبور يف مش ـ ــهد مهيب ،ا

أبدا ،أس ـ ــانور قربر،
القرية تادكرر ا

وأودعوا منه قلوهبم ،وأهالوا عليه الحاب ،وماثوا عند قربر س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة ال يريدون أن يفارقوا مرقدر ،وتوالت

النبارات والالمات اليت تنرب عن ع يم األسا يف القلوب.
قال أحد احملزووني :البد وأن وقيم هلدا الرج ال ا ضرحياا يليق به.
صالح وهو ي رخ :الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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