
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لغاية بعثته نبيًّا رواية إيرانية مرتمجة تروي قصة حياة الرسول صّلى اهلل عليه وآله :ها هو اليـتيـم بعين اهلل
مّت اختصارها واختيار مقتطفات منها عّلنا ننعم بقراءة عذبة لبعض من األحداث اليت عاشها الرسول صّلى اهلل عليه 

 وآله
  



 

1 
 وما زمزم؟ -احفر زمزم! -
  تُنزَح وال ُتذم احفرها واسِق هبا احلجيج األعظم! أين.. أين؟ماء ال -
 !أخربين عن مكاهنا-
 .يف احلرم، بني الفرث والدم-

 !هل من مزيد..، أخربين عنها أكثر  -
 .الغراب األعصم عند قرية النمل، عند نقرة -
 !أنا؟ -
حـل خفيًفا كالسحاب، رقراًقا كاملاء، قد اختفى ذاك الشبح املّدثر حبرير الضباب الناصع، بعد أن حـّل، ور  

 .مرفرفًا كالنسيم، كان واقـفـًا وقفته تلك يف وجـوم
فــي لـيـل صـيـفـي، بـيـنـمـا كـنـا نـيـاًما على صوت عبد املطلب، يناجي ربه، وهو نائم. رأيُت وجهه حتت «

 . »مهل، أيقظُته، رويًدا رويدا مريًضا، قد اعرتته مّحى. على  القمر، وقد مشله العرق. بدأ يرتعد، ظننته
 ...أفــقــت مــن الــنــوم عـلـى ربــتــات زوجــتــي ســمــراء،

محدت رّب الكعبة على انزياح اهلّم مين، وانـفـراج الـغـم بعد تلك األيام العصيبة. أجل، لقد برح اخلفاء، 
اث أحالم. لقد كـان اهلل وحـده هو العامل وعـلـمـت حـق الـيـقـيـن أن رؤياي تلك كانت إهلية صادقة، ال أضغ

بلغ بـي الظمأ   مبا كنت أحتسسه من احلبور واألفراح؛ فقد منَّ عليَّ إذ اصطفاين إلسداء تلك اخلدمة.
 !أقـصـاه. تناولت الـقـدح مـن سـمـراء، وعببته يف ولٍع عبًّا، مث أعدته إليها قائاًل هّوين عليك فأنا على خري

ص مـن أعـبـاء باهظة، أوشـكـت أن تقصم ب الصعداء، بعد فرتة عصيبة مّر هبا كأنه ختلّ تنفس عبد املطل 
وأخريًا يف ليليت   ظهره ثـم أشـاح بوجهه عن قمة قعيقعان وألقى نظرة، ملؤها احلنان، على وجه زوجته قائاًل:

مر حبفر زمزم، زمزم فزوجك أُ  هذه، انكشف الغطاء، وها أنا سأنام بعد اآلن مرتاح البال. قّري عينا يا مسراء؛
 .الربكة والـنـقـاء، لقد مّن رب الكعبة على مكة ثانية، فشملها حبسن عنايته، ومجيل ألطافه

وّّل األب وابنه وجههما شطر احلرم: أخذ عبد املطلب بيده مسحاة مث استبق ابنه اخلطوات، أما املارة كانوا 
: ماذا حل بشريف قريش ودهاه ليحمل املسحاة بنفسه، يكربون أمر سيد قريش، وينكرونه عليه مستفهمني

 !أين غلمانه، ما منعه أن يستغين هبم، ويوكل إليهم هذا العمل اخلسيس
هـنـالـك، حيـث كـانـا واقفـيـن، ألـقـى األب وابــنــه الـتـحـيـة على الـكـعـبـة، ومــا إن وطــأ عـبـد الـمـطـلـب أرض 

 .خيفقالـحـرم، حـتـى راح صـدره 



 
يف مكان بني الفرث والدم"! عـبـارتـه هــذه واضـحـة، وال تنطبق إال عـلـى مـنـحـر الـحـرم: يف مكان يقرب من "

 .مقام هاجر
مستعيًنا برب الكعبة، مث هوى باملعول، ليضرب   مث أخرج املعول من املكتل، وباعد بني الرجلني، وَبسَمل

 .ضربته األوّل
كة وأشرافها منذ أن باشرنا العمل. يف كل يوم جيتمع الناس من حولنا، فاض خربنا، فصرنا حديث م

ويتناقلون أخبارنا؛ وأحيانًا يدفع بعضهم حب االستطالع، فيلّحون علّي باالستفسار؛ ليعرفوا غاية أيب 
 .ونواياه، فال أرّد عليهم جبواب

 ثالت علينا وذات مرة، بينما كان أيب حيفر البئر، وأنا أنزح الرتاب باملكتمل، إن
  إحتشد القوم حول ما حفر أيب وصاحوا به: عبد املطلب! أيا عبد املطلب، أال تسمع نداءنا؟-

 .كان عبد املطلب على عمق ثالثني ذراًعا من اجلبّ 
 .أجل، أمسع -
 .طابت أوقاتك يا عبد املطلب، لقد أنفقت جهًدا كبريًا، أال تريد أن ترفق بنفسك، وهتّون عليها-
 .علّي يف احلبيب، اإلعياء والنصب، بل حيلو ويطيبيهّون -
 .حسًنا حسًنا لقد أقبل كبار القوم عليك ليتحدثوا إليك يف بعض الشأن-

تصارح القوم كاملعتاد وأعلنوا بعيًدا عن اللُّبس والكتمان: إهنا بئر أبينا امساعيل وإن لنا فيها حًقا، فأشركنا 
  !معك

 .وحدي، وأنا كشفت طّيها بأمر هبط إيّل من السماء قلت هلم: البئر وماؤها ليست يل-
عبد املطلب نشط يف احلفر، مقوًما ضربات املعول، وابنه احلارث من تلقاء نفسه، كان يفرغ املكتل مث يعيده 

 .إّل احلفرية
ت، ومهوم سقاية احلجيج سنويًا انقشعت، وتلك األيام بعنائها وطوهلا انتهت، والربكة على مكة قد حلّ 

 .ؤى املتكررة الصادقة قد حتققت.. صفاء وحياة وماءالر 
  !اهلل أكرب-

 .ارتفع صوت عبد املطلب بالتكبري حىت امتأل املسجد، وبلغ أقصى احلرم، وتعاّل إّل عنان السماء
 .فحّط على األرض ما بيده من األثقال، وهرع القوم سراًعا اّل املنحر، يسبقهم احلارث

  !ها هي زمزم-
 !فر ابن هاشم زمزموأخريًا احت-



 
أحّلت احلرارة  .هّم عبد املطلب حبفر باطن األرض، ماضًيا يف رجزه، وقد هّده اإلرهاق، وضعضع منه األركان

توقفت يدا عبد املطلب عن احلركة، إذ التقطت .على األرض، فقهرت عبد املطلب، وغّمست سرباله بالعرق
 .اسيعيناه شواظًا أوراه نصل املعول، وهو يصطدم بشيء حن

  !ابين احلارث أدل الزنبيل؛  !ماذا عساه أن يكون-
 أدّل احلارث املكتل فعّب فيه عبد املطلب الرتاب، مث أطلق سبيله حنو الفوهة. واآلن قد حصحص له األمر

  ...الحت للعني، درع عتيقة فوالذية، مع عدد من مسامري عفتها الليايل واأليام
يا أبِت! درع، ست أسياف قلعية من فوالذ الشام، وغزال ذهيب، وآخر يا حارث، أرسل الزنبيل! حسناً، -

  ن.ن حول احلفرية ويلمون هبا حمتشديمثله. ها هم القوم جيتمعو 
ف البطون من قريش، ومن لّف بـطـرفـة عـيـن، ذاع الـخـبـر فـي مـكـة، فتقاطر إلـى الـحـرم ومـوضـع احلفرة، أشرا

طر عبد املطلب أن يصرخ بأعلى صوته بني احلشد، عّل احلارث يسمعه. من رجال املدينة؛ مما اض لّفهم
 أخذت األيدي تتخاطف السيوف احلديدية، والغزالن الذهبية الثقيلة، حىت أوشـك أن يستفحل النزاع بينهم

العهد على أن تكون زمزم  قـال هشام بـن املغرية حبَنق جاهَد فـي كظمه: يـا بـن هاشم، سبق لك مّنا-
لكنز هذا شيء آخر. عليك لك من دوننا، وأال نشركك فيها وها حنن اآلن نعاودك العهد، إال أن ا خالصة

 .أن تقّسمه بني بطون قريش العشر
بد املطلب أن يسكت أثار كالم حرب حفيظة القوم فهاجوا وماجوا، واحتدمت بينهم اخلصومة، فهّم ع

لسمع، واملمتنع عن اهم هو املعزول عن صـم سخط من صّن أذنيه عّما مل يرقه من احلديث، فصار بين
 .الكالم

حطامها وزينتها، وإمنا رفض  كال، مل يكن عبد املطلب ممن يبتغي عرض الدنيا وزبرجها، ومل يك عاكًفا على
ضيم تركبه العار واهلوان. اشتدت  اخلنوع؛ ألنه كان يأىب الظلم والزور، فهو طيلة حياته قد ربأ بنفسه عن ذرة

ـدوا م لـم يـتـجـاسـروا عليه بـل لـم يـتـصلوحشة والغربة، وتصدّع قلبه حزنًا وأسًفا؛ فهو يــدري أن الـقـو به قسوة ا
 .لـه إال لقلة العدد والناصر واملعني

   يا ليته كان ميلك من الذكور عشرًا. يا ليته، فلو كان ميلك!
 .املدينة دونـه حيلة كــان عـبـد الـمـطـلـب سـّيد قريش، ومّدبر أمرها فال تستطيع

 واآلن، ماذا ترى يا عبد املطلب؟- 
يا هشام، أتيتك بفصل من القول. ومبا أنين عقدت العزم عـلـى الـحـفـر، وال أريــد أن يـتـقـطـع األمــر - 



 
 1حبـيـنـكـم، فـإنـنـي أقـتـرح ضـرب القدا 

 ضرب القداح!؟- 
 .الكنز، ونضرب القداح بينها وبيننااحلق أن جنعل للكعبة النصيب األوفـى من - 
ـعـبـة. أّما لــغــزالن الـذهـبـيـة فــخــرج لـلـكاب الـقـداح على األسـيـاف والـــدروع، فـخـرج لـي، ثـم ضرب عـلـى رِ ضُــ  

  .حصيت من األسياف والدروع فقدمتها هبة للكعبة
روع ملن يشرتيها، ونصنع بثمنها وشأهنا، فلندفع الــدوقلت لـلـقـوم: ينبغي أن يـكـون للكعبة بـاب يتناسب 

  .وذهـب الغزالني بابًا الئًقا هبا
 ".ك أحديقال إن عبد املطلب كان أول من حلى باب الكعبة بالذهب، ومل يسبقه إّل ذل"
لى قليب، عفقست الغموم  يف اليوم التايل، عاودت احلفر، والزمين حزن قامت، وطغت علّي كآبة عنيفة."
ماء، اللهم أنت الشاهد جثم عبد املطلب على النقع، مث مّد يديه حنو الس، "ضّيقت اخلناق على حلقيو 

 .على شيبة، أنت العامل جبوارحه؛ فإهنا مل تقَو اال على خدمتك
كور مث بلغوا أشدهم ألحنرن يا رب الكعبة، أنظر إّل عبدك نظرة رحيمة، لك علّي لئن ولد يل عشرة من الذ 

 .لك أفضلهم
 

2 
ة الشكل، مكسوًة مبخمل أسود مياين. جدراهنا من احلجر، كانت مستطيل  -م كما هي اليو   -الكعبة "

 .وعرشها من الطني واخلشب
لـى مصراعي الباب. ويف جوف البيت، خـلـعـنـا الـنـعـل، وتـركـنـاه عند السلم اخلشيب، مث ارتقى بنا الـدرج إ

 .هبطت بنا بعض السالمل على قاعدة الكعبة
راءه، وال تسمح ألحد دخلنا الكعبة مجيًعا، فالتفت إيل أيب قائاًل: يا حارث، أوصد الباب وقف و -

 الباب ظهري، مث أوعز أيب بالدخول حىت يتم االقرتاع. أطعت األمر، فوقفت فوق السلم احلجري مسنًدا إّل
 ."إّل صاحب القداح يف التهيؤ واالستعداد

  درى بـاألمـر، لـكـنـه ســأل حسب العادة، بني من وما سيضرب القداح؟مـع أن صـاحـب الـقـداح كــان أ
  .رد عليه عبد املطلب قـائـاًل: بني أوالدي العشرة؛ ليتبنّي من هو ضحية الوفاء بالعهد-
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قــدم عـبـد الـمـطـلـب إلــى صـاحـب الــقــداح صــرة، قــد غـصـت باملسكوكات قائاًل: هذي مئة درهم، ولك -

 .ا من األجر جزور به الغالم بعد رعي األغنامأيضً 
فــرغ صـاحـب الــقــداح مــن اإلجــالــة، فــرد الـغـطـاء إلــى الــوعــاء. فانربى عبد املطلب يتضرع، رافـعـًا يديه إلـى 

يد، أنت إهلي، السماء. أخـذ يبتهل إلـى اهلل بـصـوٍت غري خـافـت على األوالد، قـائـاًل: اللهم يـا مـالـك يا مح
 !وأنـت البارئ واملعيد، تقبض وتبسط، لك كل قدمي وجديد. اللهم أرنا مشيئتك يف هذه األقداح

انـحـبـسـت فـي الـصـدور األنـفـاس، وضــاق عـلـى عـبـد املطلب الــخــنــاق، تــحــت وطـــأة الــهــواء الــخــانــق،  
  ..الـمـثـقـل بــدخــان الشموع واملشاعل

 .يا عبد املطلب، على عبد اهلل وقع اختيار اآلهلة-
 !متتم عبد املطلب بصوت خافت هذا ما كنت أتوقعه-

أحّس عبد املطلب أنه اهندَّ وخرَّ يف الفضاء. "قد حّقق رب الكعبة ُمنييت، فوهبين على بعيد االنتظار تسعة 
 :أوالد، وها قد حان حني الوفاء بالعهد

 ..ن هناك داع للبقاء جوف الكعبةانطلق صوب الباب؛ مل يك
 .من فرجة الباب برز عبد املطلب، يتبعه احلارث واألبناء، واضعني على الدرج اخلشيب األقدام

 .فسحت هلم اجلموع الطريق، فوطأ سيد قريش وبنوه رمال احلرم يف سكوت مطبق
ف عبد املطلب، فتحلقت حوله اجته عبد املطلب، ومن بعده األوالد حىت بلغوا املذبح امللوث بالعلق، فتوق

 :ن ناداه، حىت تصعدت اآلهات من القوم رجااًل ونساءإاحلشود، استدعى ابنه عبد اهلل. ما 
 .عبد اهلل خرية أوالد عبد املطلب هو يف ريعان الشباب،

 .صرخ شيخ هرم: علينا أال نسلمه للفداء-
 "...سأمنعه حبيايتوثبت فاطمة صوب عبد اهلل وصرخت قائلة: "لن أمسح لك بذلك، -

 .املغرية بن عبد اهلل املخزمي من أخوال عبد اهلل كان بينهم
تداركت الفتنة، فصرخُت بصوٍت عريض إمتد اّل صماخ اجلميع ملتفًتا إّل أبنائي: ال تأذنوا ألحد -

  !باالقرتاب حىت يتم الفداء
اال أهنم سرعان   عيون عشرهتم بالدموعاحتضن عبد اهلل أخوته، مودًعا إياهم، واحًدا واحًدا، وقد اغرورقت 

 .ما حبسوها قبل أن تأخذ طريقها إّل االهنمار؛ إذ الحوا يف وجه أبيهم بوادر اهليبة والثبات
نادى عبد املطلب ابنه بصوت جهوري، ففّض عبد اهلل على عجل الوداع، ومضى حنوه يف قلق، وهو يسعى 

ياة والبقاء. فما يدريك لعل التاريخ يعيد نفسه فيفتدى يف أقصى أن يأمتر أمره مؤثرًا طاعته على رغبته يف احل



 
مل يباِل عبد املطلب مبا كان يدور وجيري،   اللحظات كما افتدى إمساعيل يف سالف القرون والسنوات؟

 .فأشار إّل عبد اهلل بالبنان ليجثم عند املذبح
 .داق عبد اهللحتت أشعة الشمس، متّوجت شفرته العريضة، مث انعكس بريقها يف أح

نظر عبد املطلب خلسة، مث شخص برأسه حنو السماء، مناجًيا يا رب الكعبة، ها أنا ودّريت العصماء، قرة 
 .عيين عبد اهلل. لقد استجبت دعائي وقد حان وفائي

 .وقبل أن تتضعضع عزميته، بسط يسراه بسرعة إّل ذقن ابنه وحليته اخلفيفة وجّر برأسه إّل الوراء
 الشفرة من منحره، حىت انبسطت إليه يد قوية، فقبضت على رسغه ودفعته عن عنقه. أدار مل يكد يدين

 .عبد املطلب رأسه، فوقع بصره على املغرية بن عبد اهلل املخزمي
قال املغرية يف خشونة ولني: لقد جرت عادة العرب منذ قدمي األزمان أن تفدي الضحية باملال وفاء -

أنا لست ممن يتبع اهلوى، فينقض ما عاهد  :رد عبد املطلب كارًها غري مقتنع ؟بالعهد. فلم ال جتري عليها
 .عليه اآلهلة

قام من بني القوم شيخ عجوز فان، يصيح : يا لبدعة شؤم حتدثها بني العرب يا بن هاشم! الولد سعة يف 
 .يأيت بابنه حىت يذحبهالرزق، بتوافر الرجال ومنعتهم، تتباهى قريش وتتبجح، فلئن فعلت فإن الرجل ال يزال 

رى أن ميثاقك مع اآلهلة ال تقبل عداًل أقال عكرمة بن عامر من سادة قريش لقد كنت مرجًوا فينا من قبل، 
 وال تقنع بفدية؟

قال خال عبد اهلل: أجل يا عبد املطلب قسًما برب الكعبة الذي انت آمنت به هذا الكالم معقول - 
 .للكعبة، فإننا مجيًعا نفديه باملالوموزون فإن كان فداؤه مبال يدفع 

مل يهمله املغرية وعاجله يف القول ال ترتدد دعنا. وهل ضربت موعًدا .تلكأ عبد املطلب وقال يف تردد ولكن
 ..للوفاء بالعهد

 .األمر شيء  أعرض عن هذا يا عبد املطلب بضع أيام، عسى أن حيدث بعد ذلك يف
 .فقام رجل يصرخ، فلنحتكم اّل الكهان-
 .وقال آخر: سجاح، عرّافة يثرب خري من ينهض باألمر-

 ..أمسك عبد املطلب عن الكالم فما له سبيل إّل الرفض
فهّل القوم مستبشرين. وختاصر الشباب مغّنني.. والنساء يزغردن واألطفال يسرحون وميرحون يف حبور 

 ..وسرور



 
  .كم إّل عرّافتها يف فداء عبد اهللعدنا باألمس من يثرب بعد أن ذهبنا إليها مع نفر من القوم حنت

  .طـالـت الـرحـلـة نـحـو عـشـريـن لـيـلـة، عّرجت خـاللـهـا عـلـى ديـار األخوال فـي بادئ األمــر
خـرجـنـا حـتـى قـدمـنـا مـكـة، فـلـمـا أجـمـعـنـا عـلـى األمـــر، ضربنا القداح حىت بلغت اإلبل مئة، فخرج عليها. "

ـك، فـأمـرت مبعاودة الـضـرب للمرة الثالثة، فلما خرج عليه، باشرين اليقني أن رضا رب الكعبة سـاورنـي الـش
 ."قد انتهى. وفـي الـيـوم اآلتــي سـقـت إلـى الـمـنـحـر مـن اإلبــل مـئـة، فنحرهتا عنه

عبد اهلل الشد،  فلنذهب يا ولدي" قاهلا عبد املطلب، وهو يشد على يد فتاه برضا وحـرارة وحنان. بادله"-
مستسلًما يف حب ووداد، وانصرف معه صابر التفت عبد املطلب إّل ابنه، ومها خيفان   فربط على يد أبيه

من احلرم بغبطة وهبجة، أال ترى ذلك!؟، فقال يف هزل وجد: لقد كلفتنا غايل. بـدت على عبد اهلل بـوادر 
، لقد غاليت يف الفداء، وطبت نفًسا عن عريض األسـف والـنـدم، فقال: يعز علي أبتاه شقاؤك من أجلي

 !املال؛ فمئة من اإلبل حصيلة أتعاب مخسني عاًما
وقـال: جباللة الـذي نفُس أبيك بقبضته، لئن كان القدح خيرج على كل ما أملك،  جّد عبد املطلب هذه املرة

 .لكنت أبذله على الرحب والسعة يف سبيلك
يكّن إال البشاشة والسرور، وال يستشعر إال  ولدي املاضي مضى، وأبوك اآلن ال فبادر إّل ابنه بالقول:

احلمد والثناء. فال تفكر إال بقادم األيام وحالوهتا فكر يف آمنة وزواجك منها... فقد سبق أن بعثت ساعي 
 .شمسيجهز أخوتك بعد النحر لوليمة العرس شعب ها.اخلري إّل وهـب. وهو اآلن وزوجـه يف انتظارنا

انـدفـع الــدم فـي صفحته الـطـريـة، فـربـّت عـبـد الـمـطـلـب على كاهله، فارتسمت على وجه عبد اهلل ابتسامة  
  .عذبة عريضة
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أقنعين عبد اهلل وأفحمين إذ قـال: يراودين األمـل، ويهفو يب الـشـوق ألنــال جــوارك سـاعـة الـــوالدة، وهــذا ال -

منذ سويعات  كب الشتاء. مث أمرين بالصرب والسكينة وأوصـانـي برباطة اجلأش والدعاء يتحقق لـو التحقت بر 
  .انثالت املدينة إال بعضها حنو اخلارج، ترتّقب العري حتت وطأة الشمس الشرسة

أعدت اضـطـربـت مـكـة هــائــجــة.. مـائـجـة بـعـد أن حـمـل إلـيـهـا ذاك الفارس املرهق األشعث بشائر القدوم، ف
النساء الدور بكل َجلبة وســرور، مث استيقظن والفجر مسرعات.. راكبات أو راجالت، فتوجهن يف هلفة 

 حيملن بني أيديهن الصغار، إلـى لقاء األخـوة واألزواج،
فاطمة  ومن ورائهم« احلارث وعبد مناف»فـي طـلـيـعـة الــســراة، كــان عـبـد الـمـطـلـب فـٍي انـتـظـار مـع ابـنـيـه 

 ..وآمنة



 
  !تعالت اهلتافات بغتة مـن الفتية املرتصدين باملشارف: ها هو العري قد وصل.. وصل

آمـنـة وعبد املطلب أخـذ القلب  .الـقـوم اضـطـرب، الـجـالـس منهم قـفـز. الـواقـف مـّد الـعـنـق ليجتلي الـمـشـهـد
  .منهما خيفق فـي الصدر مث خيفق

احتشد املستقبلون حول  .ى إّل املسامع جلبة القافلة، ونواح اجللجلة احلزين احلننيمث هناك من بعيد، تناه
القافلة؛ عبد املناف طـاف بفرسه حـول القافلة مـرات ومــرات، وجـاس الـركـب، دون أن جيد ألخيه عيًنا أو 

  .أثـرًا، فرجع إلينا ليعلن على والده أن ال أثر لعبد اهلل
ـد الـمـطـلـب، وهــو عـلـى يـقـيـن أن ال حمل للسؤال؛ فهل ميكن أن يكون عبد اهلل بني مـتـأكـد؟ سـألـه عـب 

 .الركب ويتكّلف األناة وال يندفع إّل أهله
الـمـوقـف،   وهو من غلمان عبد املطلب يف ركب الشام يـوعـز عبد املطلب بأمر جديد، -تدارك هشام 

  .ختلف عن الركب ولبث يف يثرب عند أخواله  د اهللفألقى علينا التحية، مث قال: سيدي موالي عب
 عاجله عبد املطلب بالسؤال: كيف، مل يرجع؟

لـدى الـعـودة ظـهـرت عـلـى صفحته عـلـل فـتّـت فـي عـضـده، ورفـعـت مـن حـمـاه ونـحـن على مـشـارف يـثـرب؛ 
الدواء، وأمره باخللود إّل الراحة. فال  إّل البقاء ذهبت به إّل طبيب يهودي باملدينة فوصف ملوالي  فـاضـطـر

بأس عليه اآلن، هو عند بين قيله يف ديار أخـوالـه. أمـرنـي أن أخـبـرك وزوجــه أنه سيعود إلـى مكة ريثما يسرتد 
  .الصحة والعافية

  ومىت كان ذلك؟ -
بآمنة وعبد املطلب  قبل عشر لياٍل يا سيدي. ظهرت على الـوجـوه أمـارات اجلزع والـذهـول، واشـتـدت -

 .اللوعة واالضطراب
ا، فلنكن شاكرين؛ إذ املرض قد دامهه 

ً
هــــدأت مــن روعـــي، وطـمـأنـت نـفـسـي أن سيعود عبد اهلل موفوًرا سامل

 .داخـل يثرب، ال يف طريق العودة
عد مخس، ليال ثالث، مث وصلتها ب  يثرب باملرقال، فاختزلت الطريقبعد أن ندبين والدي، سرت إّل"

أخوال والدي، فلم أجد له  عّرجت هناك على حي بين قيله وقلعة بين النجار؟ وافتقدت عبد اهلل عند أكرب
 ست عندها والقلق يساورين واحلريةمل يكن يف داره سوى زوجه العجوز، دعتين إّل خمدعها السرتيح، جلأثرًا.

 .تدامهين
 .ولدي آليت إليك بشرابقامت العجوز وهي تتوكأ على إحداها: أقعد يا -
 .شكرًا يا زوجة اخلال، ما يب عطش-



 
أجال احلارث ببصره يف الغرفة، فسأل: ما يل ال أرى عبد اهلل، يبدو أنه غادر الدار بعد أن صاحبته -

 .السالمة والعافية! أجهشت العجوز فجأة بالعويل والبكاء
 فوثب احلارث من مكانه يصيح: ماذا حّل بعبد اهلل؟-
 .العجوز، وهي تصرخ: مات عبد اهلل، يا ولدي، مات اهنارت-
 !ماذا تقولني-
 .أجل، يا ولدي، قبل يومني، استدعينا له الطبيب اليهودي، لكن دون جدوى، دون فائدة-
 !يا لطول الشوق املضطرم، وهلفة العيون إليه-
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سها السماء، وضربت بأعناقها بينما أنا نائم يف احلجر، رأيت يف املنام أن شجرة قد نبتت مين، فنال رأ"

املشارق واملغارب، ورأيت نورًا منها يزهر خّر له العرب والعجم سًجدا، مث رأيت رهطًا من قريش يريدون 
قطعها، فإذا دنوا منها، منعهم شاب وسيم وقور. ملّا رفعت يـدي ألتـنـاول ثـمـرة منها، صـاح بـي الـشـاب: 

  ملن النصيب، والشجرة مين!؟مـهـاًل، ليس لك منها نصيب، فقلت: 
قال: النصيب هلؤالء الذين قد تعلقوا هبا. فانتبهت مذعورًا خــرجــت، فــرآنــي كــاهــن، وأنـــا فـــزع، مـتـغـيـر 

قـصـصـت عـلـيـه رؤيــــاي، فـتـغـرّي لونه وامتقع مث  ما شأن سّيد العرب، متغرّي اللون؟ الــلــون، فـسـألـنـي، متعجًبا:
 .قال: لئن صدقت ليخرجّن من صلبك ولد ميلك الشرق والغرب، وينّبأ يف الناس فيدخلون يف دينه

 ."تسّرى عين الغم، مث تصّورت أنه سيكون من نسل ولدي أيب طالب
رأيــت ليلة فـي املنام أنـنـي وضعته، فـإذا خماضي اخلفيف يثري فيمن حويل مـن النساء الـدهـش والـعـجـب، "

  ..!؟ عندها استيقظتت لطلق والوجع مثلما يتملك األخرياتساءلن: كيف ال يتملك آمنة افـأخـذن ي
حممًدا، مث عليك   قـد محلت خبري األنام، فإذا وضعته، فسميه"ويف ليلة ثانية، كأن آتًيا أتـانـي، وهـتـف بـي: 

 " !بالكتمان
 .فزعت من النوم، وملا يتخل عين اهلاتف

الثقل وأوجاع الظهر، وضيق النفس والوحام. بني  صيب النساء منومل يصبها ما ي مل تشعر سيديت باحلمل،"
 ."ليلة وضحاها تغرّيت، وانطوت أشجاهنا اليت مل تكد تفارقها بعد أن فقدت زوجها

 ايف منتصف ربيع األول كنت يف الغرفة وحـيـدة. الغرفة كانت يف الـزاويـة القصوى على اليسار من الفناء، وأن"



 
الدار. فجأين املخاض، ســاورنــي قـلـق ورعــب شـديـد، فــإذا طـائـر أبـيـض يـدخـل عـلـّي وينشر جناحه داخل 

حويل، وميسح به فؤادي؛ فذهب عين الروع. وبينما كنت كذلك، دخل علّي نـسـوة ثـالث كالنخل طــوال، 
، عليهن لباس فـاخـرة، لـيـس لـهـا كـأن الشمس تـطـلـع مـن وجـوهـهـن. يـفـوح منهن رائحة املسك والعنرب

يف تلك احلالة الغريبة بني النوم واليقظة تبّدى يل أهنن حوريات، بل متثلن يل مرمي بنت عمران، أو .مـثـيـل
 ..آسية زوج فرعون، أو هاجر
 ، ابن سبع سنني رأيت ليلة يف يثرب يهوديًا، يرتقي شرفةافعاا كنت غالًما يقال يل حّسان بن ثابت: مل

 .ويصيح بأعلى صوته: هّبوا يا يهود فقد بزغ جنم أمحد
كنت طويل السرى يف الصحراء، ويف ليلة ميالده خرجت من الطائف يف حاجة، فرأيت النجوم تتألق يف 

كـأن الـسـمـاء دنـت مـن األرض، بـل أطبقت عليها. وكـأن الـكـون كله قـد تـلـحـف    قوة، مل أَر هلا مثياًل.
 ..مبا فيه من الصخر واحلجر، الشوك نــور سـمـاوي. وهـمـسـات غـريـبـة مــألت الـكـون والفضاء،بـحـريـر مـن 

إبان ميالده، كنت يف جتارة ببالد فارس، فسمعت أن إيوان كسرى ارتج، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، 
رسوال إّل اليمن   فوره وتناقلت األنباء أن قد مخدت نريان اجملوسية بعد ألـف عـام. هـال ذلـك كسرى، من

  .ليستعرب كهنتها العرب الرؤيا
ولد حممد عند الفجر، فأمرتين مواليت بقوهلا: يا بركة، إذهيب إّل عبد املطلب وبّشريه. وجدت سيدي يف 

  .احلرم يطوف الكعبة، فلما بّشرته، أكرمين مبسكوكة ذهبية، مث انطلق إّل دار مواليت يسعى
يقول: محدا لك يا ق وهلفة يشمه، واحتضنه مث أخـذ له، ذارفا عليه العربة، وهو رفـع الطفل من املهد بشو 

 !وهبت ابين عبد اهلل من يرثه. رب ما ألطف هذا الطفل وما أحببه رب الكعبة؛ فقد
  ا.مث أوعز إّل مواليت أن مسيه قثم 

 .مسيه حممدارّدت عليه مـوالتـي بـتـّودد كي ال تثري حفيظته: لقد أتاين آٍت وهتف يب أن 
وليمة عظيمة، حنر خالهلا  -عـلـى عـادة العرب  -مـضـت سـبـع لـيـاٍل عـلـى وضـعـه، فـأولـم عـبـد الـمـطـلـب  

 .اإلبـل، وذبـح األغـنـام، ودعـا إّل املأدبة
  .ها قد آن األوان، بعد سبعة أيـام، ليعرض الطفل على الناس ويعلن عـن اسـمـه

  مسيته يا عبد املطلب؟قام شيخ سائال: ماذا 
  .حممد -

هّم عبد املطلب ليفشي الـسـر ويـقـص رؤيـا كنته، آمـنـة، لكن  كيف مسيته حممًدا، ومل يكن له من قبل مسًيا!؟



 
سـرعـان مـا تــراجــع، فـقـد كــان عـلـيـه الـكـتـمـان. فـفـكـر هـنـيـهـة ثـم قـال مسيته حممًدا ليحمد اهلل يف السماء، 

 .د خلقه يف األرضوحيم
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فعبد املطلب يريد أن  قد شغف حممد جبده حبا فكان يرافقه كلما راح إّل احلرم، لكن عليه اآلن أن يفارقه؛

خيرج مع سـراة قريش إلـى سيف بن ذي يـزن، يف وفـد التهنئة، بعد أن ظفر عـلـى الـحـبـشـة ودحــر جـنـدهـم 
هـذا، سـلـيـل مـلـوك الـيـمـن، اسـتـنـجـد بـكـسـرى عـلـى األحــبــاش، فـاسـتـعـاد عـن بــالده. وسـيـف بـن ذي يــزن 

  .امللك والسلطان
ـق بــي أيــضــًا، سألين ذات مرة: أماه، أين قرب والدي؟ أجبته: يف دار النابغة كــان مـحـمـد شـديـد الـتـعـلّ 

  .بيثرب
 !قال: أال حتمليين إليه
مـحـمـد، عـزمـت عـلـى الـرحـلـة إلـى يـثـرب   إلـى لقاء عبد اهلل. فلما رأيـت ذلـك من أنـا أيًضا كنت أهفو

بـولـدي وبـركـة، عـّل حممًدا يتعرف إّل أخواله والصبيان وأركن أنا إّل مثوى زوجي الشاب. انتظرنا ريثما 
  .تنطلق قافلة إلـى يـثـرب لننضم إليها
اليوم العاشر قد زارت مواليت يثرب مـرة أو مرتني؛ فلها يف هذه املدينة من مل تُلح لنا سواد يثرب إال يف فجر 

 .متتُّ إليه بصلة القرىب، بيد أن حممًدا مل يزرها من قبل
كانت تظلُل حممًدا طوال الطريق، حيث ال   -واألمر عجيب-ملا تشتد. إال أن غمامة   اجلو ربيعي، واحلرارة

 !ظلة وال ظالل
أن الرحلة الشاقة قـد شـارفـت  -بفراستها  -أدراج الــركــب، حـتـى أحـسـت اإلبـــل أيــضــا مــا إن اسـتـمـرت  

على االنـتـهـاء وأن وقت اخللود إلـى الراحة قد حـان وآن، فهدرت مرحة، وباعدت اخلطى، ثـم الحـت بني 
يصل الركب يثرب حىت تأثر مل يكد .النخيل مـدرهـا وعواليها املقببة وتناهى إّل األمساع صياح الديكة

صلنا مع القافلة قلعة بين و  . بـاألجـواء اجلديدة وخصال أهلها، فالنت منهم أيًضا اخللق ورقت الطباع
  .النجار حبي بين قيلة

ملا مت اللقاء بأهل املدينة، منحنا اجلسم قسطًا من الراحة، بعد أن استودعناه ليزيح عنه ما لزق به من اهلباء 
عـلـى شـفـا الـبـلـدة، تـحـت ظـالل مـزرعـة .اجتهنا إّل دار النابغة، تلك املقربة القريبة من القلعة والغبار. مث

 .ونـخـيـالت، الزمــت دار النابغة مكاهنا، كئيبة لتحتضن مثوى عبد اهلل الغريب، الوحيد بني أعالفها الربية



 
العمل يف الـمـزرعـة والبستان، وآخـر قـد خـرج إلـى فـي تـلـك الـسـاعـة مـن الـنـهـار، كـان بـعـض منهمًكا ب 

مل تــأذن آمـنـة ألحـد مبرافقتها إال ابـن  .الـسـوق؛ فخّيم على املكان صمت رهيب ال خيرتقه إال زقزقة العصافري
الوحشة كانت غريبة، والسكوت قامتًا،  .خـال حممد، صيب يف مقتبل العمر خرج معها ليدهلا على الطريق

بدأت تشعر أن الزمن قد توقف عن احلركة واالضطراب. من يا عبد اهلل، من آمًنا من كل هم وغم وآمنة 
نـم، هـادئ الـبـال، فما من أحـد تـراوده نفسه فـداءك، يا  .لقد سـّرت عنك احملنة فقّر بـالـك وطــاب  ..

 .للموت من جمل ومذل
ـاد قـلـبـهـا يـتـوقـف عن اخلفقان ويتجمد يف عروقها الدم، كلما خطر هــا هــي آمـنـة تـتـذكـر عـنـد قــبــره، كـيـف كـ

مواليت، لو تأذين حملمد وابن خاله بالعودة إّل القلعة! هذا مـا قالته بركة الشفيقة،  .بباهلا هواجس فراقه
س فيه احلنون، بينما كانت تـذرف الـدمـوع وتضع يدها على كاهل آمنة. أدنت بركة رأسها إّل أذهنا لتهم

  !قوالً أرادت أن ختفيه على حممد... عذرًا يا سيديت: عذرًا من األفضل أالّ يراك حممد على هذه احلال
ت عليها آمنة يف لوعة وكآبة: فلريجعا، معك احلق يا بركة؛ فقلبه الصغري قد ال يتحمل ما يتضاعف عليه ردّ 

يا لوداعة يثرب، يا للسكون  .ناشتدت وطأة الصمت على املكان بعد أن ذهب الطفال .من األحزان
 .واهلدوء! لشّد ما كان يعصر مزاره الشاحط قلب آمنة، فتزداد وحشة واغرتابا

لبثنا يف يثرب ثالثني ليلة، كانت مواليت خالهلا تنقطع إلـى عبد اهلل، وتنفرد فـي دار النابغة مبثواه، ناحبة،  
لـه بسيديت ومـا يربطها بـزوجـهـا من إثر أواصــر الـود  ضـارعـة؛ فتثري العجب الـعـجـاب فـي نفس مـن ال عهد

  !ستة أعــوام مـن رحـيـلـه والـوئـام؛ ونـواحـهـا الـمـرّ 
 .إال أنين كنت أتوجس خيفة من أن يتحسس حممد األمر، فتشتد به األشجان

الـمـاء؛ لـيـتـمـرس فيها مل تكد مـكـة متلك مـن بـرك  ذإ غمرت حممًدا الفرحُة ملا أحسن يف يثرب العوم، 
يا لطيب املقام يف رحـاب يثرب احلنون اخلضراء.. ها هو حممد صـار ينعم .الـصـبـيـان الـسـبـاحـة حىت اإلتقان

 .فـي الـجـنـة، حـيـث ينبعث شـذا الـنـخـيـل، وأريـجـه الفواح
عن يثرب ومثوى زوجها؛ عل  ال مناص من العودة فسيديت قد اجرتحها الوهن واهلزال، وعلّي أن انزح هبا

األتـراح عنها تنجلي واألحـزان، فقلت هلا: مواليت ال بد أن سيدي عبد املطلب قد آب من اليمن: فعلينا أاّل 
نـتـأخـر فـي الـرجـوع، وإال سينتابه الـقـلـق ويـتـمـلـكـه االضـطـراب. أيدتين مواليت، فهممنا على شد الرحال، 

 .كـان الـجـو فـي يـثـرب صيًفا، إال أن احلرارة مل تكن كاوية   ا مـن غـد يومنا مـع الفجروأعددنا الـزاد، وانطلقن
مـضـت الـقـافـلـة فــي طـريـق الـجـنـوب، بـيـنـمـا كــان يـتـرنـح فــي مـؤخـرة طابورها الطويل، بعري آمنة الفاقع، 

ت بركة تسايرمها على منت فـي حـجـر أمـه، وظلّ وعـلـى ظـهـر الـمـركـب، اسـتـكـان مـحـمـد  .هبودجه اخلشيب



 
  .ناقتها الفامحة

ا م حممًدا إّل صدرها، مث أسلمت،  أغـمـضـت آمـنـة الـعـيـنـيـن، واسـتـنـدت إلـى نـمـرقـة جـلـد صغرية، وضمت
 .لبثت أن أفاقت آمنة على هدير اجلمال، مما كانت تتماله من الذكريات

أيـدتـهـا آمـنـة ، ، ليأخذ قسطه من الراحة ويرفه عن اجلسم بعض الشيءسيديت، سينيخ الركب هنا  -
 .بـإيـمـاءة لـطـيـفـة. ثـم مـالـتـا بـهـامـات الـجـمـال يـسـارا، بني النخيل

فلما بركت الناقة على األرض، وانتبذتا من القفل مكانا قصيا، استيقظ حممد على صرير هودجها، وخرج 
  .من احململ

مشر حممد  الـعـرق الـنـاضـح كـقـطـرات الـنـدى، ريري الناصع ما على جبني طفلهامبنديلها احلجففت آمنة 
وقـفـا عـلـى ضـفـاف نـهـر قـاحـل جـــاف،  نشوة النعاس.سرباله املخطط عن الساق، وانطلق إثر أمه، وهو يف 

، واليدين مبا كانت بعد أن فرغت من فـغـسـل مـحـمـد الـوجـه تصب عليه أمه من القربة، مث التحقت هبما بركة
  .عملها. تداولت آمنة الشابة والفتاة صب املاء، مث ساقت بركة النياق إّل حيث البئر؛ لتسقيها

جاءت بركة ببساط صوف أبيض، ففرشته آمنة حتت ظل خنلة، مث أخرجت خوانًا وقديرًا حناسًيا من عدل 
 .بعري بركة

  .الـبـحـث عـن شـيء مـا بـيـن األعـشـاب الـنـابـتـة خـالل النخيلأما حممد فقد كـان منهمًكا فـي 
أخرجت آمنة من القدير قلياًل من احللواء، ولفته بقطعة من الـخـبـز الـمـرقـق، وقـدمـتـه إلــى مـحـمـد، ثـم 

  .بـعـًضـا، وأعطت القدير إّل بركة الـتـقـطـت لنفسها
لكنها لـم تتمكن مـن تناول طعامها، فاكتفت بلقيمات. ألـقـت بـركـة انـصـرف حممد وبـركـة إلـى األكـل، و 

  :عـلـى سـحـنـة آمـنـة الـمـمـتـقـعـة، نـظـرة خــوف ووجــل، وبادرهتا بالسؤال
 . سيديت، كأنك لست على ما يرام؟-
  .ال، بل ال أشتهي الطعام، رمبا بسبب احلر -

ًرا ومقاًما، بـيـنـمـا أمـعـنـت الـقـافـلـة فـي الـسـيـر نـحـو مـكـة، مالت الشمس إّل أقصى السهل لتتخذ فيه مستق
  .وحـثـت الـخـطـى لتبلغ مأمنها، قبل أن جين عليها الليل

 !سأل حممد بركة، وهو إّل جانبها يف الرحل: ومىت الوصول إذن يا حاضنة
املنوال، فسنبلغ مكة بعد ليال  أجابته بلطف: حنن مل نقطع من الطريق إال ليلتني، وإذا سرنا على هذا-

  .مثان
 سأل حممد وهو يتثاءب: وهل سيعود جدي من اليمن حىت ذاك احلني؟ -



 
 .نعم ورمبا قد عاد -

 ومىت يرحل الناس عن هذه الدنيا، وميوتون، يا حاضنة؟ - 
  إذا أصاهبم الكرب، وطعنوا يف السن.... ترى مل تسأل؟ - 
  أمات والدي عن كرب سن؟- 
  ا الذي تقوله، يا عزيزي الصغري!؟ما هذ-
 ؟كان عجوزا -
  ال بل شابًا مرض فـمات إثر محى؟- 
 !نعم، على ما يبدو -

 وأمــي، قـد انـتـابـتـهـا حـمـى، ونـحـن عـلـى أعـتـاب الــخــروج من يثرب، فهل هي أيضا...!؟ –
وقالت: مهال، يا عزيزي الصغري  غص حممد بالعربة، مث أمسك عن السؤال، فضمته بركة إّل صدرها حبنان،

مهال، ومن قال إن كل من تعرتيه احلمى ميوت؟ مث استطردت يف احلديث عسى أن تصرف حممًدا عن 
  لــم يـــرد مـحـمـد بــجــواب، أسئلته تلك، أحتب جدك كثريًا؟

الـمـشـارق، ال تـزايـلـه؛ بـل ليلة ثقيلة لـيـالء.. حلظاهتا طالت كأهنا سـاعـات، والشمس بدت غـارقـة فـي جـب 
تستعصي على الـشـروق، وتصر عـلـى الـبـقـاء. وهــا هــي آمـنـة تـنـوبـهـا الـحـمـى نــوبــة بـعـد نـوبـة، فيلتهب عودها 

  .كالكور املضطرم، مث يتصبب من مساماهتا العرق مثل سـواق صغرية منهمرة
ستيقظ حممد وبركة، فأخذت تعضعض على الشفتني، وتنشج اضـطـرت أن تـالزم الفراش منهكة، خشية أن ي

أحـيـانًـا الـرجـفـة، فيشملها عــرق بــارد، ثـم تلح عليها رخـوة غريبة وتقهرها،   يف صمت أبكم. تعرتيها
  .ويأخذها دوار الـرأس وتقاذف املعدة كل مأخذ

ـمـى حىت الفجر، على مـدى ليال ثـالث طاملا دامهها هــا هــي آمــنــة تـتـمـنـى الــمــوت، بـعـد أن قــاســت الـح
اخلوف على مصري حممد ومستقبله، وعلقت فـي ذهنها أسئلة واخــزة: مـاذا سيحل بـه مـن بـعـدي، أيـن ينتهي 

  به الـدهـر الـقـاسـي وفـتـنـه؟ وهــل يـطـيـق يـتـيـم فـي الـسـادسـة هــذا اليتم املضاعف؟
لقي من الرعاية اخلفية الغيبية، فأخذت تتمتم:   ه إبان والدة حممد من الرؤيا الغريبة وماتذكرت فجأة ما رأتـ

 ."أعيذه بالواحد من شـر كل حـاسـد"
انـبـثـق الـفـلـق، وتـسـلـلـت أشـعـة الـصـبـاح الـشـاحـبـة إلــى فـرجـة الباب إلـى نفس آمنة سكينة غامضة، فصارت  

  .من فوق العرش كمن يبصر الكائنات وشؤوهنم
مــع إطــاللــة الــنــهــار، خـفـت الـحـمـى واألوجــــاع، وشــعــرت آمـنـة بالتحسن، فاستندت إّل الوسادة جاثية، 



 
  .وظلت على تلك احلال

ية، هـا هـي قـريـة األبــواء الضئيلة اسـتـفـاقـت هـي أيـضـًا مـن طيب املنام، فتعاّل صوت احلياة من أكواخها املدر 
مسعت آمنة من الزقاق املتاخم للكوخ جلبة سرب من العنز والـجـداء، مث حطت فـي  وأزقتها الضيقة امللتوية،

فأثارت بركة بصداحها من ،  كأهنا تبح عن بلغة من الطعام  -الـبـاحـة بضعة عصافري وراحــت تـزقـزق عـالـًيا
لبصر منها على موالهتا؛ فخاجلها بغتة مزيج من الشعور املنام، واثبة مرتبكة، تدير بعينيها حول الفراش فوقع ا

  .بالفرح واحلياء
 !فقد صرفين النوم عنك واإلرهاق –يا سيديت عذرًا  -عذرًا -
مـهـال، فـإنـك فـي اآلونــة األخـيـرة، تكلفت من التعب والعناء. ال عليك. هنيئا لك النوم   مـهـال، يـا بـركـة 

  .بين يا أنيس آمنة يف أعوامها العجاف، يا صبور، يا شريكة أحزان يتيم عبد اهللوالراحة يف سبيلنا أنا وا
  !طاب يومك يا مواليت، يا للسعادة! يبدو أنك أحسن حاال

.. ما إن وقع بصرها على حممد وهو يستيقظ  وطاب يومك، أيًضا، يا بركة، نعم، أنا اآلن أحسن ولكن  -
 .من املنام، حىت أمسكت عن الكالم

  أنعمت صباًحا يا ولدي، أمسيت مرتاًحا؟ - 
ال هتن يـا شريك "رد حممد بابتسامة عذبة، مث محلق يف سحنتها . قرأت آمنة نظرة ابنها، فطمأنته بقوهلا: 

بـعـد أن تـنـاولـنـا أنـا ومـحـمـد الـفـطـور، تـشـبثت ". غبُت عنك ري، وال تـحـزن؛ فراعيك معك وإنأحـزانـي الصغ
مد تعانقه تقبله، وقـد أسـالـت مـن عينيها الـدمـوع. حط حممد رأسه على صدرها، وهو يسّح مواليت مبح

العربات سًحا غزيًرا فضقت باملشهد ذرعـًا، فأجهشت بالنحيب والبكاء. أرسلت آمنة حممًدا إّل الفناء يف 
  .حاجة ما، مث أهابت يب أن أدنو منها

ـبـتـيـن، وطـبـعـت عـلـى وجـهـي قبلًة، فاخنرطت يف العويل، وقّبلت منها اليدين أخـــذت يــدي إلــى يـديـهـا الـمـلـتـه
الناعمتني كالورد. ثـم بـصـوت طيب أوصتين مبحمد، أن أسلمه إلـى جـده وأن ال أخلي بينه وبني الوحدة ما 

 .وجدت إّل ذلك سبيال
قليال   ـًدا يف ربيعه السادس، ومل يذق حنان األم إال قـالـت لـي مـوالتـي: يـا بـركـة، إنـك تعلمني حـًقـا أن مـحـم 

ال أخ له، وال أخـت، وليس لـه مـن بعدي مسل عن الوحدة، إنه يأنس بك أنًسا خاًصا، عسى  -
 .يسلي ذلك مّهه، ويريح شجوه  أن

ن بني تدهورت حال مواليت خالل اليومني بشدة، فأخذ منا اخلوف أنـا وحممد كـل مـأخـذ فجرعتها مـا كـا
 -وتشبثنا هبم. فجرعتها  ـيةتـوسـلـنـا إلــى شـيـوخ الـقـر  أيدينا، مما أعـرفـه، من األعــشــاب، فـلـم يـنـجـع فـيـهـا ثـم



 
مـا وصـفـوه لنا مـن الــدواء. ولـمـا ألقت علي مواليت كالمها ذاك، توجست منه خيفة، فانطلقت  -بـال طـائـل 

إّل شيخ علي مكني، ناحبة، أسأله العالج، فأوصاين بالذهاب إّل كاهنة حكيمة يف ربوة بعيدة عن األبواء، 
طـلـبـت مــن مـحـمـد أال .ف هبا إّل مواليت؛ عّل يف ذلك الشفاءعجوز جاءهتا من مكة، ونصحين أن أخ

يـتـرك الـــدار، وولــيــت وجـهـي أنــا حنو الكاهنة، وملا بلغت بيتها، أعلمتين أمتها أن قد مضت إّل معبدها يف 
 .جبل األبواء، ولن تعود إال بعد ليال ثالث

واألســـى، فسمعت، وأنا بباب الغرفة، عويل حممد وحنيبه اجلهري،  مـتـصـدعـة مـن الـغـم  رجـعـت إلــى الـقـريـة 
رقة: أمـاه، ؟ ماذا دهاك؟ مل واضًعا خـده على خدها، وهـو يندب حب هرولت إليه ساعية، فرأيته متضرًعا،

 !أماه، من يل غريك؟ كوين عونًا يل على الوحدة  تردين علي؟ اهنضي لنعود إّل مكة! ال
اق، وأسـرعـت إليها. كـانـت قـد أسدلت األهداب، ومتثلت يل بوجهها اهلزيل، كفلقة اصطرخت مـن األعـمـ
 .قد غط يف سبات عميق  القمر املشرق، مالكا

أدنيت األذن من صدرها، يف ذعر ووجل: قلبها مل يعد خيفق. مهمت أن أدك براحيت على هاميت، وأنثر 
ة حممد املرعوبة املهمومة، فخفت أن تزهق من الشعر وأشـق اجليب، فانصرفت؛ إذ وقـع بصري على سحن

زاجرة: صربًا يا بركة، فها أنت والبقية الباقية من سيديك.. أدركي   عوده الضئيل الـروح، مث أهبت بنفسي
 !حممدا

ألحني حممًدا عن صدر أمه، فقلت له: يا حبييب، هي لن ترجع عليك جواب ولـمـا   بذلت قصارى اجلهد
 .!غـاشـيـة مـن الــوجــوم، أضـفـت قـائـلـة: جعلت فداك! هذي هي املوت.. األم.. ماتت رأيــت عـلـى وجـهـه

ها هي احلياة تنتعش من جديد، الفجر يعاود االنبثاق، والشمس تـسـتـأنـف األنــفــاس، والـعـالـم الـعـجـوز  
  .يـسـتـعـيـد يــوما آخر من دهره الطويل

 .قاحل الفيايف هبودجها اخلايل  -فـي كآبة  -تشق   إلـى مكة كانتالقافلة الصغرية فـي طريقها 
كـيـف يـصـدقـان غـيـابـهـا، أعـنـي غـيـاب آمــنــة، كيف يصدقان أن صوهتا احللو احلنون، الشفيق الرقيق لن يعود 

النحيب، ومل يشّنف منهما األمساع. خالل ما مر من األيام، متادى حممد يف العويل والبكاء، فلم ينقطع عن 
يرقأ له دمع وال عربة، فتوجست عليه بركة خيفة وخشيت أن تزهق روحه املرهفة، فتفارق عوده الغض 

  .لتلتحق بأمه
إرضــاء لروح موالهتا، أن هتّون عليه اخلطب وتعود به  -كـان عليها   -لـحـظـة   لـم تـكـن تـتـرك مـحـمـًدا وشـأنـه

ا 
ً
 !ألست ظمآنًا حبييب،-إّلّ جده موفورًا سامل

ألست مرهًقا؟ تعال لنتفيأ ظالل الصخور، ونرفه عن اجلسم؛ فـنـسـتـعـيـد الـطـاقـة. ألــم تـكـن تـصـر أنــت عـلـى 



 
  !اإلســـراع فـي الـعـودة، فلنسرتح الليلة

قبل أن تلح الشمس على األرض بالسع وهجها، راحت غيمة تلوح يف السماء رويًدا رويًدا لتمد على 
 ..يهما الظاللرأس
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وعـنـد الـفـطـور، أهــاب   أفقت مع الفجر على جلبة الرفقة، وهم يستعدون للرحلة، فقمت معهم أعد العدة.

كان سيف قد انفرد بنفسه يف غرفته    بـي غــالم، فمضيت إلـيـه، فـأخـبـرنـي أن األمري يدعوين فانطلق يب إليه.
ودعاين إّل جواره، مث قال: لقد صرفتين عنك زمحة األعــمــال، ولــم املتواضعة، فلما دخلت عليه أكرمين، 

تسعين الـخـلـوة بــك، فــإذا بلغين أنــك عـلـى أعـتـاب الرجوع، استدعيتك أللقي إليك ما ينبغي قوله قبل فوات 
 .األوان

  !قلت: شكرًا يا أمري، ومسًعا لك وطاعة
 !ينهقال: فليكن هذا السر العظيم مطويًا حىت ح

 .قلت: هو ذاك 
 على بعض قــال: إنــي وجــدت فــي الـكـتـاب الـمـكـنـون الــذي اخـتـرنـاه ألنفسنا عـظـيـم خــبــر، واحتجب إال 

الكبار مـن األحـبـار.. أن فـي الـحـجـاز الـيـوم غـالم بصباحة الـوجـه وجـمـال الـخـلـق، بني كتفيه شـامـة كـالـخـز 
أبــواه أو قـد يـمـوتـان، يكفله جـده وعمه ويبعثه اهلل رسوال يف مكة واجلنوب من احلجاز، هو  األدكــن، مـات

صاحب الشفاعة يـوم القيامة، وجيعل له اهلل أنـصـارا منا يعز هبم أولياءه ويذل هبم أعداءه، يكسر األوثان، 
. سكت سيف هنيهة عن وخيمد النريان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

ميتد بسيف كـي يـكـون   احلديث، مث غاص يف أفكاره، متأماًل، وخلى بينه وبني العربة، فقال: يا ليت األجـل
له عـونا وينصره بالغايل والـرخـيـص. كنت أمسيه وأدعـو إليه، لوال خويف عليه من األعداء. أعثر عليه، يـا ابـن 

 .ـن اليهود، ألد اخلصاماألخـت، واحـرسـه، واحـذر عليه م
على ما أطلعتين من السر أظن  -يا أمري  -فالتفت إّل سيف، قائاًل: شكرا لك،  ساورين على آمنة القلق،

 .ظنا أنه حفيدي حممد، ففيه العالمات، على أن أمه ما زالت على قيد احلياة
 به آمن، ومبا أتى به قال سيف: طوىب لك، يا بن هاشم؛ مث طوىب لك، ما أسعدك يا شريف! أشهد أنين

من رب العاملني. مث تنهد حبرقة وقال: يا ليتين أدركته ففديته بنفسي ومهجيت. فما زال يردد قوله حىت ضمين 



 
 .إليه، ولثم وجهي، مث أذن يل باخلروج

ومـلء الـكـرش مثقال فضة،  ٩٠٠مـثـقـال من الـذهـب، و ٩٠٠إذا اردنـــا الـقـفـول، أمــر لـكـل مـنـا هــدايــا. لـي 
 .عنرب ولرفقيت مثل ما محلت
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دخـلـت هـالـة الـغـرفـة، وعـدلـت متكأ عـبـد الـمـطـلـب، ثـم ثنت تـحـت سـاعـدي زوجـهـا وســادتــه الـتـي اسـتـنـد 

 إلـيـهـا، وقــالــت: آتـيـك مبغلي األعشاب؟
بلغ الزىب، الـبـلـيـة هـذه الـمـرة مـن صـنـف آخــر. هـي رنـا إليها وقـال: ال جـدوى من الـعـالج؛ فالسيل قد 

ما إن أراد أن يتفوه ب )املوت(، حىت أهابت به هالة أن حممًدا يف ..الـشـيـخـوخـة، وال ينجع فيها إال
  .احلجرة

لقد كـان عبد املطلب يعرف كم من الـمـودة يكّن له حفيده؛ فمنذ آب من يثرب يتيًما مل جيد من دونه  
وئاًل يعتصم به. فكان يتيم به إليه ويدنيه. ولــم يـصـبـر بـُعـد عــن اآلخـــر يوًما فضاق كل بالفراق ذرعا. كــان م

جلده الطعام، وسقاه الشراب. لكن يبدو أن األيام كانت   ال يـأكـل إال بـحـضـور حممد، فإذا حضر، قدم
د، وحـاسـتـه الـسـادسـة راحـت تنذره مبوت معّجل يف قادم حبلى بـالـمـفـاجـآت وصــار الـقـدر لـه بـالـمـرصـا

 .األيام
كـال، ال يهاب عبد املطلبِ  الـحـمـام؛ فقد عـاش ملًيا موفور النعمة، وال يشوبه من املوت قلق وال 

اضطراب؛ فاملوت ليس هو الفناء كما يزعم بعض العربان. مل يأخذه بعمله الصاحل الغرور، بل داخلته 
ترى، ما »ة، وغمرته السكينة؛ ألنه عايش العفة والطهر والنقاء. إال أن مًها مقلًقا أخذ يدامهه: الطمأنين

ال مناص مـن «. مصري حممد من بعدي...؟ أيطيق نائبة من جديد، هذا اليتيم الرقيق، الدرة العصماء؟
  .الـسـر والـعـلـنتبناه عـبـد الـمـطـلـب فـي   الـقـضـاء، وال اعـتـراض على الـقـدر. هـذا مـا

 .تـرى هـل يدرك قلبه ذلك
آه، يا حفيدي الصغري، يا حلزنك املتواصل السحيق، تـمـالـك عـبـد الـمـطـلـب نـفـسـه، فـكـاتـم دمـعـة طـفـرت 

 مـن عينيه عـلـى حـيـن غفلة مـن مـحـمـد، فكفكفها بـإبـهـامـه، ثـم وقـع مـنـه البصر عـلـى مـحـمـد، مـقـرفـًصـا
لــدى الــبــاب، قــد ألـصـق الـفـخـذيـن بـبـطـنـه، مـسـنـًدا الـذقـن على الركبتني، وهـو ينعم إلـيـه النظر بعني عسلية، 

يا لذكاء هذا الغالم ويا لفطنته!، يصعب على عبد املطلب، أن يسرت عليه سـره بل  .مشدوهة، طافحة بالغم



 
 .يستحيل

 . ب احلجرة قويل أليب طالب، وبنايت جيتمعوا إيّل الليلةترت  هالة! أدارت إليه رأسها، وهي
انـطـلـقـت إلنـفـاذ مـا أمــر، فـالـتـفـت عـبـد الـمـطـلـب إلــى حممد يسأله: كيف حالك يا بين؟ قـال حممد والعربة 

  !ختنقه: عاهدين يا جدي على الصحة والشفاء
  تظاهر عبد املطلب بالسالمة، وأىن له ذلك؟

 .يا ولدي أنين عشت مثلك يتيًماأتعرف  -
 !زحف إليه حممد ليجلس إّل جواره، فقال، متلهًفا: لكنك مل ختربين بذلك 

  .أجـل، يا ولـدي، أنـا أيًضا ولـدت يتيًما، مث ماتت عين أمي، وأنا يف عمرك - 
 إذن، كنت مثلي؟ .. يا للعجب -
  !أنت مثلي، ال أنا مثلك 

 ر عــن بـسـمـة خــافــتــة؛انــفــرج ثــغــره الـصـغـيـ
أجــل يـا عـزيـزي الـصـغـيـر، كـانـت طـفـولـتـي مـثـل طـفـولـتـك، أو كادت أنا أيًضا أملّت بوالدي وعكة،  -

فمات، وهو يف طريق التجارة إّل الشام، إال أنك اآلن بني العشرية والديار، ثـم أضـاف، مـتـأّوهـا: ثبت 
 وأذعنت لـلـقـدر كـمـا يـذعـن الــرجــال -على أيـة حـال  -للقضاء 

 !مل حتدثين أمي إال عن والدتك يف يثرب -
، فـخـاطـبـهـم بـقـولـه: دعوتكم يف لتفت عبد املطلب إّل بناته وبنيهانطلق محزة مبحمد ألمر من أبيه، فامث 

  .حنادس الليل، لتسمعوا آخر وصاياي
واستعرب زبري وانـهـمـرت فــي مـآقـي أبــي طـالـب الــعــبــرات، أجهشت البنات بالبكاء، وعـال منهن النحيب، 

  .فــراحــوا يـحـمـلـقـون فيه حبرقة، تأخذ باخلناق
 .لقد أتـانـي اليقني فها هـو حنيب سينقضي عما قـريـب، ومل يبق إال حشاشة -
 ..غص أبو طالب وصرخ: أيب.. أنت 

  . بد منهقاطعه عبد املطلب ليقول: إن املوت سبيل ال
 .وقد حق علي اآلن أن أوصيكم، فاستمعوا إيل

فـقـال: يـا بين، أنـتـم خـيـرة ولـد إسـمـاعـيـل وزبــدة سـاللـتـه، هـا أنـا سيد قريش وسائقها ألقي عليكم وصييت: 
الب وإلـى أبـي ط  .إن الرئيس عليكم من بعدي الزبري، سلمت إليه مفاتيح الكعبة وسدانتها، ولـواء نـزار

سقاية احلاج وكفالة حفيدي حممد. خذوا عين ذلك، وال ختالفوا قويل، مث أوصيكم ثانية مبحمد، كونوا عند 



 
 .إعزازه وإكرامه، فسرتون منه أمًرا عالًيا عظيًما

 .أضــاف أبــو طــالــب: سـمـعـنـا وأطـعـنـا غـيـر أنــك كـسـرت قـلـوبـنـا بوصيتك، وأزعجت أفئدتنا بقولك
لب العربات، مسح عبد املط .ـه؛ فإنه فـريـد وحـيـدا أبــا طـالـب، عـلـيـك بـالـغـالم، احـفـظـه واسـتـمـسـك بـيـ - 

بـصـوت خـفـيـض،: كفكفوا العربات وهونوا على النفوس، فال بد من هذا املصري، ارجعوا إّل الدور؛ وقال 
هرول ساعًيا حنو الغرفة، فاندس بني العمات واألعمام، فإن األهل يف انتظار. فلما مهوا باخلروج، رأوا حممًدا ي

 .وشق طريقه حىت جده، فعانقه وحط على صدره رأسه، وبكى شجوه، فعاودوا معه العويل
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انـسـل  .آخــر نـجـيـمـات الـلـيـل الـسـابـحـة فــي سـمـاء الـصـبـاح الـبـاهـتـة أدركـهـا الـشـحـوب، واحــدة تلو الـواحـدة

حممد، بـسـرعـة، وهـو غـارق فـي األفـكـار؛ فقد استيقظ مع الفجر ومل ير عمه إّل جنبه يف الفراش. تفقده يف 
مث  باحة الدار فذكرته زوج عمه أن إيالف رحلة الشام الصغرية، وأبو طالب قد انطلق ليلتحق بالركب، 

 .أذنت له بالذهاب ليودّع عمه قبل االنطالق
أبـو طـالـب مـولًعا مبحمد أشد الولع، ففي مضي السنوات األربـع، مل يهنأ له بال ما مل خيرج كــان زوجــي 

؛ فقد كان يشم منه رائحة جده، ويلمس فيه خصاله حممد أليب طالب حمله اخلاص يف قلبو  .معه حممد
عليه اليتم يف السخي جنبه، وهـا كـان يـرى أبـاه وأمـه وجـده، فيهون  .وميثل له أبًا لـم تكتحل عـيـنـاه بـرؤيـتـه

 .هـو أبـو طالب قـد عـزم على مفارقته، والرحيل عنه إّل جتارة الشام
عـلـى عـلـم أن مـلـجـأه الـوحـيـد ومـأواه الوثيق على وشـك الرحيل إلـى  -مـنـذ أمــد  -لـقـد كــان مـحـمـد 

فيها قد ران عليها مرتاكم الغبار، غبار الغربة غبار  الـشـام، فـاسـوّدت الدنيا يف عينيه وأحس أن املدينة مبن
خلف حممد وراءه مـدخـاًل .الوحشة ورنقت سحب اهلم الصفيقة يف مساء قلبه، وطـالـت عتمة قامتة أفـق حياته

، فــي بـعـض األزقـــة حـتـى بـلـغ مـسـفـلـة مـكـة، حـيـث مـنـحـدر الـسـيـول  مـن مـداخـل الـسـوق، وشـق طريقه
 .ومـجـمـع األكــواخ الـصـغـيـرة

اعتلى حممد صـخـرًة، وأدار اللحظ مينة ويـسـرة، وهو حسري فاندفع إّل طليعة الركب، وانتحى جانب على 
  .الطريق، عّله يرى أبا طالب إذا فصلت العري

ا ما كان نصيب حممد من كل ذاك إال حزن عنيف.. سحيق، وعربات نضخت يف مآقيه، مل يعد ميلك هل
  .دفًعا مع ما كان ينفق من الصرب اجلميل



 
ذرًعــا؛ فهو كـل مـا تبقى   وقـع بصر حممد على عّمه بغتة، وهـو يتقدم القافلة، أنـا أيـضـًا كنت أضيق بفراقه

فعزمت   لـي أخي لكنين مل أَر غري الرحلة من بدا، ومل أجد سواها خمرًجا من شظف العيش وضنك احلياة؛
  .لشام مبا كان يف يدي من الوفر القليلعلى الرحيل إّل ا

الـتـقـيـت بــابــن أخــي فــور انـطـالقـنـا. كــان واقــًفــا عـلـى هـامـش الطريق منكفًئا حمسورًا، حزين، فما أن رآين، 
 .حىت اندفع متشبثًا بعنان بعريي. يبكي مـن الصميم ويـلـح عـلـي بـالـقـول: خذين معك يا عم، خذين

اله أبـو طالب ورّق له قلبه، فنزل عن مركبه، والدمعة ترتقرق يف عينيه ليقول: يا حيايت إنين أيًضا ال رثـى حل
أقوى على الصرب عنك ساعة واحدة، مث انتحى به جانبا! مث التفت من فوره إّل غالم فـي الـركـب يـأمـره: 

نضم إيّل يف ركب الشام؛ فلتجمع ثيابه يف صرة مث انـطـلـق اآلن بـجـواد إلـى داري وبـلّـغ أم طـالـب أن حممًدا ا
 .ائتين هبا

التقط أبو طالب بسبابته الرقيقة دموع حممد، وهي تطفر من مؤقه، وجعله ردفه على البعري.. مـا هـي إال 
ـال لـحـظـات حـتـى انـقـشـعـت عـن سـمـاء صــدر حممد سـحـائـب الـغـم واألســـى خــلــف الــركــب وراءه جــبـ

شــمــال مـكـة الــجــرداء زاغت مكة عن بصر حممد رويًدا رويدا وغابت مبعاملها إال ما الح يف البعيد السحيق 
  .من جبال

أمعن حممد النظر يف املكان، فلم يستغربه، بل انكشف عن بـصـره الـغـطـاء، فتمثلت أمـام عينيه األبــواء، 
  السادسة من العمر. وآمـنـة الـحـنـون، وراودتــه ذكرياته يف

  .هـاجـت فـي ذهـن حممد خـواطـر تـلـك األيــام الـغـضـة القصري الـتـي قـضـاهـا مـع أمــه
مل تكد متر على الرحلة يف وادي الشام بضع ليال، حىت المس حممد الفوارق بني أهله واألعراب يف السحنة 

فأدرك أهنم ليسوا على بساطة احلجاز وما كان عليه أهلها والبنية والطباع. وإن مل يلتق إال بفئة قليلة منهم 
  .من الصدق واإلخالص، بيد أن الشوام كانوا أكثر ليونة، وأحلى عشرة وأقوى على الصرب واالحتمال

اطـلـع أبـو طـالـب عـلـى حممد مـن فـوق الـجـمـل، ثـم قــال، وهـو ينوء بصدره: هنا يف شرق الشام حاضرة 
نظر حممد إّل عمه نظرة ملؤها احلمد واحلب والثناء. بلغ الركب مشارف املدينة  .وق رائجةكبرية، فيها س

 .وملا يدخلها بعد؛ فالح من البعيد سواد اجلنان والعمائر احمليطة
إذ  صومعة، مل تبلغ من العمر عـتـيـا؛  أوعــز أبــو طـالـب إلــى الـعـيـر بـالـوقـوف؛ كان ذاك البناء املطل من الربوة

ال تناهز األربـعـيـن، شـيـدهـا عظيم الـرهـبـان، بـحـيـرى، ومنذ ذلـك الـحـيـن، انـشـطـر عـن دنـيـا الـنـاس، وآثــر هـو 
 ونـفـر مـن أتـبـاعـه أن يقضوا العمر يف النسك والعبادة. 



 
لـخـصـر. واتـجـه حنو البستان حيث مـربـع انفتحت بـوابـة الـصـومـعـة فــور اسـتـقـرار الـعـيـر، فـبـرز منها فىت ضـامـر ا

األشــراف مـن مكة، فرحب بالقوم ونفحهم بالتحايا، مث سأل عن رئيس الركب وزعيمه، فدلوه على أيب 
 وك ومن يالزمك إّل مأدبة غداء يفطالب. انطلق إليه ليقول: أقـرأ عليك حتية سيدنا حبريى وهتانيه وأدع

 ن اجلسم شيًئا، ومتنحوه من الراحة قسطا. الصومعة، وذلك بعد أن ترفهوا ع
يـا  -تـمـلـك أبـــا طــالــب وصـحـبـه االســتــغــراب، فــقــال أحــدهــم: إن هـذا لـشـيء عـجـاب! الـراهـب الكبري 

منذ بعيد اآلماد، نلقي رحلنا لليلة وضحاها يف هذا املكان، لكنين  -يلقي بـااًل إّل املساكني!  -للسعادة 
أتذكر يوًما أن الراهب مشلنا برعايته، وأعارنا اهتمامه! لـم حير الفىت الـراهـب جـوابا فطأطأ رأســه، فـتـدارك   ال

أبـو طـالـب املوقف الـحـرج؛ فغري مسار احلديث وصبه يف جمراه الصحيح؛ إذ قال بصوت يسيل رقة ولينا: 
 للراهب حبريى الشكر والثناء.  .بكل فخر واعتزاز

الراهب رضی، وطاب نفًسا مما تفوه به أبو طالب برفق ولطف، فقال: أنا أيًضا يف حرية من أمر ساور 
أستاذي، لكن ال بد له من هدف أو دليل؛ التفت أبــو طـالـب إّل الفىت الراهب قائاًل: إقرأ على حبريى 

  .حتايانا، وألِق عليه منا السالم، وبلغه أن األمر أمره، سنليب الدعوة
اختذ كبار الركب جملسهم حول املائدة، فقام حبريى، .اعـة كـبـيـرة، مــد سـمـاط طـويـل مـتـنـوع الـطـعـامفـي قـ

 يغدق عليهم عبارات الرتحيب. 
نـعـم، جـئـنـاك عـلـى بـكـرة أبـيـنـا إال غـالًمـا صـغـيـرًا تـركـنـاه عند   يا معشر قريش، كأنكم خلفتم وراءكـم ظهريا؟ 

 .متاعنا
 .مهس بـحـيـرى، متمتًما: بـل هـو كبري عظيم، أعـلـم مـنـا مجيًعا وأرجح عقاًل وأحزم

كان أبو طالب جالًسا دون حبريى، فالتقطت أذنه ما انفاحت بـه شـفـتـاه. فـلـمـا أشــار عـلـى فـتـاه الـراهـب أن 
 .يـدعـو مـحـمـًدا، قـّر ابو طالب بااًل وهش سرورًا

خـي، شـّد حبريى نـاظـره إلـى مـحـيـاه، ولبث شاخًصا إليه، مث أجلسه إّل جواره، والطفه، حـيـن وصـل ابـن أ
 .حمتفًيا به كل االحتفاء

 .تناولنا مجيًعا الطعام ثـم شكرنا حبريى والـرهـبـان. وإذ مهمنا ترك املقام، استملهين حبريى أنا وحممًدا
هي الغاية من صنع الطعام فانتظرته ملًيا حىت ينبس بشفه، كأنه أراد أن يناجينا، ويهمس إلينا بأسرار كانت 

 تـرك الـركـب الـمـكـان، فـدعـانـا بـحـيـرى إلـى غـرفـة. فــإذا جلسنا فيها، انربى يسألين: ما هذا الغالم منك؟
 .ابين -

 يف الكثافة وقـال: ال، ما شـمـلـه االسـتـغـراب وتـمـلـكـه الـعـجـب؛ فـقـطـب الـجـبـيـن، وأدنــى احلاجبني املوغلني



 
 !هو بابنك، وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبـوه حًيا، ال بـد من أن يكون يتيم األبوين منذ نعومة أظفاره

 .قلت متعجًبا: صدقت! أنا عمه، لكنين أؤثره على أبنائي 
 ما امسك، يا بين؟ - 
 حممد -
 .ــك بـحـق الــالت والعزى قل يلأجـــل، هــو ذاك: مـحـمـد أو أحــمــد.. أســأل -
 .ال تـسـألـنـي بـالـالت والــعــزى، فـــواهلل مـا أبـغـضـت شـيـئـًا قط بغضهما -
  .باهلل صادًقا  هو ذاك، هو ذاك! إذن أجبين -
 ثـق يـا أيـهـا الـراهـب العظيم وكـن على يقني أن ابـن أخـي مل جيرب الناس عليه كذبًا؛ فهو يبغض الكذب -

  !أشـد البغض، فاسأل ما شئت
احلق ما تقول، يا شريف، ال تضق بكالمي؛ فإين ال اسأل إال حلاجة يف نفسي، واآلن، يا حممد، قل يل  -

  ماذا تفضل؟
 .الوحدة والعزلة -
  ومب تفكر يف العزلة؟ -
 ..باخللق والكون، باحلياة واملمات، باآلخرة ومثل ذلك -
  كون؟وما أحب األشياء إليك يف ال -
  .الطبيعة-

  ومن الطبيعة؟ –
  .السماء والنجوم -

  هل حتلم كثريا؟
 نعم -
  وبعد؟-
 .أرى أحالمي تتحقق يف اليقظة -
  وماذا ترى يف املنام؟ - 

بـغـتـة تـعـانـقـت الـنـظـرات مــن أبــي طـالـب والــراهــب الـعـجـوز، فالتمع يف عينه الزرقاء الذابلة بريق أمل 
فقال بلهفة: مل يبق علي إال أن أقوم بعمل آخر: أتأذن يل أن أنظر ما بني كاهليه؟ الـتـفـت أبــو  وانتعاش،

طـالـب إلــى مـحـمـد، فـلـم يــر مـنـه ردة فـعـل، فأخذ بتالبيب سرباله، وفتحها، ونزع عن كاهليه، فراغ إليه 



 
ز األدكن، فاضت عيناه عربة، وأجهش حبريى ينظر ما بينهما، فلما وقع بصره على تلك الشامة بلون اخل

بالبكاء صارًخا كالصغار، مقباًل موضع الشامة والــدمــوع تـنـهـمـر مـنـه تــتــرى، فــقــال: الــســالم عـلـيـك يــا ســر 
الـكـتـب السماوية، يا وعد املنتظرين، السالم عليك يا أرق األرواح وأرهفها، السالم عليك يا مظهر لطف 

. والـذي نفس حبريى بقبضته، إن هذا هلو الذي بشرت به التوراة واإلجنيل، وأخرب عنه السلف من اهلل.
 !األنبياء واملرسلني. وأخريًا التقيت به، آه.. يا لسعاديت الغامرة. ويا ليومي املبارك

ضى أجل انتظاري، تـذكـر أبـو ثـم خــر ســاجــًدا، وقـــال: حـمـًدا لـك يـا رب حــمــدا، لـقـد قـر عيين برؤيته وانق
وتـــردد عـلـى خــاطــره كـلـمـات   طـالـب أحـالم أبـيـه عبد املطلب إبــان والدتــه، ومنام آمـنـة عـنـد الـحـمـل،

  .حـلـيـمـة واسـتـحـضـر حديثها عن غرائبه وعجائبه، فاندفع يف تفكري عميق
ب: فيه مجيع ما بينته الكتب السماوية وذكرته أخبار عاود حبريى احلديث، وتوجه باخلطاب إّل أيب طال

املاضني، هـو أحـمـد، أو حممد. بـشـراك، إنـه كائن البن أخيك هـذا شـأن عظيم: معه مفتاح اجلنة والـنـار، 
  .تـقـول عنه األخبار إن األرض اهتزت طربًا يوم ميالده، وتظل مستبشرة بوجوده حىت تقوم الساعة

لقد ناهزت السبعني، ومنذ أمٍد أترقب ظهور نيب وأتـرصـد دعـوتـه؛ فقد قـرأت فـي أنـبـاء مث تأّوه وأضاف: 
السابقني، ومسعت عن كبار الدين أنه سيمر يوًما ما هبذه البقاع، فجئت إليها، وألقيت هبا رحلي ومنذ ذلك 

ت إّل ريب، سائالً اللقاء لكن البارحة عيل صربي، فجئر   احلني، أنا هنا باملرصاد، عله مير، فأنال صحبته.
 .بالنيب، مث رأيت رؤيا غريبة، تبشرين أن انتظاري صار على وشك االنتهاء

وهـا أنـا منذ الفجر الصديع، أستشرف الطريق، فكّل بصري، وابـيـّضـت عـيـنـاي مـن الـتـعـب فــإذا بـعـجـاج  
ة، بيضاء كاحلمامة. فإذا تقدم قفلكم، رأيت يـتـصـاعـد مـن بـعـيـد، الح خالله ركبكم وقد كانت تعلوه غمام

 . أن الغمامة تأىب إال أن تظلل العزيز هذا من دونكم
نازعين الشك أول األمـر، وخيل إلـي أنين غري مصيب لكنين أرسلت طويل النظر فقطعت باليقني أن رؤيـاي 

  .كانت صادقة وأن املبشر بظهوره بني ظهرانيكم
الـصـعـداء وقــال لـمـحـمـد: أتـمـنـى أن مُيد يف عمري، فأشهد رسالتك، وأجود بنفسي بني تـنـفـس بـحـيـرى 

يديك. ملا رأى حبريى أن اخلوف قد استبد بأيب طالب، ودب فيه القلق، قال: هناك من اليهود والرهبان 
م ال يتمكنون من قتله؛ يعرفون عنه ما أعرف، فإذا رأوه خطفوه، أو بغوه شرًّا ورمبا نالوا من جواحنه، لكنه

  .فهو بعني اهلل
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 .حممد ليخرج بالقطيع، توجه إليه أبو طالب بالقول: ولدي، إن خدجية قد أبلغتك رسالة ملا همّ -
  خدجية الطاهرة؟-
كـان غالمها ميسرة يعمل يف ماهلا إال أهنا مجعت العزم لتعرض عليك الـخـروج فـي جتارهتا، كما أخربنا -

 .الـبـارحـة، إذ أصحرت مع القطيعميسرة 
ولفه الصمت كان حممد يفكر يف الوسيلة اليت خيفف هبا عبأه على عّمه، كي ،  غّط حممد هنيهة يف التأمل، ّ

ال يكون عالة عليه، فخرج أول األمر بأنعام عمه، بضع ماعز ومجال، يرعاها يف البادية، وبعد أن استودعه 
  .للرعي يف الصحراء األعمام القطيع وكذلك األقرباء ،

وها هو اآلن قد قارب اخلامسة والعشرين، فعليه أن يقوم مبهنة أخرى يسعف هبا عمه، ويعينه على مهه 
  .فأطرق رأسـه وقـال: كما تريد يا عم، وتشاء

حممدي الصغري على أنـك غـض الـشـبـاب، وقـد  عهودة وذاك الطبع الرفيع: ال زلتقـال أبـو طالب برزانته امل
خجل حممد من كالم أيب طالب،  فـاق عقلك عقل احملنكني. األوان قد آن لتعد أنـت العدة لـلـزواج؛

 !فأغضى اجلفون وتضاعفت وجنتاه محرة، فقال: مهاًل يا عماه، كي أنظر يف األمر
 .طالب إّل -الرعي للسفر، سأعهد اليوم فكر يا ولدي. وإذا عزمت، فتهيأ -
 .قال حممد: شكًرا لك، يا عم-
كاملعتاد   -ودّع حممد أبـا طالب، وخـرج من الـدار، فاألمر خطري وحباجة إلـى الـتـأمـل وإجـالـة الـذهـن. انطلق  

 ..صـوب جبل النور وغـار حـراء، حيث كـان ينشطر عن الناس إذا رغـب يف اخللوة إّل نفسه -
لالنطالق، وقد الحت بينها مخسمئة زاملة حـمـول وبـضـع إبـل رواحــل ظـعـون. وقـد  استعدت قافلة خدجية

مخسون أجريًا، كثري  -عـدا ميسرة  -تـدلـت على الـهـامـة واألذن، منها شرابيب محر مـن صـوف. مـع القفل 
 .الرتحال، يشرف علی أمرهم حممد

ـم مـيـسـرة اإلبـل اخلمس، اعـتـادت قـريـش أن ختتار مـن رجـال أودع مـحـمـد كــل رجــل عـشـرة مـن اإلبــل، وسـلّ 
يف هذه الرحلة، كان حممد يقود أكرب  .قوافلها مـقـدًما تستند إّل رأيـه، وترجع إّل أمـره، وتقدم له يد الطاعة

 بالسلع نفر من بين هاشم.   القوافل، وإليه انضم
ـي اليابسة حنو يثرب. كانت تناهز ثالثة آالف، وقد أخذ تالحقت روادف اإلبـل قدًما وهـي تبعد اخلطى ف

 حراستها ثالمثئة. 
زاغت مكة عن األبصار، وغابت منها الشعاف والشعاب. واحيط العري بعاري اجلبال، بصخور بأحجار، 

 ..هنا وهناك



 
إذا اجرتح ها هو حممد يعاوده احلنني إّل عّمه وزوجه، فيجثم على صدره سحيق األحزان.. تذكر ليلة أمسه 

  .أبا طالب اهللع مما خاف أن يتخّلى عّمه عن رأيه فيمانع رحلته
 .سيدي يدعى املكان هذا وادي األمواه-

 .كان الركب قد استمر بأدراجه ثالث ليال بني تلك اجلبال
اطلع حممد من البعري على ما حوله، مث جاذب ميسرة القول: أجل، الرواسب أينما تكون معلم على -

 .اسع للسيول فعلينا أال حنط هنا الرحالاحندار و 
 .قال ميسرة بشيء من احلزم واالتزان، ونربة ال يفارقها الرفق واللني: لكنه معرب ضيق وطويل-
  .مهما يكن فهذه الغيوم الداجنة اليت بسطت رداءها على مكة ال تبشر باخلري-

ماء باملطر فخطر السيول حمدق، بل كان ميسرة يدري حًقا أن القيظ إذا اشتد يف الصيف، واهنمرت الس
ا من التأييد فقال: األمر إليك سيدي، مسًعا وطاعة  .يتضاعف يف مثل هذا الوادي فلم ير بدًّ

 .اذن ليس أمامنا إال خيار واحد، أن نستند إّل الزوايب حيث ال يعلوها السيل والرواسب-
 .تقوم بذلك وإن كلفنا اجلهد-

هو ميشي يف ظالم الشقف الشغيف، مث لّوح إّل األمام حيث الشعاف أدار حممد حلظة يسرة ومينة، و 
 واألحجار الضخمة، فقال: يا ميسرة، ما رأيك بذاك املكان؟

 ..أجاب ميسرة، ال بأس به؛ فالصخور تلك ستكون حصًنا حصيًنا للركب، اذا احندرت السيول
ًضا، فيغط الوادي يف ظالم دامس ممّا حيجب ها هو الليل يسري سريًا رفيًقا، والغيوم ترتاكم، ويركب بعضها بع

 .مصعًبا وركبه عن األنظار. وها هم الرجال يف القوافل يركنون رويًدا رويًدا إّل الرقاد
مضت ليال أربع، والركب ال يزال يف وادي البالياي الليلة األوّل، أيقظتين حبات املطر، ومن حويل صرخات 

 "ه ُيصحي النيام ويرشدهم فالتحقت به، وأنا على روع ووجلفانطلقت أحبث عن سيدي األمني، فرأيت "
تساقطت األمطار يف شدة مل يكن هلا ند من قبل وال نظري، واهنمرت السيول من اجلبال، كاألهنار الواسعة 

العريضة، فالتقت عـنـد مـوضـع، ثـم انـسـالـت فـي الــوادي مـنـدفـعـة عـبـر مـجـرى صغري شهدت بأم عيين كيف 
  .فت السيول الرجال واإلبـل، وكل ما كان مع مصعب من املتاعجر 

كان هو ورجاله يستصرخون من ينجدهم يف ذعر وذلة وهوان، لكن كـاًل كـان فـي شـأن يغنيه، فـي حـيـرة مـن 
ـل أمــره وأمــر بضاعته، إال حممًدا، كان ينظم صحبه، وال ينفك يصيح فيهم أن اجنوا بأرواحكم، واتـركـوا اإلب

  .والـمـتـاع، بيد أن أحـدهـم لـم يعره أذنًـا صاغية
وأخريًا أطل النهار يف أعقاب ليلة ليالء. وأقلعت السماء؛ فها هم الرجال يبحثون عن اإلبل الشاردة. فلم 



 
 ينجرف مع السيول بعري وذاك ركـب خدجية، لـم ميس أثقاله ضـرر مـا؛ فـإن ميسرة كـان قد أوثق شدها. 

  .إّل مكة مشاة؛ ليخربوا بين مجح مبا جرى وحدثرجع القوم 
وفـي الليلة الـرابـعـة، ملا رفعنا الرأس عن الوسادة، رأينا بين خمزوم تستعد لألوبة إّل مكة؛ فالطريق كان مفتوًحا. 

 .خـاض ناحية من املاء، مث تابع السري وئيًدا، واإلبل تتبعه دراكا احممد لكن
أراد ميسرة أن ، مـسـرورة. وانـدفـعـت مجيًعا  دتبــســالم، هــلــت الــقــوافــل مـبـتـهـجـة وزغـــر  لــمــا اجــتــاز الــمــاء

يـركـن إلـى الـراحـة بعض الـوقـت، فـوضـع حتت الـرأس نعليه، وقام على جنبيه. فمثلت أمامه تلك األكمة 
دران صـخـريـة مـنـيـفـة. اتـخـذت مـن الصخرية اليت أطلت منها صومعة حبريى الراهب. صومعة فريدة، جب

الـقـمـة. بـرز يف بداية ذاك الطريق، رجـل ممشوق القامة، فأقبل حنو البستان، وعليه قلنسوة سـوداء كقالنس 
القسيسني، ملا وصـل البستان، توقف قلياًل، وأخـذ حيدق يف ناحية من املكان، فقعد ميسرة القرفصاء، 

  .حيث حممد مستلق حتت شجرة السدر، وقد اشتمله النوم من الرهقوالتفت إلـى مطمح نـظـره، 
  .فتوّجس ميسرة منه خيفة، فقام من مكانه، ولبس نعليه، مث انطلق إليه  مكث الـرجـل يتأمله طـويـال؛

ه بتحّية: يطمئن  رأى الـراهـب الـكـهـل رّدة فـعـل مـيـسـرة، فــراح، كـان الـرجـل وضــيء الـوجـه، يـقـارب اخلمسني
  – !وطاب يومك أيًضا -طاب يومك! 

  .أهاًل بك يف أرضنا
 ..رحلة خري وبركة

 شكرًا -
  تـقـدم الـراهـب قدًما مث تريث وقــال: هـل لـي أن اسـألـك يا أخي؟-
 .إسأل، عسى أن تنال مين اجلواب-
  من ذاك الشاب الوسيم الراقد يف ظل شجرة السدر؟-  
 .، رئيس القفلهو من قريش، امسه حممد-
 ؟مَب يعرف يف قومه-
واآلن قـل لـي «. األمـيـن»هـو فـقـيـر، لكنه ذو شـأن عـظـيـم، يــالزم الـصـدق ويـصـّر عليه فسماه أهـل مكة -

 يـا رجـل مـا املقصود من السؤال؟
 ال بد أنه الفارقليط، الذي ورد امسه يف اإلجنيل-
  الفارقليط... من هو الفارقليط؟ -
 .أحـمـد، أو حممد كما يـقـول الـعـرب. آخـر الـرسـل وخامتة اهلداية اإلهلية للبشر. سيظهر عما قريب أمرههـو -



 
 ومن أين لك ذلك، يا رجل؟-
فيما ما  -هنا أيـام صباه. ونقل إلينا   ذاك الـذي مـر -بـال ر يـب  -مــن صـفـاتـه وعــالئــم ظــهــوره، هـو -

غمامة، تظلل موضًعا من  -وأنتم تُقبلون  -ره. واليوم الحت يل يف السماء حبريى العامل أخبا -مضى 
ركبكم دون أن تزايله وتفارقه. وإذ دنومت، رأيت أن الغمامة تظلل هذا الشاب. وشجرة السدر تلك، حيث 

عليه لئال نام، كانت منذ أمد سحيق يـابـسـة أغصاهنا، لـكـن انـظـر إلـيـهـا اآلن، طـابـت وأيـنـعـت!، هتصرت 
 ...تلفحه الشمس! هذه أيًضا مما ورد يف كتبنا.. من عالمات نبّوته

-على عادة العرب  -القافلة املدينة مع املساء، وألقت بباب السوق عصا الرتحال، مث استيقظت دخلت 
دت واستع  بكرًة، وغدت إّل بردى لتتحمم بـبـارد مـائـه، الـذائـب مـن ثلوج اجلبال، ثـم بسطت األمحال

لتستقبل من يرغب يف الـشـراء، ركبهم مل يصل دمشق إال بعد يومني من الوقت املعتاد؛ فاكتظت السوق 
 .مبثل عروضهم مما جاء هبا غريهم من جتار مكة

 والـتـأخـيـر يـعـود إلـى بـعـض الـركـب؛ فـقـد ألــّم هبم بني بصرى ودمشق مغص شديد مـنـعـهـم مــن الــرحــلــة.
 !ا أحـــاط سـيدي حباهلم علًما التفت إيل قائاًل: ترى، ماذا نفعل يا ميسرة؟فـلـمـ -
قلت: سـوق دمشق خالية من سلعنا اآلن، فلو وصلناها يف أواننا احملدد كـل سنة، فستجد بضاعتنا من -

ان املبني. إال أن فسنخسر الـخـسـر  -ولـو لـيـوم واحــد  -يطمح إليها من خرية الـمـشـتـريـن، وإذا مـا تـأخـرنـا 
حممًدا مل تطاوعه نفسه أن جيشم هؤالء املرضى عناء السفر؛ فاضطر بنا األمر أن ننزل يف قرية للعالج؛ مما 

عاقنا يومني عـن الـمـنـافـسـيـن ثـــم... وصـلـنـا دمـشـق، وتـجـار مـكـة كـانـوا قـد بـاعـوا البضاعة، وبادروا إّل سلع 
 .لسطني بالشراءالروم والشام ولبنان وف

غـدت الشمس تنتزع عن عـود املدينة بـرودة السحر، وتلتقط الـنـدى املتساقط على األســوار، ومـداخـل 
 .البساتني؛ فيحني األوان لرتوج السوق، وتزداد احلركة ويشتد اللغط والضوضاء

ار دمشق، فهل لنا أن قال ميسرة، والقلق يساوره: سيدي، فيما سبق من الرحالت قايض ركبنا نفًرا من جت
 .نعرض عليهم البضاعة؛ عل يف ذلك خمرًجا؟! رد عليه حممد، وقد طافت عيناه الصافيتان بسكينة مساوية

 .افعل ما ترى فيه الصواب-
يتمكن   انطلق ميسرة وحممد صوب سوق املدينة املسقف، بعد أن استودعا غلماهنم املتاع. وأخريًا، مل-

 .ه؛ فانفرد حبمله دون القوافل التجاريةقفلنا أن يبيع إال نصف سلع
جلس حممد وميسرة على شفا الـراكـد من السلع، وقـد تعلقت منهما العيون بالطريق، متطلعة إلــى مـن 

  ..يـطـمـح فـي الــشــراء



 
تناهت بغتة إّل املسامع جلبة، وتصاعد من الطريق املؤدي إّل السوق ضوضاء، فأمسك كل لسانه عن 

وانصرف عما كـان عليه من البيع والـشـراء، وأدار الـرأس صـوب اللغط: على حني فرتة، تبني أن احلديث، 
قافلة ضخمة وصلت دمشق تـّوا من فلسطني وهي يف طريقها إّل السوق. وهـذا يعين أن بضاعة مكة ستنفق 

ميسرة سينطوي ويـزول  وتــروج! لكن تـرى هـل من ركـب ميلك مـا يعرضه إال ركـب حممد؟ كما يعين أن يـأس
ويقر منه البال ويهدأ، مّث يتبدد الشك يف أهلية، حممد وجـدارتـه بـأمـر الـتـجـارة وتـدبـيـر الـقـفـل... فلو كـان 

 ..العري يصل دمشق حني وصلها املنافسون، ملا حالفهم احلظ ورواج السلع كما حالفه اليوم
 
 

10 
هـّل عـلـى أفـق الـسـمـاء الـقـاتـمـة، الـمـوغـلـة فـي الـظـالم، ضـوء المـع، فـسـار بـهـوادة ودنـا مـن األرض، ثـم 

ملعانًا واشـتـد حىت بزغت صفحة مشس مشرقة. وبـيـنـمـا كـانـت خـديـجـة مـنـبـهـرة بـالـطـلـوع الـمـفـاجـئ،   اشـتـد
الغرابة: حلقت ببصرها إّل النور الساطع، أمل فوق هامتها، الغزالة، مث هبطت ومـنـشّدًة هبا ما استغربته كل 

وتوهًجا. وهـنـا اسـتـفـاقـت خـديـجـة مـن الـغـفـوة،   على العرصة هبويىن... بأناة، فتألق املوضع منها نورًا...
كان قد أسـفـر فـالح هلا فـي وقـعـدت الـقـرفـصـاء يف الفراش، مث ألقت من النافذة على العرصة، نظرة، والصبح  

تـبـاشـيـره، حـزم سلع مـتـراكـبـة، مصطفة، فـي كل موضع منها، هنا وهناك، انقطعت خدجية لرؤياها يف 
 ترى ما تأويل رؤياى»انشراح: 

يـهـا سعادة عظيمة. لكن... ما هي؟ أهـــي األربــــاح الــبــاهــرة، أم مــا حــمــل إلـ -بال ريب-لقد أطلت عليها 
األمــيــن مــن فـريـد املتاع...؟ ال، هـذا لـيـس بـتـأويـل رؤيـاهـا؛ وإن كـان مـا عـاد بـها حممد من األربــاح لـم 

 -كما تبني هلا خالل األيام الثالث   -حتصده مـن قـبـل فـي سـالـف الـرحـالت. وإن دّرت عليها سلع الشام 
  ! تعبري للرؤياأكثر مما دّرته مكة. ال... ال، هذا أدىن

سيـدتـي، سيأيت الـيـوم السـتـعـراض السلع نفر مـن تـجـار مكة والطائف، وطلبت إّل األمني أن يعرج علينا 
 الستالم األجرة. 

  !طاَب يومك، يا حممد -
 وطاَب يومِك أيًضا، يا ابنة العم–

دون أن ينبس ببنت شفه، فقالت خدجية،  غــّض مـحـمـد مـن بـصـره، وعـقـف الـيـديـن عـلـى الـركـبـة اليمىن،
وقـد خفضت ببصرها إّل األرض: يا أمني، لك مما اكتسبت من األرباح، نصيب وخالق، فاطلب ما 



 
  !تشاء

 .قـال حممد: أربـاحـك مـن فضل اهلل، ولـم أكـن أنـا إال الوسيلة والسبب
بنصيب منها، سيقدمه إليك ميسرة. مث قالت: ماذا عساك أن تفعل باألجرة هذه، يا بن   فأنا أخصك -

 !العم؟
فوجئ حممد بالسؤال، فتمّهل يف الـرد هنيهة، وقـال: لعمي علّي حق عظيم، نويت أن أضع بني يديه كل ما 

  .ريد أن يعد يل به عدة الزواجعسى أن أويف بعض ما له علّي لكنه رفض وأىب. هو ي  اكتسبته من األجر؛
فقالت نفيسة: حسًنا، يا أمني، لقد تبادر إلـّي من قبل أن أسألك مـا منعك مـن الــزواج، وفيك الشباب 

  والـوسـامـة، والصحة، والطهر والسداد؟
  فقالت خدجية: يا بن العم، هل لك أن أختار زوجة ممن أراها صاحلة؟

  .رد حممد يف استحياء: نعم
ت نفيسة: امرأة من بين قومك، فريدة بني نسوة مكة يف الـجـمـال والـطـهـر تأمل حممد قلياًل وسكت، مث قال

 قال: أال تسمينها؟
 !إهنا سيديت، وسيدة قر يش، خدجية–

 .املشرب شفيف االمحرارعـرق، وطغت محرة قانية على حمياه ما لبث أن مشل جبينه الناصع حبات الـ
 !ال تتكلم، يا بن العم؟  ادرته خدجية بالقول:ِ ملأطال حممد السكوت، فب
  .أنـت يا ابنة العم ذات مـال، وأنـا فيه قل وعلّي أن اختار الكفء  رد حممد بصوت خافت:

مـا هـذا الــذي تـقـولـه، يـا مـحـمـد؛ فليس بـيـن الـعـرب أشـرف حـسـبًـا ونـسـًبا ، ثـم إنـه ال مثيل لـك فـي  -
ك رغبيت ملا حدثين عنك ميسرة وسواه، وملا تومسته أنا، فيك، فإن شئت وهبتك نفسي ورؤوس الـصـدق. فـيـ

أموايل كلها، والغلمان واإلماء. سكتت خدجية برهة، حىت إذا رأت بوادر الرضا عليه، قالت: أحسن الظن يا 
 .بن العم فيمن أحسن بك الظن

، من سكر ليلة أمـسـه. فصرخ يف غضب وهياج: أفاق عمرو بن نوفل على الضوضاء، والـدوار يأخذ برأسه
 جابر؟

دخل الغرفة على عجل، خـادم عجوز، ضئيل اجلسم والعود، وقال: طاب يومك، يا سيدي! هل من  
 أوامر؟

 ما هذه الضوضاء؟ - 
 أي ضوضاء، يا سيدي؟ - 



 
  الدف والزغردة والدبك؟ - 
 !سيدي، األصوات من دار ابنة أخيك، خدجية - 
 خدجية!ِ ملَ من دار  - 
 .وكيف ال تدري، يا موالي؟! ففي األمس كان حفل زواجها - 
 ها، ها، ها؟ زواجها؟ مع من؟ -
 .مع األمني، ابن عبد اهلل، ابن عبد املطلب -
مع األمني؟ هذا الفقري املسكني، كيف قامت خدجية باألمر من دون استئذاين، وأنا عمها الكبري، وسيد  -

  أهلها؟
مل يكن ذلك منها، بال إذن؛ فقد ذهب إليها أبـو طـالـب وأعـمـام األمـيـن خيطبوهنا، ال، يا سيدي،  -

حسًنا، حسنا! فصل الكالم؛ ألعرف  -فدلّتهم عليك، ثـم جــاؤوك، وأنت مع الندمان بني الزق والدنان. 
  .ماذا حصل على غفلة مين يف سويعات

وركب جواًدا، معه أعمامه وعشرة رجال من   مهنًدا،أقبل األمني حبلة زاكية، وقـد تطهر واغتسل، وتقلد 
 .قومه
 .نعم، نعم، بدأت أتذكر بعض ما تقوله -
  .أجـل، يـا سـيـدي، جـاؤوك وأنـت على سكر ونـشـوة -
فـسـررت حبضورهم، وأحسنت وفـادتـهـم. ثـم قـال أبـو طالب إنـه رغـب إليك البــن أخـيـه رغـبـة. فـقـلـت فـي -

 .ـرحـًبا بـمـحـمـدبـهـجـة: م
قال أبو طالب: رغبنا وحممًدا إليك يف خدجية، ابنة أخيك. فـقـلـت عـلـى الـفـور أمــام مـن اجـتـمـع: يـا -

معشر اشــهــدوا عـلـّي زوجـت خدجية بنت خويلد من حممد بن عبد اهلل على الـصـداق الـذي تعينه هي وذلك 
  .بطلب من أيب طالب
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 .ما صاح به جعفر، إذ أقبل ساعًيا من الزقاق، ودخل الدار مبهور األنفاس أب.. أب.. هذا

  !تــرى مـا الــذي بـعـث فـتـى أبــي طـالـب عـلـى كـل هــذه الـلـوعـة واالضطراب
  !سأله أبو طالب يف قلق وارتباك: ها، علي، أصابه شيء



 
تطحن احلنطة بـالـجـاروش: حـيـدر؟ )كـانـت قبل أن يهم جعفر بالرد، تعجلت أّمه يف السؤال، وقد كانت 

 .فاطمة تـؤثـر أن تدعو ابنها الصغري حيدرًا، وإن كان قد مسّاه أبو طالب علي
  ر.ه؛ فهو يلعب مع الصغار خارج الدااستعاد جعفر أنفاسه، وقال: ال، ال، ال بأس علي-
  سأله أبو طالب: إذن ما خطبك؟-
ـريــش عـلـى وشــك االقــتــتــال، وشــهر السيوف وسفك الدماء! نـزع أبـو طـالـب فــي الـــحـــرم.. بــطــون قـ -

 .ظـهـره مـن حـائـط الـشـرفـة الـمـجـصـص، وقــام بال سـؤال واستفهام، فـارتـدى العباءة بسرعة، وانطلق
 مل مير أبو طالب منذ أربع ليال باحلرم، 

راع، وحــان مـوعـد نـصـب احلجر األســود، فاختصمت القبائل، كـل تريد دون بـلـغ الـبـنـاء ذراعــًـا ونـصـف الـــذ
بال  -األخـرى أن تنال شرف رفعه إّل الركن. انصرف القوم عن البناء، وتعطل العمل، فجّد األشـيـاخ 

  .أن حيلوا عقدة املشكلة -جدوى 
لـم أنفك أغـدو إليه مـع أخـي طالب، وثلة  وبذلك صار أيب وأبو القاسم ال يـتـرددان على الـحـرم، إاّل أنين

 .«من بين هاشم مث نعود لياًل؛ لننقل إّل والدي، اخلرب
  .. يا جعفر، مل تقل كيف جری ذلك؟ ها -

قال جعفر مبهوًرا وهو جيد ليبلغ مبلغ أبيه يف السعي وحث الـخـطـى الـبـعـيـدة: الـيـوم أيـًضـا كـمـاضـي األيــام 
حـول احلجر األســود، وأخـذ الـرجـال فيما كـانـوا يـأخـذون فيه كـل يـوم، من حـديـث  حتلقت الـبـطـون

بعضهم يرفع صوته وآخر يصرخ فيهم وحيض املتخاصمني على  ـتـمـادوا فـي الـسـب والـشـتـم؛األمـجـاد، ف
  .اهلدوء، وااللتزام حبق الـقـربـى

شـاهـدا الـفـضـاء قـد تعجج بـالـنـقـع والــغــبــار، وفــاض حــول الـكـعـبـة لـفـيـف لـمـا بـلـغ الـوالـد الـحـرم، مـعـه ابـنـه، 
ما إن رأى الوليد أبـا طالب، حىت  .مــن الـنـسـوة والــرجــال والصغار مل ير لكمهم اهلائل نظري إال أيام احلج

 ..ارتقى ركـام العيدان، ورفع عقريته: اسكتوا.. اسكتوا
هنيهًة، مّث حتدث يف نربة تشي بالوّد والعتاب وقال: ما يل أراكم تبغون الفتنة يف سبيل  تريث أبو طالب

 !اخلري
يـا للعجب. تـدعـي قـريـش أنـهـا ترعى حـرمـة الـبـيـت وأمـانـه، وهـا هـم رجـالـهـا فـي الـحـرم، يـسـلـون السيوف 

اف: أال تـخـافـون أن يـتـجـاسـر اآلخــرون ويسفك بعضهم دماء البعض! مث ألقى على اجلانبني نظرة، وأض
 بـعـد عـلـى انـتـهـاك الـحـرمـة، فـتـزول عنكم النعم واألمان وحيق عليكم البالء والعذاب؟

أال تكفون عن الغي والضاللة، فها هو السيل واجلدري والوباء ينال كل يوم من كبارنا وصغارنا.. أال 



 
 .اق وجداهنم من الغفوة والسبات العميقترعوون! كأن قول أيب طالب اللني، أف

مّد أبو طالب يده إّل ذقنه الصلب، وطأطأ الرأس قلياًل، مث أخذ حليته البيضاء الكثة براحته الضخمة. 
  .شخصت إلـيـه األبـصـار فـي صـمـت. كأهنا عـثـرت على الـحـالل للعقدة الغامضة العويصة

 .لـى اجلانبني ليقول: الّ بد من التحكيموأخـيـرًا رفـع أبـو طالب رأسـه، والتفت إ
 حتكيم؟ -
 حتكيم من؟ -
  من ذاك الذي يذعن اجلميع لتحكيمه؟ -
 !ماذا تقولون إن أحلنا التحكيم إّل القدر رد عليهم أبو أمية-
  حتكيم القدر؟-
 أجل، القدر-
 كيف؟- 
 .دخل احلرم، فنذعن لرأيه بال منازعفلننظر إّل اجلهات األربـع، ولنجعل بيننا فيما خنتلف فيه، أول رجل ي- 

 ..لكن - 
  .ال مـجـال لـلـجـدال. فـلـنـدع الــتــردد جـانـًبا وإال عــادت الفتنة -
 !جيب أال يكون من حاضري املسجد احلرام -

  .نعم، ينبغي أال يكون على اطالع مما حنن نريده –
أبــواب الـحـرم األربــع، رجااًل مينعون اخلروج، مثّ انسل من حلقة قــال الـزبـيـر: سـأجـعـل عـلـى كـل بــاب مـن -

 .األشراف لينفذ ما وعد
  وكيف إذا دخل احلرم اثنان أو أكثر مًعا؟ -
  !مث ارتقى أبو أمية ركام أحجار وصاح عاليا ليسمعه اجلميع: نبدأ -

 دارت الـــرؤوس جـمـيـعـا، ـقانقطعت الـضـوضـاء دفـعـًة واحــدة، وخـيـم على الـحـرم صمت عـمـي
 !فـصـاح أبــو أمـيـة مـسـتـبـشـرًا من على الركام: هذا األمني -
 .قــال الـولـيـد فـي رضــا: األمـيـن سـديـد الـــرأي، حيكم بالعدل، وحنن بنو خمزوم نرضى بتحكيمه- 
يد .. أقـبـل األمـيـن بـقـلـب جـريـح، أصـواتـهـم إلـى صوت الول -فـي ارتـيـاح  -ضـم األشــراف مـن قـريـش  

مـمـعـنًـا فـي أفــكــاره، مـنـقـطـعـًا لـهـا. لكن ما إن رفع رأسه، حىت رأى حشد الناس حمملقني فيه، وتلقاه أبـو 
 طالب مبزيد من الرضا واالرتـيـاح مث تـداركـه باإلخبار، لينزع عنه احلرية، ويزيل الدهشة. 



 
  !مالطًا  قائاًل: أعدوا  متأمال، مث التفت إّل كبار القوم،أطـرق حممد رأسـه، -

  .راح جعفر وطالب ينفذان الطلب
انطلق األمـيـن صـوب احلجر األســود، ثـم نـزع الـعـبـاءة وبسطها على األرض. ضــاقــت حـلـقـة الـمـحـتـشـديـن 

حنو األمام، وتعلقت األنظار بذاك الشاب، احلسن  مــن حــولــه، وأتــلــعــت الـصـفـوف اخللفية أعناقها، تتدافع
الذكر، ابن اخلمس والثالثني. كل يريد أن يعرف کيف حيل حممد ببنان الـفـراسـة والتدبري، العقدة العويصة 

  !تلك
لتأخذ كل   أحىن األمني ظهره، ورفع احلجر األسود، ووضعه وسط العباءة، مث تعالت منه نربة واضحة آسرة:

ف من العباءة، مث ارفعوه مجيًعا حىت يبلغ موضعه من الركن! هنض األشــراف إلـى األمـيـن، وقـد قبيلة بطر 
 هبرهم ذكــاءه ومـألهـم عدله ارتـيـاحـًا، فـانـثـالـت مـن أفــواه الـحـاضـريـن كـلـمـات الـثـنـاء، 

شــراف، ومـن ورائـهـم لفيف الـبـطـون أجـل، احلجر القابع وسـط عـبـاءة األمـيـن، نـال االرتـفـاع على يد األ
  .يـمـوج بعضه فـي بـعـض، يف سرور وحبور

وعـنـد الــركــن، أخــذ األمــيــن الـحـجـر األســـود بــيــده، وحــطــه يف موضعه اخلايل، مث قـال: فليأِت كل بطن 
ة قد انتهت، وغمرة النزاع ها هي الطام .شـارك يف البناء، يصب املالط؛ كي يستقيم احلجر يف مكانه

 .اجنلت، فصار يتبادل االبـتـسـامـات، ألــد الـخـصـام، مـمـن كــان مـتـعـطـشـا، قـبـل سـويـعـات لسفك الدماء
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أقبل األمـيـن مـع الـغـروب على الـحـرم، مرهًقا مـن عمل كـاد، مارسه طيلة الـنـهـار؛ فمنذ زواجــه بـخـديـجـة، 
أخـذ عـلـى عـاتـقـه تـدبـيـر األمـور خـارج الـدار: من املقايضة حىت إنفاذ القوافل التجارية إلـى اليمن والـشـام، 

أنس حممد بالطبيعة منذ نعومة .الرائجة يف األشهر الـحـرم وأيـام الـحـج، وإرسـال السلع إلـى األسـواق املومسية 
أظفاره، ومل ينقطع عنها قطّ حىت يف األربعينيات وكم متىن لو حالفته الفرصة لريمتي يف كنفها الـهـادئ، ويتفيأ 

 ..ظالهلا الـوادعـة؛ فيخلص إلـى عزلته السحيقة ليجوب عامل رموزه
كـانـت عــادة املتعبدين مـن قـريـش أن يـخـرجـوا .جلاروق واستعد لالنطالق حنو حراءها هو حممد قد لبس ا

 مـن مـكـة إلـى الشعاف ليخلوا إلـى أنفسهم يف شهر رجـب بلياليه وأيـامـه. 
أبناء هاشم السنة هـذه، وعمل هبا البطون من بعد، بيد أن بين هاشم ظـلّـوا يعريوهنا اهتماما أوسـع،  سنّ 

 .وكـان أحرصهم عليها حممد بن عبد اهلل
ـلـي، أبـو الـقـاسـم، شـديـد الـتـعـلـق بتلك العزلة واخللوة، إال أنين وجدت القلق يعتمل يف صدره، ع  أجــل، كـان بَـ 



 
خلروج إّل حراء؛ فقد انتابه عامذاك غريب األحداث: طاملا أملت مبحمد رؤى ملهمة، حتققت وهو يريد ا

 .بعد، لكنه منذ طوى األربعني، صارت أحالمه غريبة، ال يراها إال وجاءت كفلق الصباح
يسرتسل ترى هل هو حلًما مـا يـراه حممد؟ كـال، شتان مـا بني احللم وما يراه تـرى، وشتان ما بني رؤياه وما 

تنام "فيه الناس؛ إذ الغفلة عن ذكر اهلل ال تعرتيه، سـواء فـي الغفوة أو الصحوة كما قـال هـو لـي ذات مرة: 
  "عيناي، وقليب يقظان

رجـٌل عظيم اهليبة، ليس لـه وال لغريه -إذا أخلد إلی الـنـوم  -يتمثل بني يـدي بعلي  ومنذ ذلـك احلني كـان 
ال فرتة قصرية حىت قـال: يا خدجية، أخذ الرجل يتمثل أمامي يف الصحوة أيضا. عهد بـه. ثـم لـم تطل إ

سألته: مىت، وأين؟ قـال: يف كل آن ومكان، يف البدو واحلضر، يف آنـاء الليل أو أطراف النهار .. أتذكر أن 
ما ال  -اأحيانً -غمغمة كانت تصل إّل زوجي من بعيد أيام الشباب، ال يظهر عليها أحد غريه، وكان يرى 

تـلـك اشـتـدت فـي مـا مـضـى مـن الـشـهـور، فـأصـبـح إذا خـرج وحـده، تناهت إليه من   نراه، لكن الغمغمة
الشجر واحلجر عبارة التسليم هذه: السالم عليك، يا رسول اهلل! فيلتفت مينة ويسرة، ويدير وجهه إّل 

حلال، أخذ يأنف الطعام، وال ينام من ليله إال فلما مكث على هذه ا .الوراء، فال يرى إال احلجر والشجر
  .اللمام، فالحت عليه بوادر الوهن واهلزال

توجس خيفة على نفسه، وخشي مما مسع   وإذا حان خروجه إّل حراء، بدا يل يف عينيه الذعر، فزعمت أنه
ويه آفاق وال حدود. ورأى، ها هو حرّاء، أنيس انشطاره الشاحط، وعزلته املغلقة الكامتة يف جو طلق ال حتت

ويستوعب حممد من عليائه فسحة فسيحة من الكون بنظرة تستعصي على من أخلد إّل األرض، ولصق 
 .هبا
ها هو حممد على أعتاب األربعني، وروحه تطل على ما جتري من الفنت واآلثام حسرًة وحزنًا، وأماًل حائرًا ،  

  .لك املأزق خمرًجا وال فرًجافما عليها إال أن تتلو فهي ونفر آخر ال تدري من ذ
رمق حممد السماء الشاحبة عند األصيل: فالليل مقبل رويًدا رويدا؛ ليسدل على الربوع سجف العتمة، 

وتشب النجوم واحدة تلو األخرى، هـيـهـات مـن الـكـون الـعـجـيـب، الـعـبـث، هـيـهـات! ال بـد من خالق يدبر 
 أبــــدا..   أن يرتك الناس مهـاًل؛ فـــاهلل لـيـس بـغـافـل عـنـهـمنظامه املدهش حبكمة وقـدرة. هيهات 

  .لـم يكن حممد خيشى على نفسه
ال يـنـفـك حممد مـحـفـوفـًا بـقـوة قـاهـرة آنـًا بـعـد آن، الذ بالطبيعة وأدمن النظر يف مشاهدها.. يف مظاهرها، 

  ..لتفيض عليه بوايف العلوم، وغزيرها



 
  !العم طبت ظهرا يا بن-
  !طبت ظهرا يا أبا القاسم-

عـلـى قـيـد خـطـوات مـن غـار حــراء،  -أحـــن الــنــاس عـلـيـه، وأوفــاهــم بـه  -هــذا عـلـي الـصـغـيـر وخـديـجـة 
 .ينفحانه بالتحية مستأذنني بالدخول

طابت أوقاتكما مجيًعا! رنـا حممد  -حيب: خـرج إلـيـهـمـا حممد مـن الـغـار فـي هـشـة وبـشـة، رافـعـًا عقريته بالرت 
 .إلـى زوجــه، وألـقـى عـلـى عينيها اآلســرة نـظـرة تقدير وثناء، مث مسح رأس علي حبنان

 ؛أتـت إليه خدجية بـصـّرة كبرية، وجـاء علي جبرة طافحة باملاء بينما نــال منهما اإلعــيــاء
د الطعام إذ شـارف على االنـتـهـاء زاده، مـن يـابـس اخلبز كـان دأب حممد أن يعود بنفسه إلـى مكة ليتزو 

وزيـت الـزيـتـون والـمـاء. وقد عهد إّل زوجه الوفية مرات ومرات أال جتهد نفسها يف اخلروج إّل اجلبل، لكنها 
 .أبت ورفضت

ن ويدعو دخل أبو القاسم الغار، ووضع فيه الطعام واملاء، فخرج حيمل عباءته؛ ليبسطها على منت صفوا
  .ما أحب االثنني إليه، وما أحبه إليهما !عليا وخدجية للجلوس ويتخذ هو بينهما مستقره يف اجتاه الكعبة

لفهم مجيًعا صمت حممد املتأمل، أتــــدري، يــا أبــا الــقــاســم، كــم أتــحــرق إلــيــك شـــوقــًـا! كـيـف طاوعتك 
النوى والفراق، مـا بـالـك بـعـد الـشـقـة، حترمين عـذب الـلـقـاء؟  نفسك االنصراف، أم كيف محلتين شهرًا

صـدقـنـي يا أبا القاسم ، لو مل تكن يف حاجة إّل الـزاد، لكنت أبتغي وسيلة ما ألهفو إليك وراء قليب 
 .املرفرف

حـتـى أبــي.  أبـي، ابن عمي، يا أحّن علي من والـدي أنت أحب إيل من جـمـيـع أهـلـي، إخـوتـي، صـحـبـي،
 «..آه.. لـيـتـك ال تفارقين أبًدا

راح حممد يستفسر خدجية عن  أجل، أجل.. أنا أعرف ذاك حقًّا وأنتما على يقني من شغفي بكما،
ها مها حممد وعلي واحــد، إثـر عـشـرة  .بينما ضم إليه كاهل علي، حمتضًنا  أخبارها، ويتسقط أنباء مكة،

 .انـا يـذهـبـان مـعـًا فـي مكة، ويأنس علي يف طرقاهتا حبديث حممددامــت أربـعـة أعــوام. كـ
  هّم حممد أن خيرق الصمت؛ فالتفت إّل علي يداعبه: هل صارعت الصغار يف غيايب؟ 

  .رد ببسمة يشوهبا اخلجل واحلياء: ال
 مسح أبو القاسم رأس علي يف حنو مث توجه إّل خدجية بالسؤال: كيف حال الصغار؟

  .إاّل أهنم يف شوق إّل الوالدخبري،  -
  .سأل عن حال زيد وبركة، وميسرة وزوجـه، فأخربته أن اجلميع يف عافية ويسألون عنه



 
كـي ال تفسد عليه عزلته اليت طاملا سور هبا   -وهــي عـلـى عـهـد بـحـالـه هــذه  -آثــرت خـديـجـة الـقـيـام  -

فـقـد انـطـلـق صــوب الــغــار لـيـأتـي بــالــجــرة الـخـالـيـة واخلوان. مث نفسه يف مثل هذه الساعات. أمـــا عــلــي، 
 .نتصبا أمامهما، ثابتا فـي مكانهأذعن هو وخدجية لالحندار بعد توديع قصري، بينما ظّل حممد م

حراء يف موهن من الليل، وجو متازجه برودة وقشعريرة، أفاق حممد إثر هجعة قصرية، ونزح هبامته عن رمال 
اهلشة، مث قلع من باطن الغار رأسه، وشد بصره إّل اهلالل اهلزيل يف كبد السماء، لــم يـكـن مـحـمـد قــد 

 المـــس هـــذا الــصــمــت، ولـــم يـعـهـد هـذه السكينة على مدى قيامه الدائب يف جنح الظالم
والربعم إذا تفتح انبثق يف السماء بغتة ضـوء قـوي غريب، خطف بصر حممد وغـمـر مـنـه مـطـمـح الـنـظـر،  

فــســاوره الــخــوف، واعــتــرت روحــه رعــدة، وجسمه رجفة، ونال رأسه دوران ودوران.. مث ضغوط وضغوط 
  .على اجلسم والروح

به آالم وآالم ال يطيقها حممد وإن كان صلب العود، ثابت اجلنان، شيء ما يبلغ احللقوم، آنًا تلو آن، فتلم 
 كأهنا حشرجة املوت، سكرات الفناء، 

عاودته الرجفة وتسّربت إليه هادئ األمواج، لتغسل الروح يف طيف نوري سائل، والدة، نـشـأة مــن جــديــد. 
مث انشراح للصدر وانكشاف عما يغطي البصر بالصفاء والشفافية،  تــحــول لــلــروح. شـعـور بـالـخـفـة، ..

  .واألذن والعقل
  ..حتول الكون يا حليويته، يا جلماله وعميق أغواره ةيا لشد

التف النور فجأة، مث انبسط، فربز منه كائن مهاب كل اهليبة، مل يبد غريًبا على حممد؛ فقد سبق أن رآه يف 
ليه فـي أشـد الـوضـوح، فـمـأل عينيه هيبة: متثل له رجاًل رائع أحالم اليقظة، لكنه فـي هـذه الـمـرة، اطـلـع ع

من النور السماوي. كان يراه أينما يقلب طرفه يف الفضاء.   اجلمال عليه جّبة خضراء من الديباج، يف هالة
  :تـعـالـى مـنـه صــوت رقــيــق، لـطـيـف لـطـف الـمـطـر، رنـيـن كـخـريـر السواقي والنهر

 !يا مح..مد
  !إق.. رأ -أجابه حممد بصوت مرتعش: ن .. عم ! 

  .. ما.. ذا.. أقرأ؟ أنا –
  !باسم ربك –
  .. ف.. أق.. رأ؟ كي –
  !إقرأ باسم ربك الذي خلق –



 
 :أنشأ حممد يقرأ معه

  ..خلق اإلنسان من علق–
  ..إقرأ وربك األ كرم

 .الذي عّلم بالقلم.. عّلم اإلنسان ما مل يعلم
الـقـراءة، وخـف الـصـوت الـسـمـاوي، ثـم عـاد املتحدث إّل سابق هيئته، فـإذا بالطيف النوري الغامر انتهت 

مــحــمــًدا الـنـصـب والــلــغــوب، فـشـعـر أن الـجـسـم مـنـه والعظام  ب، مث يتوارى ويتوارى ..تـمـلـكيعرتيه الشحو 
 أتــون عــوده وهـامـتـه، والمــس رعــدة هـيـجـان كـانـت يدق يف هاون، والبدن يتهافت. أحس حبرارة تضطرم يف

تـنـتـابـه فـيّ شـدة. هّم ليقوم على هبت وحرية، فخذلته الركبتان، وانثنت حتت ثقيل جسمه األقـــدام، فانبطح 
 .. عـلـى األرض ممرغ الـجـبـيـن، مـنـخـرطًـا يف البكاء

 


