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  و كانت صديقة

  1 القسم
و ربّما فكرت في سبب ما لھذه ... الظالم و شعور غريب بالفرحة و األمل، ينبعث في نفسھا، انبعاث النور في» خديجة«استیقظت 

و  يبعث على المرارةفقد كان كل ما يحیطھا يفّجر كوامن الحزن بل و .. سبباً واضحاً لذلك لم تكن تدري... الموجة الھانئة من الفرح
  .تكّذبه و ھو الصادق األمین و.. تسخر منه.. تضطھده.. ھاھي تشھد كیف تصب قريش العذاب على زوجھا... الیأس

ولكن كیف و قد أخذ اللَّه . و األمل و الحیاة لعلّه الحمل الجديد و الشجرة المثمرة عند ما تحمل يعني الربیع: تساءلت في نفسھا
ينمو و .. أعماقھا يكبر في.. ال انھا تشعر باألمل... قلبھا حزناً عمیقاً كجرح اليندمل، ولكن ال و تركا في. من قبل» سمعبداللَّه والقا«

  .يتفتّح كوردة في الربیع
  تشعر بالسكینة.. و حملھا ھذه المرّة عجیب خفیف تكاد تطیر به

انّھا لم تعد .. و شیئاً آخر أيضاً ... وجھھا نور شفّاف تطوف فوقمسحة من ... كما الحظت شیئاً آخر.. تترقرق في قلبھا كنبع بارد
  .تشتھي طعاماً سوى الرطب و العنب

  .يالزمه كظله، ھو اآلخر ينتظر... عمه الفتى الذي يتبع ابن» عليّ «فزوجھا ينتظر، و .. أكملت خديجة ارتداء حلّة الخروج
  .لربّه دة و بیتاً بناه ابراھیمأخذوا سمتھم نحو الكعبة مھوى األفئ.. انطلق الثالثة

كان أحدھم » زمزم«لرجال جالسین حول  و السكینة تغمر المكان ما خال حوار ھادئ.. الكعبة تنشر ظاللھا الوارفة فوق األرض
أدعج  ..أقنى األنف.. وقد طلع رجل بین األربعین و الخمسین من عمره. »الصفا» كان يرنو إلى باب.. يراقب مشھداً بدا له عجیباً 

  .محاسنھا كأنه قمر يمشي على األرض و إلى يمینه فتى يشبه شبالً و خلفھما امرأة قد سترت العینین
  .و الفتى إلى يمینه و المرأة خلفھما فاستلموه ثم طافوا البیت سبع مرّات؛ بعدھا وقف الرجل» الحجر األسود«قصد الثالثة 

ركع الرجل األزھر الوجه ثم سجد والمرأة ... المرأة خلفھما اللَّه أكبر وكذا: الفتى وراءهاللَّه أكبر فردّد : ھتف الرجل األدعج العینین
  .والفتى يتابعانه

  :تساءل رجل قدم مكة حديثاً » زمزم«وحول 



  .ھذا دين لم نعرفه من قبل -
  :أجاب رجل ھاشمي

ما على وجه األرض من يعبد اللَّه بھذا الدين إّال  طالب و ھذا ابن أخي محمّد بن عبداللَّه و امرأته خديجة وھذا الفتى على بن أبي -
  .ھؤالء الثالثة

  .جدران البیوت ساد الوجوم وجوه الرجال وھم يراقبون موكباً صغیراً يغادر الكعبة حتى توارى خلف
  .آالم المخاض و تبدأ... سطوعاً  يشتدّ .. و يتألّق وجه خديجة بالنور.. و تمرّ األيام و تمرّ الشھور و يكبر الحمل

  .كان محّمد يتأمل مكة، يفكر في مصیر العالم و طريق اإلنسان» حراء«و بین صخور 
أن يفتح عیونھم على النور الذي اكتشفه فوق  يريد.. يحزن من أجلھم.. يفكّر في قومه... بدا وجھه حزيناً كسماء مزدحمة بالغیوم

... فسقطوا في حضیض األرض.. أعرضوا عن ملكوت السماوات... ش في الظالمالخفافی اعتادوا حیاة... الجبل، لكنّھم صّدوا عنه
  .بین عناصر التراب والطین ضاعوا

  :قالوا. عیّروه.. سخروا منه.. آذوه.. لن يدعوا شیئاً إّال و فعلوه
  .فلیس له ولد.. أبتر سیموت و يموت ذكره.. إنه ساحر كّذاب

يفكّر في قومه حزيناً حزن نوح و ابراھیم و  النبي. ينادونه باألبتر.. كّر سخريتھم منهشعر بسكین حادّة تغوص في قلبه و ھو يتذ
  .غیر ملتفت لما يجري حوله آخر األنبیاء يفكّر. موسى و عیسى بن مريم

» محمّد«د تالشت و لم يع.. اختفت األصوات.. األشیاء و قد غمر الصمت جمیع.. غاللة شفافة كالضباب تمأل المكان.. تكھرب الفضاء
  ..أعماقه نفوذ النور في المیاه الرائقة تنفذ في.. يسمع شیئاً سوى كلمات

  :الكلمات تضي ء في أعماقه كالنجوم ..فبدا كحبّات لؤلؤ منثور.. تصبب لھا جبینه.. كلمات مؤثّره عمیقة جّف لھا ريقه
  .أن شانئك ھو األبتر. فصّلِ لربِّك و انحر. إنّا أعطیناك الكوثر -
ھتفت بصوت .. تنظر الیه بعینین تفیضان حبّاً  ..و لما دخل على زوجته وجدھا ھي االُخرى فرحة.. انقلب الرسول إلى بیته فرحاً  و

  :يشوبه اعتذار
  .إني وضعتھا اُنثى و لیس الذكر كاالُنثى -

  :تمتم النبي و ھو يحتضن ھدية السماء بحب
  .طمھا اللَّه من الشرورلیف.. اسمیھا فاطمة.. إنّا أعطیناك الكوثر -

عالم يموج بالصفاء .. تطّالن على عالم واسع بعینیھا الواسعتین كنافذتین.. كلؤلؤة في حنايا صدفة بدت فاطمة بفمھا الدقیق
  .والسالم

افئة تنعم بقلبین الورود و الرياحین؛ و نمت في أحضان د و تفتّحت فاطمة للحیاة كما تتفتح.. أضاء األمل منزالً صغیراً من منازل مكّة
  .تغمرھا حناناً و رأفة ينبضان حبّاً لھا و بنظرات

و ربّما شعرت بمرارة تعتصر قلب أبیھا و ھي .. الحزن نمت و بدأت تعي شیئاً مّما يجري حولھا تنظر إلى أّمھا يغمره.. و كبرت فاطمة
جديد كما  و تشرق الفرحة من... إلى الوجھین الحزينینفتعود البسمة .. نحئو أمّھا تقبل أباھا تھفوا.. ال تعرف بعد سبباً لذلك

  .تشرق الشمس من بین الغیوم لتغمر األرض بالدف ء والنور واألمل
حیث أيام الجوع .. ذراعي والدتھا في واٍد غیر ذي زرع وتجد الطفلة نفسھا بین.. و يعصف القدر بقسوة.. و تنمو فاطمة.. و تمرّ األيام

  ..و الخوف و الحرمان
ومرّ . فطمت اللبن و درجت فوق الرمال. الِشعب كبرت فاطمة في. و تتأّمل سیوفاً مسلولة في الظالم.. تصغي إلى أنّات المظلومین

  .عام
  ...فقدت نبعاً ثرّاً من الحبّ .. فجأة اختطف القدر امّھا.. ومرّ بعده عامان آخران
  .تسأل أباھا الحزين. فاطمة تبحث عن أّمھا

  مي؟أبه أين اُ  -
  :ويجیب األب المقھور و ھو يحتضن ذكراه الغالیة

  .أّمك في بیت من قصب ال تعب فیه و ال نصب -
  .عیناھا تبحثان عن نبع سماوي ولكن دون جدوى. تفكّر في أّمھا.. تلوذ بالصمت

.. ة نحیلة القوام كغصن كسیرلھذا نشأت الطفل ..في زمن القھر.. في زمن الیتم.. في زمن الحصار.. كبرت فاطمة في زمن الحرمان
 تنطوي على نفسھا في استغراق يشبه صالة.. تفكّر.. حزينة منظراً ساكناً يغمره الصمت رسم القھر في عینیھا الواسعتین لوحة
تمأل  فبدت أكبر من سنّھا و نھضت.. بعیدة الغور فغدا عودھا صلباً ضارباً في األرض جذوراً .. األنبیاء، نشأت فاطمة في زمن الجدب

  أّماً رؤوماً لوالدھا الذي.. نھضت سیّدة صغیرة ..فراغاً ھائالً أحدثه رحیل والدتھا
  .أضحى وحیداً 

الحیاة لتبدأ فصول اُخرى من تاريخ مثیر يزخر  عادوا إلى ضجیج. إلى مكّة» الشعب«و ذات مساء خرج المحاصرون في .. و تمرّ األيام
  .السماء باألرض في غار حراء ھامنذ الساعة التي التقت فی.. باألحداث
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الشتاء؛ كان الجو بارداً و السماء تزدحم بغیوم  مأل رغاء الجمال فضاء مكة، فقد آبت القوافل التي انطلقت إلى الیمن، في رحلة

  .كأنھا تتضرع إلى السحب تنشدھا قطرات المطر رمادية؛ و صخور الجبال الجرداء بدت و
» فاطمة«البیت خالیاً موحشاً كصحراء مقفرة؛ كانت  األصوات و آبت الطیور إلى أو كارھا ساعة المغیب، و بدا و شیئاً فشیئاً خفتت

اللَّه تتبتل  تلك الفتاة البتول التي انقطعت عن العالم في صومعتھا تعبد» مريم«خیالھا سورة  مستغرقة في تفكیر عمیق تطوف في
  .ة من أثقال األرضتستكشف آفاق السماء متخفف.. الیه وحیدة

ذھبن ثالثتھن إلى بیوت » ام كلثوم«و ال » رقیة ال زينب، و ال«جلست فاطمة تترقب أوبة أبیھا، و بدا المنزل خالیاً من كل شي ء 
  و اُم» العاص بن الربیع أبي«أزواجھّن؛ زينب استقرت في بیت 

لقد .. أمام مصیبة كادت أن تعصف بكّل شي ء و كل ھذا يھون ؛»عتیبة«و » عتبة«لولديھا » اُم كلثوم«و » رقیة«اختطفت » جمیل»
  ..حناناً و حبّاً و دفئاً  ذلك النبع المتدفق» خديجة«.. رحلت أّمھا

المضنیة حتى ودّعتي الدنیا لیبقى والدي وحیداً و ھو أشّد  ما كادت أعوام الحصار تمضي بأيّامھا الصعبة ولیالیھا.. لِك اللَّه يا أّمي -
سأكون . رحیلك ولكن يا أّماه سأجھد نفسي ألمأل الفراغ الذي جثم على البیت بعد.. ويقف إلى جانبه اجة إلى من يؤازرهالناس ح

  .كنِت تضیئین قلبه بابتسامتك سأمسح دموعه بیدين تشبھان يديك و سأبتسم له كما.. له بنتاً و اُمّاً 
شیخ البطحاء تكفله » أبي طالب«يتحدى العاصفة بعزم  و كان.. ي كان قويّاً بكولكن يا أّماه أنا ما أزال صغیرة لیتك صبرت قلیالً، أب

بكما النوائب من  تركتماه وحیداً و استرحتما من ھم الدنیا و غّمھا و حّق لكما أن تستريحا و قد عصفت صغیراً وحماه كبیراً غیر انكما
لقد اظلمت الدنیا نشر المساء ستائره السوداء و ھذا عامنا  ...يأجل يا أم. كل مكان و سّدد لكما الدھر سھاماً مسمومة و حراباً 

و فیھا من يحّب حیاة  تتمنع.. ولكن مكّة ترفض ذلك.. أبي الذي يريد تبديد الظالم بنور اإلسالم.. أوبة أبي ھا أنا انتظر.. عام حزن
  .الظلمات كما الخفافیش التھوى النور و ال تحّب النھار

كفراشة تھوي إلى النور بقوامھا النحیل  لھذا ھبّت.. دئة كنبضات قلٍب يخفق أمالً، خطًى تعرفھا فاطمةخطًى ھا» فاطمة«سمعت 
  ...المشرقة باألمل بعینیھا الواسعتین سعة الصحراء وبابتسامتھا



  ..في مكانھا كأن خنجراً يطعن قلبھا طعنة نجالء» فاطمة«ولكن لم تسمرت 
  :التراب و األوساخ و تمتم الرسول بحسرة مدلھمة بسحب من رماد، كان ينفض عن رأسه و وجھهعاد أبوھا حزيناً بدا وجھه كسماء 

  .و اللَّه ما نالت قريش منى شیئاً أكرھه إّال بعد موت أبي طالب -
سفیه نفسه كیف سوّلت لذلك ال. شعرت باالنكسار ...يا لصبر األنبیاء... لھول ما ترى وبدت كسعفة أغضبتھا الريح» فاطمة«اھتزّت 

  ...أن يمّس بالسوء وجھاً يسطع بالنور
  .وسالت دموعھا حزينة حزن سماء تمطر على ھون.. بكت بانكسار

  :مسح األب دموع ابنته ثم قال وعیناه تشعان أمالً 
  .ان اللَّه ناصر أباك على أعداء رسالته.. ال تبكي يا فاطمة -

  :ولكن عتباً كان يموج في قلبھا... المالئكي دت االبتسامة إلى الوجهانحسرت الغیوم عن السماء فبدت صافیة مشرقة وعا
  ...و ھو اليكاد يفارق أباھا... ترى أين كان فتى شیخ البطحاء -

ناداھا أبوھا فخّفت الیه كحمامة بريّة تھفو إلى  يدفع عنه أذى السفھاء من قريش و نسیت فاطمة كّل شي ء بعد أن.. يتبعه كظلّه
  .عّشھا

.. شمس تغمره بالدف ء و األمل والحیاة أشرقت على قلبه.. ابتسم محمّد.. فانعكست ابتسامتھا في وجه أبیھا... سمت فاطمةابت
  .ورد من جنّات السماء وباقة.. يالھذه الحورية الصغیرة ذكرى خديجة

  .قلبھا كنجوم في سماء صافیة الكلمات و تضي ء. تتشرب كلمات اللَّه.. جلست فاطمة بین يدي والدھا النبّي زھرة تتفتح
  .و تفتحت للحیاة كما تتفتح األزھار في الربیع.. و نمت فاطمة. و تمر ثالثة أعوام
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  .بیتاً ھو أھون البیوت لعلھا خیوط مؤامرة تحوكھا قريش كما تحوك العنكبوت.. شي ٌء يلوح في سماء مكة

تنھال على فقراء المسلمین، و اإلسالم ينتشر  السیاط.. حديث العرب في الجزيرةوقد أصبح .. أبوجھل بدا مربّد الوجه غاظه محمد
  .الرملیة كنھر دافق تنثال میاھه على الشطآن

  ...أفقده صوابه أن يبايعه رجال من يثرب غاظه رحیل محمد إلى الطائف يدعو قبائلھا إلى دينه، و. و أبوجھل اليروق له ذلك
أن يموت لیمت ھذا المتمرّد الذي يريد تحطیم  و آن لمحمّد.. و اختفت خديجة و تبددت ثروتھا.. عامتهلقد مات أبو طالب و انتھت ز

يحوطه رجال  ..إنه لمخ يعد وحیداً .. قوافلنا و مصدر ھیبتنا؛ ولكن كیف السبیل إلى قتل محمّد األصنام آلھة اآلباء و األجداد و حارسة
  ولكن. عة حمزة صیاد االُسودانّه ال ينسى صف.. أشّد من الحديد بأساً 
و يالھا من فكرة رھیبة تفتقت عن شیطان . القاضیة و اذن فان كل شي ء مھیأ للضربة. ترك ابن أخیه وھاجر. حمزة قد فرّ من مكة

  .مكّة
  .وتكلمات عظیمة يكشف له خیوط العنكب اكتنفه جبريل يسرّه.. عبیر الوحي ورأت أباھا وجبینه يتصبب عرقاً » فاطمة«شمت 

  ..متناثرة فوق عباءة سوداء مأل أزقّتھا بظلمة مخیفة؛ و بدت النجوم وھي تومض من بعید آللئ. غمر اللیل مكة
خلف أبواب مكة الموصدة و أبوجھل ينتظر  تقاطر رجال من مختلف القبائل يخفون سیوفاً و خناجر كأشباح، اللیل كانوا يمرقون

و سیرى الحیرة بادية على وجوه بني .. في قلب محمد و ينتھي كل شي ء سیوفھملسوف يغمد شباب مكّة . اللحظة الحاسمة
  .تفرّق بین القبائل.. محمد وضاع دمه لقد ُقتل... ھاشم

  .جھل ستبقى مكة تتحدث في أنديتھا عن فطنة أبي.. كان أبوجھل يعّب خمرته منتشیاً بفكرته
  .فتیانه زقاق ملتٍو منتظراً عودة فرك شیطان مكة يديه وراح ينظر من خالل كوة تفضي إلى

  :تمتم النبّي بخشوع و قد استدعى ابن عمه علیا
  .«اللَّه و اللَّه خیُرالماكرين و يمكرون و يمكر... وإذ يمكر بك الذين كفروا لیثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك»-

ولكن أن يقّدم المرء نفسه .. االعجاب إلى أن يصمد الرجال في المعارك يقاتلون حتى النفس األخیر فتلك شجاعة فريدة تدعو
  .تستوعبه أبجدية ما مھما بلغت من دقة التعبیر وسمو المعنى للموت تتخطفه سیوف و خناجر فھذا ال يمكن أن

  .ھمس علي و ھو يصغي إلى حديث رجل رافقه أكثر من عشرين سنة
  أو تسلم يا رسول اللَّه ان فديتك بنفسي؟ -
  .بينعم بذلك وعدني ر -

تبدل إلى فرحة كبرى فتقدم إلى فراش  كان علّي حزيناً فمكة تتآمر على قتل انسان بعثته السماء لخالص األرض، ولكن حزنه
التي ستمزّقه و ستتدفق دماؤه نقیة طاھرة ترسم فوق األرض قصة رائعة من  النبي بخطى ھادئة و التحف ببردته ينتظر السیوف

  .قصص الفداء
  .نومه ھادئاً  مخیفة تتلصص من خالل شق في الباب فترى محمداً ما يزال يغطّ فيكانت األشباح ال

  .ما يزال نائما -
  .ولن يستیقط بعد اللیلة أبداً  -
  .سأغمد خنجرى في قلبه -
  .ھذا الذي يسخر من آلھتنا -

  :تطلّع أحدھم من شّق الباب و عاد لیطمئن أصحابه
  .ننتظر حلبة شاة ثم ندھمه -

و ھو يدعو اللَّه أن يحمي فتى اإلسالم  یف مالئكى انسل النبي من بیته مھاجراً متجھاً صوب الجنوب اليلوى على شي ء،مثل ط
  :على

  .رّبِ اجعل لي وزيراً من أھلي -
في فراشه ينام  ال تدري عن مصیره شیئاً، و... يترقّب ھاھو والدھا العظیم يودّع مكة خائفاً . لم يخالج النوم عیني فاطمة تلك اللیلة
أباھا كما  ووجدت فاطمة نفسھا تتضرع إلى اللَّه أن ينصر. و اللیلة حبلى بالمفاجآت... القبائل فتى أبي طالب سوف تتخطفه سیوف

  .نصر موسى من قبل و أن يحمى ابن شیخ البطحاء
  .اً حضرمیاً أخضربرد اقتحمت الضباع منزل النبي، و كانت السیوف و الخناجر تتجه إلى رجل نائم ملتحفاً 

  :صرخ أحدھم. أماكنھم لھول المفاجأة ھّب الفتى من فراشه كأسد غاضب وانتزع سیف أحد المھاجمین الذين تسمّروا في
  أين محمد؟ -

  :وجاءه الجواب ثابتاً ثبات جبل حراء
  .لست علیه وكیالً  -

  إلى يثرب وانطلق فرسان أشداء يجوبون الن في طريقهلقد أفلت محمد وھاھو ا. تنفس الصبح و استیقظت مكة على أنباء مثیرة
  .الصحراء بحثاً عن رجل شريد

ثور حیث ودع النبي بعد أن أمن الطلب؛  ال أحد يعلم عن مكان النبي إال فتى في العشرين من عمره، عاد لتوه من غار في جبل
لیه مھمة واحدة أن يؤدى األمانات إلى أھلھا و يحمل لقد بقیت ع. وصايا النبي عاد علي ينفض عن نفسه غبار الطريق و يفكر في

  ...وضعفاء المسلمین إلى يثرب الفواطم



بنت محمد و فاطمة بنت حمزة و فاطمة بنت  ، وأسر إلى والدته فاطمة بنت أسد أن تتھیأ للھجرة و تخبر فاطمة»إبالً «ابتاع على 
  .الزبیر

  .ت بالركب اُم أيمن و أبو واقدتحركت قافلة الفواطم يقودھا على ماشیاً و التحق
  .حیث واعدھم على ھناك» ذي طوى«و تسلل ضعفاء المسلمین لیالً إلى 

  .الخوف و الھلع فقريش لن تغفر له ذلك أبداً  كان أبوواقد يسوق الركب سوقاً حثیثاً، و أدرك على ما يموج في أعماق أبي واقد من
  :ھتف على مھدئاً 

  .دإرفق بالنسوة يا أبا واق -
  .تبرق بالشرّ  كانوا ملثمین و عیونھم... الحت للقافلة ثمانیة فرسان يثیرون الغبار) ضجنان(وقرب 

  :صاح علّي بأبي واقد وأيمن
  .انتحیا باإلبل واعقالھا -

العیون تتجه  كانت. فتى تعّدى العشرين بثالث الصحراء مّد البصر تموج بالرمال و علّي الذي أنھكه المشي ھو رجل القافلة األوّل
 وقف على وعیناھا تقدحان. تخاف علیه سیوف أعداء أبیھا، و أبوواقد ال حول له و ال قوة و بنت محمد. الیه أمه تراقبه متوجسة

  .شرراً 
  :ھتف فارس لم يكتشف علیاً بعد

  .ارجع ال أبا لك.. أظننت يا غدار انك ناجٍ بالنسوة -
  .فإن لم أفعل؟ -
  .لترجعن راغماً  -
  .فاعترضه علّي وھوى بسیفه وسقط الفارس فوق الرمال. نا أحدھم من النوق إلثارتھاود

  :أحدھم و قد رأى الفتى يستعد للھجوم صاح. انھم لم يروا في حیاتھم ضربة كھذه. لقد أخذتھم المفاجأة. تسمر الفرسان
  .احبس نفسك عنّا يا ابن أبي طالب -

  .خل دنیا الفداء قبل أياموھكذا دخل علّي دنیا الفروسیة، كما د
  .وسارت سفن الصحراء تشّق طريقھا على مھل صوب يثرب، تسیر لیالً و تكمن نھاراً 

  4 القسم
  .تتألأل من بعید كاللئ منثورة... السماء مرصعة بالنجوم

  .لالمشى مئات األمیا وانحنى على يعالج قدمیه و قد تفطرتا من» ضجنان«حطّ المھاجرون عصا الترحال في 
  .بركت النوق فوق الرمال تلتقط أنفاسھا و تشم رائحة وطن قريب

  .االسراء و المعراج على ظھر البراق حیث انطلق أبوھا في رحلة... عینا فاطمة تسافران بین النجوم تستكشفان آفاق السماء
وبدا القمر في آخر ساعات اللیل أصفر  األرض، عینا فاطمة ما تزاالن مسمرتین في النجوم، و قد أزھر وجھھا كوكب صغیر ھبط على

  :نفسھا تناجي الوجه كما لو أجھده السھر،ھمست فاطمة في
البیضاء تتجه الیك ال تبالي بأشواك الطريق في  األرواح.. كلُّ شي ٍء آخذ طريقه نحو المغیب، النجوم، القمر... أنت وحدك الباقي -

  ...القدمین الصحراء حتّى لو كانت حافیة
أنت وحدك .. واطوف مع النجوم حول عرشك دعنى ألج ملكوتك اسبحك... أنت نور عیني و فرحة قلبى... دك الحق يا ربأنت وح

  .وعداك سراب يحسبه الظمآن ماء أنت وحدك نبع الحیاة.. الحقیقة و ما سواك وھمٌ 
قافلة فیھا ابنته و امرأة ربّته وفتى ربّاه في  ھبط جبرئیل يحمل كلمات السماء إلى رجل فرّ من اُّم القرى ينبئه عن مسار» قبا«في 

  ...يفديه بنفسه حجره فلما اشتّد ساعده وقف إلى جانبه
  :حیث بنى الرسول أوّل مسجد في اإلسالم» قبا«مأل فضاء ... فاح عبیر الوحي

نا ما خلقت ھذا باطالً سبحانك فقنا و األرض رب والذين يذكرون اللَّه قیاماً وقعوداً و على جنوبھم و يتفكرون في خلق السماوات» -
أوذوا  اُضیع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو اُنثى بعضكم من بعض فالذين ھاجروا من ديارھم و فاستجاب لھم ربّھم اني ال. عذاب النار

للَّه و اللَّه عنده حسن تحتھا األنھار ثواباً من عند ا في سبیلى و قاتلوا و قتلوا ألُكفرّن عنھم سیئاتھم و ألدخلنھم جنّاتٍ تجري من
  .«الثواب

كلمات جبريل ما تزال تطوف في خیاله و ھو ينظر إلى  .كان النبّي يترقّب وصول القافلة المھاجرة فیھا أخوه و ابنته و امرأة ربّته
  ...الرمال السمراء األفق البعید ولكن الشي ء سوى

و قد جعل الخیر كله في «القصیر كان ربعة  سین لیس بالطويل و اللرأى رجالً قد ذرف على الخم» قبا«ولو قّدر ألحد كان في 
يكاد  بحمرة خفیفة لعلّھا من أثر الشمس و رياح الصحراء، رجل الشعر يبلغ شحمة اُذنیه و ؛ أزھر الوجه، ناصع البیاض مشرباً »الربعة

سعتین؛ اقنى األنف، كأّن أسنانه لؤلؤ منضود فاذا وا يالمس منكبیه؛ واسع الجبین، مقوّس الحاجبین كھاللین، و كانت عیناه نجالوين
  .كزورق ينساب على ھون مشى مشى الھوينى متقارب الخطى

  .فارقھم في لحظة لیل وقد حاصرته ذئاب مكة وقف النبّي يتأمل الصحراء المترامیة تمسح عیناه األفق البعید، ينتظر أحبّة
  .آدم يوم بحث في األرض عن حوّاء ، وقد بدا على وجھه حزن كحزن»ھمبنى س«غمر اللیل الصحراء و آب النبي إلى مضارب 

  .التي رحلت بعیداً و تركته وحیداً  خديجة... وصلت القافلة بسالم، وخّف األب للقاء ابنته ذكراه الغالیة من خديجة
  .دموع رحمة غرقت في عبیر رجل سماوي، فاضت عیناھا دموعاً، دموع فرح و. عانقت البنت أباھا

  .يالعذاب األنبیاء.. يا لعذاب محمد -
  من الزمن لیتحول إلى طفل ربما دھشت بعض النسوة وھن يتطلعن إلى رجل ذرف على الخمسین يجتاز في لحظة نصف قرن

  .يرتمى في أحضان أمه
  :تمتم رسول السماء يضع حّداً ألسئلة تناثرت فوق الرمال

  .فاطمة ُأّم أبیھا -
  .ث عشر تتحول إلى ُأّم ألعظم األنبیاءفاطمة بربیعھا الثال

  .و فاطمة بضعة مني -
  .نظر محمّد إلى عیني ابنته كان يبحث فیھما عن فتى شرى نفسه للَّه

  .و ال ناقة عنده و ال جمل... الصحراء الشوك والرمضاء و مشاقّ .. سال منھما الدمّ .. تشققت قدماه.. انه ھناك يا أبه -
  :تألقت عینا النبي

  .انّه أخي -
  ..مضى محّمد للقاء أخیه المھاجر
  .نسي آالمهُ .. وھبَّ الفتى للقاء رسول السماء

  ..رأس ولیدھا لیغفو و ينام رّش الرسول كفیه برحیق النبوّة ثم مسح على قدمى الفتى المھاجر، كُأّم رؤوم تمسح
نام، ونھض الرجل المكي تاركاً ولید الكعبة  فغفا و.... سافرت اآلالم و وجد على نفسه في مھد اّمه في أحضان رجل ربّاه صغیراً 

  .الصحراء يلتقط أنفاسه بعد رحلة مريرة في رمال
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  ...دخلت القافلة يثرب وانطلقت أناشید الفرح تمأل الفضاء

  طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
  وجب الشكر علینا ما دعا للَّه داع

  األمر المطاعأيُّھا المبعوث فینا جئت ب
  جئت نورت المدينة مرحباً يا خیر داع

  .وامتزجت كلمات الفرح مع زغاريد النسوة وارتدت يثرب حلّة جديدة
  :تشّق طريقھا بین الجماھیر و تناثرت كلمات رجاء ھنا و ھناك» القصواء«و مرت 

  .انزل يا رسول اللَّه على الرحب والسعة -
  .فإنھا مأمورة» الراحلة«دعوا  -

  شمّت» أبي أيوب«حتى اذا وصلت بیت » القصواء«وسارت 
  .قدر له أن يصنع التاريخ و الحضارة رائحة وطن فأناخت رحلھا وبركت، وفي تلك البقعة من أرض اللَّه ارتفعت قواعد مسجد

  :قال أحدھم. و تساءل بعض المسلمین ترى كیف ندعوا إلى الصالة
  .ألسنا نتجه في الصالة إلى قبلتھم؟... ننفخ بالبوق كما يفعل بنو قريظة -
  ..ناقوس النصارى له صوت ساحر... الناقوس أفضل -

  ..األذان ھبط جبريل يحمل النداء، ان اللَّه يأمركم أن ترفعوا... و كان للسماء رأي آخر
  .فالح حي على الصالةحي على ال اللَّه أكبر: و ترقرقت في جنبات المدينة كلمات السماء و كان بالل يدعو المسلمین

و أبوھا محمد .. تنبض بدف ء االيمان و األمل حیاة.. تفتحت للحیاة الجديدة... و تمرّ األيام، و يشتد عود اإلسالم؛ و نمت فاطمة
  .العالم يرسم الطريق الذي يمر عبر يثرب قلب

مسلمون إلى الكعبة في الصالة بعد ما كانوا يتّجھون ال اتجه. توالت األحداث و تستیقظ جزيرة العرب على انباء ستغیر مسار التاريخ
  و عید» الفطر» عید.. رمضان الكريم، و أصبح للمجتمع الولید أعیاد فرح... ثم ولد رمضان... الیھود واغتاظ... إلى بیت المقدس

  .حة النبي والذين آمنوا معهلتشارك كلّھا فر و تدفّق نھر الزكاة يطھر األغنیاء و يحیي الفقراء؛ ثم ھبّت المدينة» األضحى»
  ...منى و فاطمة بضعة... نفسي التي بین جنبي... ُأم أبیھا... كبرت فاطمة سیدة النساء

الشك أن رسول اللَّه سیقبل طلبه . نفسه وفي قلبه اُمنیة طالما حّدث بھا... و ھو يحث الخطى إلى منزل النبي» أبوبكر«مضى 
 ثم انه قد زف الیه ابنته عائشة وھي ما... تحمل معه مشاّق الھجرة و مخاطر الطريق و... ن مكةفھو صاحبه الذي ھاجر معه فارّاً م

  ...و أّي شرف عظیم من مصاھرة رسول اللَّه... تزال صغیرة بعد
  ...جلس قبالة النبي... الباب برفق» الصحابي«طرق 

  .جئتك خاطباً يا نبي اللَّه -
  :تمتم النبي

  .أمرھا إلى ربھا -
  .قد أغضب النبي فینزل فیه وحى من السماء أال يكون -و في الطريق كان أبو عائشه يفكر... و استأذن باإلنصراف» أبوبكر«نھض 

  ...جوارحه بقصة صاحبه فاستیقظت في نفسه رغبة سرعان ما استجابت لھا» أبوحفصة«وسمع 
  و استأذن في الدخول» الرسول«مسرعاً نحو منزل » عمر«مضى 

  :انه ال يحب االنتظار أكثر من ذلك فقال على الفور... علیه
  .جئتك خاطباً ابنتك فاطمة -

  :قال النبي
  ...انتظر بھا أمر اللَّه -

الخطى و وجد نفسه يمضى إلى منزل صاحبه  بعد أن استأذن النبي و غادر المنزل مثقل» أبوحفصة«و نھض .. و ھیمن صمٌت ثقیل
  .َمن سیقترن بسیّدة نساء العالمین... ترى من سیحظى بھذا الشرف الرفیع ،«فاطمة«عه بشأن ربما لیتحدث م» أبي عائشة«

  6 القسم
كان علّي ما يزال .. »األنصار«رجل من  نسیم علیل كان يداعب سعفات النخیل، يحركھا برفق، و ظالل وارفة تنتشر تطرّز أرض

  ...و قد تصبب عرقاً ... ه بأجربعیر ل منھمكاً بارواء نخالت باسقات يحمل المیاه على
إلى جذع نخلة میساء و طافت  أسند جذعه... جلس يلتقط أنفاسه... جلس الفتى الذي بلغ من العمر خمسة و عشرين سنة

  ...أمامه آيات من القرآن
  .«رّبِ إني لما أنزلت إلّي من خیٍر فقیر» -

» أبابكر«عمر يعرف طريقته في المشي، ثم تعرّف  عرف أوّالً . ما عرفھما سرعان... من بعید الح له رجالن قادمان كانا يحثّان الخطى
  ...يشبه الصداقة بینھما فھناك ما... ألنه طالما شاھدھما معاً 

  :تمتم أبوعائشة
ن من رسول اللَّه بالمكان الذي قد عرفت م و أنت.. لم تبق خصلة من خصال الخیر إّال ولك فیھا سابقة و فضل.. يا أباالحسن -

  .أن تذكرھا لرسول اللَّه و تخطبھا منه فما يمنعك... القرابة و الصحبة و السابقة
  :قال عمر دون مقدمات

  .و أظنه قد حبسھا من أجلك... و قد خطبھا األشراف من قريش فردّھم -
  :بخیط الحديث» أبوبكر«أمسك 

  !!ما الذي يمنعك يا علي أن تذكرھا -
  :ه غیوم ممطرةتمتم علّي وقد الحت في عینی

  .واللَّه إن فاطمة لموضع رغبة -
  :وأردف و ھو يقلّب يديه

  .البعیر أنا ال أملك من حطام الدنیا سوى سیف و درع و ھذا... ولكن يمنعني قلّة ذات الید -
  :قال أبوبكر متأثّراً 

  .إن الدنیا لدى رسول اللَّه كھباء منثور -
  :و قال عمر و ھو يحثّه

  .على تزدد فضالً إلى فضلك اخطبھا يا -
  .سكت علّي و طافت في عینیه أحالم جمیلة



قد حزم أمره، فغادرا » علیّاً «الشیخان ان  نھض علي الى ساقیة قريبة وراح يتوضأ، أشاعت برودة الماء السالم في روحه؛ و أدرك
  .المكان وقفال عائَدين

  .لوحي يطوف في سماء المكانجالساَ في حجرة اُم سلمة، و كان عبیر ا» النبيّ «كان 
  :وھتفت اُم سلمة... ارتفعت طرقات على الباب

  َمن الطارق؟ -
  :قال النبي و قد عرفه

  .ھذا رجل يحبّه اللَّه و رسوله.. افتحى له -
  :إلى خدرھا» اُّم المؤمنین«ريثما تعود » الطارق«و تريث ... فتحت اُّم سلمة الباب

  .السالم على رسول اللَّه -
  .وعلیك السالم يا أباالحسن -

و قد انتصب الحیاء سّداً كصخرة .. أعماقه كلمات تطوف في... تالالت حبات عرق فوق جبینه الواسع.. جلس ربیب النبي مطرقاً 
  .صماء تقطع تدفق الساقیة

  :أدرك النبّي ما يموج في أعماق على، فقال والبسمة تطفح فوق وجھه
  :نفسه يقول انفتحت أمام الفتى كوّة من أمل و وجد. لحاجة فقل حاجتكيا أباالحسن كانّك أتیت  -
  .زوجة أسكن الیھا و قد أتیتك خاطباً ابنتك فاطمة إن اللَّه ھداني بك و على يديك و قد أحببت أن يكون لى بیت و... يا رسول اللَّه -

  :النبيقال . كانت اُّم سلمة تنظر إلى وجه النبّي، فرأت بسمة تطوف في محیاه
  .على رسلك حتى أدخل علیھا يا علّي انه قد ذكرھا قبلك رجال فذكرت ذلك لھا، فرأيت الكراھة في وجھھا، ولكن -

  .نھض النبّي، و نھض علّي إجالالً له
  .يا فاطمة -
  .لبیك يا رسول اللَّه -
يزوجك خیر خلقه و أحبھم الیه؛ و قد ذكر  بي أنو إنى قد سألت ر.. ان على بن أبي طالب من قد عرفت قرابته و فضله و إسالمه -

  من أمرك شیئاً فما ترين؟
  .بحمرة خفیفة كشمس صباح باسم أطرقت فاطمة و كانت عالمة رضا تطوف فوق وجھھا تغالب مسحة حیاء صبغت و جنتیھا

  :ھتف النبّي مستبشراً 
  .اللَّه أكبر سكوتھا رضاھا -

، تحطّ ھنا و ترفرف ھناك؛ و حلّقت في األفق  طاف الخبر السعید منازل المدينة كفراشة تدور .تدفّق ينبوع فرح في بیت اُّم سلمة
  .رائحة ولیمة عرس «الصفة«أحالم العذارى؛ و شّم بعض أھل 
  :قال النبّي و ھو يتطلّع إلى صھره

  ھل معك شي ء اُزوجك به؟ -
  :عرض الفتى بضاعته المزجاة

  .سیفي و درعي و ناضحي -
  .رحلك، ولكني رضیُت بدرعك ا سیفك فاألسالم يحتاج الیه و أّما ناضحك فتنضح به على نخلك و تحمل علیهأمّ  -

و أقبل الفتى يحث خطاه إلى » عثمان«منه  اشتراھا... و انطلق على عارضاً درعه على من يشتريه و سرعان ما وجد له مبتاعاً 
  .ة درھمأربعمئ منزل النبي، فصب الدراھم بین يديه و كانت

عینیه، و شعر بأن نبعاً من میاه باردة  انطلق علّي يھیئ منزله الجديد و صورة فاطمة بربیعھا الخامس عشر ما تزال تطوف في
  :يتدفّق في قلبه

بین الجدارين في أقصى الحجرة لتكون  نشر أرض الحجرة برمل لیّن، وراح يمسح علیه بكّفه فبدا كبالطة ناعمة، و ثبّت خشبة
  كبش، زيّنھا و بسط فوق زاوية من الرمل جلد.. اً للثیابمشجب

  .و ھكذا تم بیت فاطمة بنت محمد... بوسادة من اللیف
انھا . ولكنه يعرفھا جیداً، يعرف بنت النبي ..ال حرير و ال فراش وثیر... ال شي ء يشد قلب المرأة... أجال على بصره في الحجرة

  .حیاة البساطة و الحیاة الخالیة من بھارج الدنیا الزائلة وىلیست سوى نفسه الكريمة التي تأبى س

  7 القسم
  :قال النبي و ھو يناول بالالً حفنة من الدراھم

  .ابتع لفاطمة طیباً  -
  :و ناوله حفنة اُخرى» أبي بكر«والتفت إلى 

  ...ابتع لفاطمة ما يصلحھا من ثیاب وأثاث، وخذ معك عمار بن ياسر -
  .صحابة النبي إلى السوق يشترون جھاز فاطمةوانطلق جمع من 

  ..بضائع حملتھا النوق من مكان بعید... كان السوق يزخر بمختلف البضائع
و بعد جولة مضنیة دفعته قلّة ... يشترى بھا ماذا يمكنه أن... كان أبوبكر يجیل بصره في زوايا السوق و في قبضته دراھم معدودة

  قمیصاً بسبعة دراھم، و خمار بأربعة دراھم، قطیفة سوداء خیبرية، سرير مزّمل: فكانت رخیصة الثمنذات الید إلى أن يتخیر بضائع 
الجلد مما يدبغ في الطائف و قد  بشريط، فراشان مصريان؛ حشو أحدھما لیف وحشو اآلخر من صوف الغنم، أربعة وسائد من

ع من سعف النخیل، رحى، اناء نحاسى لغسل الثیاب، سقاء حصیر مصنو ستائر رقیقة من الصوف،... حشیت بنبات طیب الرائحة
  ..و حمل الصحابة جھاز فاطمة متوجھین إلى منزل النبي. و بعض اآلنیة الخزفیة من الجلد، جرة خضراء

  :أقرب إلى الحزن راح النبي يقلب بیده آنیة الخزف وعیناه تتفحصان جھاز سیدة نساء األرض فتمتم بصوت
  .ل بیت جل آنیتھم من الخزفبارك اللَّه ألھ -

بلد إلى بلد وھاھى ابنتھا تزف بجھاز من الجلد و  ربما تذكر خديجة تلك المرأة الثرية التي كانت القوافل التجاريه تحمل ثروتھا من
وجھھا  ىاالبتسامة فوق محیاة و ھو يرى ابنته قادمة، فنھض من مكانه و قبل يدھا وراح ينظر إل سرعان ما طفت.الخزف و النحاس

  .المضى ء يستشف من وراءه صورة زوجته الوفیة و مالمح أمه الرؤوم
بالحب و األمل و الحیاة؛ و يشعر النبي بأن نبعاً  ارتفع صوت بالل جھورياً يدعو المؤمنین للصالة؛ الكلمات تنساب ھادئة مؤثرة مفعمة

  .لَّهالسالم في قلبه فنھض ملبیاً داعي ال فیاضاً يتدفق في صدره و يشیع
النبأ قد أثار استغراب الكثیر؛ يريدون  ان. لیس للصالة فقط بل لشي ٍء آخر» الرسول«المسجد مكتظ بالمسلمین، ينتظرون قدوم 

مثال  صحیح ان ابن أبي طالب... فاطمة كان بإمكانھا أن تتزوج ثرياً يفرش دربھا بالحرير ان فتاة مثل. استكشاف ھذا الزواج الفريد
ولكن ما بال فاطمة ... يعیش حیاة مريرة اليملك شیئاً  لقد ھاجر حافیاً و ما يزال. بن عّم النبي ولكنه اليملك شیئاً للفتوة و ھو ا

  ..ترضى لنفسھا مثل ھكذا حیاة
أدرك النبي ما يجول . إلى شمعة تتوھج كعادتھم، كفراشات تنظر» النبي«تحلّق المؤمنون حول . كان الھمس يدور على الشفاه

  :اطر فقال بخشوعفي الخو
  .له و رضیه لھا يا محمد زوجھا على بن أبى طالب فإن اللَّه قد رضیھا: أتانى حبیبى جبريل فقال -



لقد اختارت . على االيمان وحده وانفض المسلمون و قد ترسخت في ضمائرھم صورة جديدة عن الحیاة العائلیة عندما تنھض
فاطمة إلرادة السماء طائعة مبتھجة ان شیئا في أعماقھا يشدھا إلى  ، و استجابتالسماء لعلى فاطمة و اختارت لفاطمة علیّاً 

  .ثالث و رباع و باركت السماء رغبة على واستجابة فاطمة ، و رفرفت المالئكة بأجنحتھا مثى و. لفاطمة على كما شّد علیاً 
أعماق روحھا، و كان اللقاء على  تنشده فيوجد على في فاطمة ما كان يبحث عنه في نفسه، ووجدت فاطمة في على ما كانت 

  .لیكون اتحادھما والدة لإلنسان إلى المرأة والى الرجل،.. يد رسول السماء إلى األرض
أبیھا الذي تحبه ألنه قادم .. طیف أبیھا كانت فاطمة سعیدة بعلى، ترى في عینیه. وھكذا قدر ألنیس الطفولة أن يكون رفیق درب

  .من عند اللَّه
أرادت أن تنتقل من بیت والدھا ... الظالل حیث نشأت تحت تلك... أحبت فكره و خیاله، رأت فیه ظالل محمد.. فاطمة علیاً  أحبت

  .إلى كنف رجل يشبه والدھا في كّل شي ء
ّل شي ك... اللیّن الذي يغطي أرضیة الحجرة استند إلى الجدار الطینى، و قد غاصت أصابع قدمیه في الرمل. جلس على في بیته

 ؛ مألت فضاء الحجرة»االذخر«فاحت رائحة . حتى ذرّات الرمل.. الرحى... المخضب ...مشجب الثیاب... ء في البیت ينتظر فاطمة
  .طويلة و على ما يزال يترقب قدوم فاطمة و قد مضت ثالثه أسابیع حسبھا علّي قروناً ... عطراً 

  .نحو منزل عمّه ، فنھض من فوره وحث الخطى»مزةح«صورة » الفتى«البد من خطوة للقاء، وقفزت في ذھن 
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الطاھرة؛ عینیھا المضیئتین؛ مشیتھا وھي تخطر على  يعیش خیالھا الشفاف؛ روحھا.. مرّت أيام و أيام، و على اليفتأ يذكر فاطمة

  ...األرض ھونا
  :قال و ھو يحدق في عینیه

  .في عینیك سؤال -
  .يا عّم ذكرت أھلي -
  .ھیا بنا إلى منزل النبي.. نتظر إذنما ت -

  .فكفتھما مؤونه ذلك و قد أدركت على الفور ما يدور في خلد على» ُأم أيمن«في الطريق الحت لھما 
  .و كان النبي في بیت اُم سلمة» اُم أيمن«انطلقت 

  :قالت اُم أيمن و قد عرفت كیف تستأذن قلب الرسول
  ..یة لقرّت عینھا بزفاف فاطمةيا رسول اللَّه لو أّن خديجة باق -

  :قال النبي .فقر عین فاطمة ببعلھا و أجمع شملھما وقِرّ عیوننا بذلك.. و إن علیّاً يريد أھله
  فما بال على ال يطلبھا منى؟ -
  ...يمنعه الحیاء يا رسول اللَّه -

  :تجمعت في عینیه الدموع كغیوم ممطرة... كانت علینا النبّي تبحثان عن خديجة
  ..أعانتني علیه وأين مثل خديجة، صّدقتني حین كذبني الناس و آزرتني على دين اللَّه و... خديجة -

  :وقفت اُم أيمن تنتظر رسول اللَّه
  .انطلقي إلى على فأتینى به -

  :خفت اُم أيمن إلى حیث ينتظر الفتى
  ما وراءك يا اُم أيمن؟ -
  .الخیر كله؛ رسول اللَّه يدعوك -

  :ى مطرقاً برأسه يحّدق في األرض، قال النبي مشّجعاً كان عل
  أتحب أن تدخل علیك زوجك؟ -
  .نعم فداك أبى و اُّمي -
  نعم وكرامة يا أباالحسن ُأدخلھا علیك في لیلتنا ھذه أو في لیلة -

  .غد إن شاءاللَّه
  ...صافیتین حینرو.. لقد حلّت لحظة اللقاء؛ لقاء قلبین طاھرين. نھض الفتى و ھو يطیر فرحاً 
تألقت . والسماء تتطلع إلى عرس في األرض.. بھالته تألّقت في السماء النجوم؛ وظھر القمر يزدھي.. تمايلت سعفات النخیل طرباً 

  .الھوينى درّياً؛ حتى اذا استوت فوق الناقة، ارتفع صوت الدفوف، وبدأ موكب الزفاف يسیر فاطمة فبدت بین النسوة كوكباً 
و كان الرسول و بصحبته حمزة و الرجال يمشون  ا بنات عبدالمطلب و نساء المھاجرين و األنصار، أخذ عمار بزمام الناقةفاطمة تحفھ

  .خلفھا
  :ومألت الزغاريد الفضاء وانطلق صوت اُم سلمة يشدو فرحاً 

  سماواتربُّ ال انعشنا فقد ھدانا بعد كفر و قد العلى واذكرن ما أنعم رب سرن بعون اللَّه جاراتي ·
  السماوات انعشنا ربُّ  انعشنا ربُّ السماوات من كشف مكروه وآفات واشكرنه في كل حاالت ·

  :وارتفع صوت حفصة
كريمة بنت عظیم  أنھا فسرن جاراتى بھا زوّجك اللَّه فتًى فاضالً  الورى فضلك اللَّه على كلِّ  فاطمة خیر نساء البشر ·

  الخطر
كريمة بنت  الخطر كريمة بنت عظیم أعني علیاً خیر من في الحضر الزمر ّص بآيبفضل من خ ومن لھا وجه كوجه القمر ·

  عظیم الخطر
  :بخشوع في المسجد كان اللقاء، أخذ النبي يدى فاطمة، و وضعھا في يدى على، و تمتم الرسول

  .الرجیم اللھم انھما أحب خلقك إلى، فاحبھما، و انى أعیذھما بك و ذريتھما من الشیطان -
لم تعثر فاطمة في بیتھا على فراش وثیر . كالینبوع البیت الصغیر والده حّب عمیق عمق البحر، طاھراً كقطرات الندى، متدفقاً شھد 

انساناً يموج بقیم تتألق  بالحب، و لم تجد فاطمة في منزلھا الجديد جواھر أو لؤلؤاً منثوراً لكنھا وجدت لكنھا وجدت قلباً دافئاً ينبض
  ...أعماقھا مة، وجدت فاطمة ما تنشده المرأة فيسموّا و تشع رح

  .وجدت كل ذلك قرب عليّ 
ففاطمة شوق و حنین، ووجد فیھا الخصب  و وجد على في فاطمة قبساً من اُمه، فالزھراء تكاد تذوب رقة، وجد فیھا رفیق دربه،

  .محمد والحیاة ففاطمة كوثر
باركت المالئكة لقاء الشطرين لیؤلّفا كیاناً  مرة الحیاء تقوالن نعم لعلى، وطلب على يد فاطمة؛ واطرقت فاطمة، وكان صمتھا، و ح

  .جديداً فیه صفات حواء و خصال آدم
  :وذات صباح جاء النبي زائراً و سأل فتاه

  كیف وجدت أھلك؟ -
  .أجاب على وعیناه تنطقان ثناءً 

  .نِعم العون على طاعة اللَّه -



  :و التفت النبي إلى فتاته
  كیف وجدتِ بعلك؟ و -

  :فقالت بكلمات تقطر حیاًء و حبّاً 
  .خیر بعل -

  :َعبَرت األفالَك كلماتُه الدافئة. رمق النبي السماء
  .اللھم ألّف بین قلبیھما و ارزقھما ذرية طاھرة -

  :و عندما ھمَّ بالنھوض قال األب لفتاته
  :لى يد فتاه و قال بھدوءال تعصى له أمراً، ثم شد ع... يا بنیة نعم الزوج زوجك -
  .يسرّھا الطف بزوجتك وارفق بھا فان فاطمة بضعه منى يؤلمنى ما يؤلمھا و يسرّني ما -

  .فاطمة أو يكرھھا على أمر ما إلى األبد المیثاق أّال يغضب... شي ء ما ولد في قلب على تجّذر في أعماقه، شي ء يشبه العھد
  .الطاعة للحبیب و عند ما يحب المرء ينسى كّل شي ء سوى و في قلب فاطمة ولد الحب، تفجر نبعه

  .و تمرّ األيام. وھكذا عاش علّي و فاطمة

  9 القسم
من عینیھا، تعمل بصمت أو ترتل سورة  كانت تشبه أباھا في كل شي ء، في حديثھا، صمتھا، مشیتھا، وفي ذلك النور الذي يشع

  .تتنفس جوھا و تعیش في ظاللھا.. مريم تتشربھا
الحجرة، نشرت خمارھا و قطیفة سوداء و  وضعتھا فوق خشبة كان زوجھا قد ثبتھا في زواية. رتبت ثیابھا و كانت قلیلة مختصرة

  .و تصاعد غبار خفیف كان يتألق في ضوء الشمس. البیت قمیصاً رخیصاً، رتّبت الفراش ثم عمدت إلى كنس
  .مسحت كنیزان الخزف و أعادت ترتیبھا فبدت جمیلة

  .ريثما يعود زوجھا وجدتھا متشبثة في األرض فتركتھا مكانھا. حاولت أن تجر الرحى إلى مكان مناسب
  .و من كیس في زاوية الحجرة استخرجت حفنات من الشعیر ثم جلست إلى الرحى

ى اذا تجانس غطت وراحت تعجن الخلیط حت دارت الرحى، تساقط الدقیق تباعاً فجمعته في اناء صغیر، أضافت قدحین من الماء
  .االناء و تركته ريثما يصبح خمیراً 

كانت عیدان الحطب تتكسر، و كانت  جلست فاطمة و أشعلت النار في الموقد، تصاعد دخان أزرق و توھج جمر فسفوري الحمرة،
ا ينبض أمالً بما تجمعت في عینھا الدموع فرمقت السماء من خاللھا و قلبھ فاطمة تصغى مستغرقة، سرت في أطرافھا قشعريرة و

  .مألت رائحة الخبز الحارّ فضاء البیت. المؤمنین وعد اللَّه
لشّد ما يحبھا بقوامھا . االبتسامة في وجھه عاد علّي و قد بدا مھموماً بعض الشي ء و عندما وقعت عیناه على فاطمة شاعت

  .البدن إلى حیث ترفرف المالئكة النحیل بتلك الروح التي تكاد تغادر أھاب
على الفور انّھا من أثر الرحى؛ تمنى أن  كانت ھناك خطوط حمراء في كفیھا أدرك. نظر علّي و ھو يتناول قرص الشعیر إلى يديھا

المنزل، فكر أن يضاعف جھده في حفر اآلبار، سیحیل المدينة إلى ينابیع لكى يتسنى  يكون بوسعه شراء خادم تعینھا على تدبیر
ذلك، كان علي يفكّر و ھو يعالج  و ربما حصل على غنیمة تغنیه عن كلّ : رية تعین سیدة النساءجمع مبلغ يكفي لشراء جا له

  .سیفه ذي الفقار
  لم تسأل فاطمة زوجھا عن المناسبة في كل ھذا االھتمام

جرين و سمعت من بعض نسوة المھا بالسیف فقد سمعت ھي األخرى عن استعدادات المسلمین للتصّدي لقوافل قريش التجارية
تذكرت أيام . تذكّرت فاطمة كیف صادر المشركون أموال المھاجرين... طائلة اخباراً عن قافلة كبیرة يقودھا أبوسفیان تحمل أمواالً 

  .الرسول والذين آمنوا ِشعب أبي طالب و ألوان القھر والظلم الذي صبه أبوسفیان و أبوجھل و أبولھب على الحصار في
  :ا و ھو يرتّل بخشوعأفاقت فاطمة على صوت زوجھ

به، والمسجد الحرام وإخراج أھله منه أكبر عند  يسألونك عن الشھر الحرام قتال فیه قل قتال فیه كبیر وصّد عن سبیل اللَّه و كفر -
  .اللَّه، والفتنة أكبر من القتل

تمنحھم سیوفاً و بیارق ينتصفون بھا  ...المشرّدين لكأّن على يدرك ما يدور في خلد فاطمة، وھاھي السماء تشّد أزر المظلومین
  .ديارھم ممن قھروھم و شرّدوا بھم من

العتراض قافلة قريش، وانّه لم يبق له في المدينة شي  وأدرك المسلمون جمیعاً أّن الرسول قد أعّد العّدة. ودّع النبي ابنته فاطمة
  .ء

  :وُسمع النبي يقول «وادي الروحاء«حیث ھزّ علي راية العقاب بیده وانطلق بصحبة النبّي باتجاه الشمال 
  .ھذا أفضل أودية العرب -

األبل اضافة إلى فرسین فقط، و بعد  عسكرت قوات المسلمین و كانت تتألف من ثالثمئة مقاتل يتناوبون على ركوب سبعین من
  .القوافل التجاريةحیث طريق » بدر«التھیؤ لقطع المسافة آلبار  استراحة وجیزة، قضاھا المسلمون في الصالة و

  .يتناوبون ركوبه بعیراً واحداً » أبي مرشد«قسم النبي األبل على المقاتلین فكان نصیبه مع على و 
  :قال علي وأيده أبومرشد

  .نحن نمشي عنك يا رسول اللَّه -
  :أجاب النبي و ھو يطوى الصحراء ماشیاً على قدمیه

  .ألجر منكماما أنتما بأقوى مني، و ال أنا بأغنى عن ا -
  .«بدر«بعث النبي دورية استطالع إلى » الصفراء«وفي 
  .وصلت انباء مثیرة» وادي ذفران«وفي 

  10 القسم
العیون ما خال عیوناً حجرية تحیط بالكعبة ما  تتبض من بعید كقلوب مجھدة؛ نامت... مكة يغمرھا الظالم؛ والنجوم ترسل ضوًء واھناً 

  .غباء تزال مفتوحة تحّدق ببالھة و
  :صرخ عالیاً » باألبطح«وفي عالم ھالمي كان رجل يركب بعیراً يخطر به حتّى اذا وقف 

  !يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم -
  :خف البعیر براكبه فوق ظھر الكعبة وصرخ

  .يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم -
  :ة اُخرىو صرخ الراكب مرّ » أبي قبیس«ھبط على قمة . طار البعیر نحو جبال مكة

  .يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم -



  وأضحت حجارة متناثرة تساقطت كشھب انفجرت الصخرة في أسفل الوادي.. انتزع الراكب صخرة من الجبل ثم قذف بھا بیوت مكة
  .مجنونة فوق منازل مكة وأفنیتھا

  .العرق، و ما تزال الرؤيا ماثلة أمامھا باتاستیقظت مذعورة تجفف وجھھا من ح. امرأة من بني عبدالمطلب» عاتكة«استیقظت 
حتى اذا طلع الفجر أخذت طريقھا إلى  مستیقظه تحدق في الظالم» عاتكة«كانت السماء تنث مطراً خفیفاً كدموع ھادئة، وظلت 

  .«العباس«منزل 
وھرع بعضھم إلى . تخبئ األيام ترى ماذا .كغراب أسود يدور البیوت، شاع خبر الرؤيا في منازل مكة؛ وجثم الوجوم على القلوب

جدوى؛  الطمأنینة فال تألوھم إّال خباال؛ و قدم بعضھم نذوراً لآللھة، تصاعد دخان لكن دون أصنام نحتوھا يتمسحون بھا يلتمسونھا
  .القلق ما يزال يلوي القلوب كريح عاصفة

  :متھدداً  باسبرقت عیناه حقداً و ھو يصغى إلى تفاصیل الرؤيا و ھتف بالع» أبوجھل«غضب 
... فان مضت و لم يكن شي ء.. ثالثه أيام سنتربص بكم!... أما كفاكم يا بنى عبدالمطلب أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم -

  :ردّ العباس بغضب. فأنتم أكذب بیت في العرب
  .يا مصفراً استه أنت أولى بالكذب منا -

  ت صفحةمضت ثالثه أيام؛ كصفحات من كتاب كبیر تنطوي وبد
  .وظھرت خیول وابل ورجال تجوب األودية كبیرة من عالم مفتوح و ظھرت مكة، و يثرب و صحراء واسعة ملیئة بالرمال و الحوادث،

  :آلھة قريش عبادة و تجارة تبعث الرعب في القلوب الخطر يھدد اآللھة؛ و» ضمضم«صرخات ... استیقظت مكة مذعورة
  .الكم مع أبي سفیان قد تعرض لھا محمد و أصحابهأمو... »يا معشر قريش اللطیمة -

  :الحمیة حمیة الجاھلیة؛ صرخ أبوجھل و ثارت. كان منظره عى بعیر مجدوع األنف، مشقوق القمیص إنذاراً بالخطر الداھم
  .اليتخلّف منكم أحد والالت والعزى ما نزل بكم أمٌر أعظم من أن يطمع بكم محمد و أھل يثرب فانھضوا و -

  .جھزت قريش، اظھرت كل حقدھا الدفین تطلب رأس رجل ھاجر إلى ربّهو ت
  .مئتان تجّمع الحاقدون فكانوا الفاً إالَّ خمسین، و من االبل ثالثمئة و خمسون ومن الخیل

  .األودية وسارت قريش بخیلھا و خیالئھا بدفوفھا وقیانھا بخمرتھا وآلھتھا، سارت تشّق بطون
  و بین. محجريھما؛ تسعان اآلفاق؛ تترصدان اآلثار ان يقود القافلة، يسوقھا سوقاً حثیثاً، عیناه تدوران فيوفي الصحراء كان أبوسفی

ينتظر لحظه الثأر المقدس . عن أثر لغريم يترصده الفینة و االُخرى كان يتوقف لیدقق في أثر بعیر أو فرس، أو يفتت بعرة يبحث فیھا
 لبحر و الرمال ھي ھي بتموجاتھا والسماء تزدحھم بغیوم رمادية تمر فوق الرمال كسفنا ولكن ال شي ء، الصحراء غامضة غموض

  .تائھة
يخشى أن يسقط في قبضة محمّد عدوّه  كانت القافلة تتقدم من آبار بدر، وقد عصف القلق بأبى سفیان وأطل الرعب من عینیه

  .اللدود
  :االعرابيسأل أبوسفیان اعرابیاً قرب الماء عن خبر محمّد، أجاب 

  .لم أَر أثراً لما تقول، ولكني رأيت رجلین يستقیان في الصباح -
  .وأين مناخھما -
  .ھناك فوق ذلك التل -

  .أسرع أبوسفیان إلى حیث أشار االعرابى
  ...نعم ھذا مناخ إبل -

  :نواة تمر، صرخ أبوسفیان مرعوباً  فظھرت وحانت منه التفاته فرأى بعرة فالتقطھا كما يلتقط المرء جوھرة نادرة، فركھا بكفیه
  .ھذه والالت عالئف يثرب -

إلى » بدر«البحر األحمر، غادرت القافلة تاركة  أسرع أبوسفیان إلى مناخ قافلته فحث رجاله على اثارتھا واالتجاه بھا نحو ساحل
  .أبوسفیان ولو إلى حین شمالھا ممعنة بالفرار، وھكذا أفلت
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السماء و السحب تسح ما تسح من دموعھا  راح ينظر إلى... ھطلت بغزارة فسالت أودية بقدر، وقف النبي... ھطلت األمطار

  :إلى اللَّه رفع يديه إلى عوالم النھائیة و تضرع... الثقال
  .اللّھم ال تفلتنى أباجھل فرعون ھذه االُمة... اللّھم نصرك الذي وعدت -

و ھاھي ... األنباء تحمل لھم سیوفاً و خناجر لقد خرجوا لمواجھة قافلة تجارية، وھاھي. كان الوجوم يسیطر على ثالثمئة رجل
  .إّال خمسین ألف رجل.. قريش تزحف نحوھم بجیش عرمرم

  :ھتف النبي بأصحابه
  :أشیروا على -

  :قائالً » عمر«نھض ... القلق يعصف بالرجال و قد ضرب الخوف أطنابه في بعض القلوب
  ..ما ذلت منذ عزت و ما آمنت منذ كفرت!! انھا قريش.. لَّهيا رسول ال -

  .راح بعضھم ينظر إلى بعض وأفئدتھم ھواء
  :نھض المقداد وقد امتثلت أمامه قصص بني اسرائیل

ھاھنا  اذھب انت و ربّك فقاتال انّا... لموسى امض لما أمرك، فنحن معك، واللَّه ال نقول كما قال بنو اسرائیل! يا رسول اللَّه -
  .«معكما مقاتلون قاعدون، إذھب أنت و ربك فقاتال انّا

  .معھم يوم العقبة عھد و میثاق أطل عزم جديد من عیون الرجال وخیم صمت ثقیل، كان النبي ينتظر موقف األنصار فله
  :و قال بأدب» سعد بن معاذ«نھض 

  :لكأنك تريدنا يا رسول اللَّه -
  .أجل -

  :أخاذة مؤثرةانسابت الكلمات قوية 
على ذلك عھودنا و مواثیقنا على السمع و  لقد آمنا بك و صدقناك و شھدنا أن ما جئت به ھو الحق، وأعطیناك: يا رسول اللَّه -

 فوالذي بعثك بالحّق، إن استعرضت بنا ھذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل ..فامض يا رسول اللَّه لما أردت.. الطاعة
  .واحد

  ما ن للكلمة في القلوب أثر البذرة في األرض الخصبة سرعانإ
  ...تنمو و تھب ظاللھا و ثمارھا

  :فرحة ورضا وھتف النبي برجاله طافت في الوجه السماوي.. اشاعت كلمات سعد روح األمل شحذت الھمم بعد خوف وقلق
  .لكأني انظر إلى مصارع القوم واللَّه سیروا على بركة اللَّه وابشروا، فإن اللَّه وعدني احدى الطائفتین، -

وقاد النبي رجاله الى . كجبل شامخ» السحنان كثیب«ثم ھبط منھا، وبدا » االصافر«وسلك طريق » ذفران«عبّأ النبي قوّاته و غادر 
  .میاه بدر أصدر أمراً بالتوقّف ريثما ينجلي الموقف حتى اذا اصبح قريباً من» الكثیب«يمین 

أوغل على في المسیر و وصل آبار بدر؛  على رأس دورية استطالع للحصول على معلومات عن قوّات قريش،» یاً عل«بعث النبي 
  .القبض على رجلین كانا يستقیان و ساقتھما إلى معسكر المسلمین فالماء حیوي لرجال في الصحراء، وألقت الدورية



يجري فوق كثبان الرمال، ولما عاد إلى  عن ويالت األرض و ما مستغرقاً في رحلة في عوالم سماوية بعیداً ... كان النبي يصلي
  :تمتم النبي مستنكراً ... ضرباً  األرض وجد بعض المسلمین ينھالون علیھما

  !!إذا صدقاكم ضربتموھما، وإذا كذباكم تركتموھما؟ -
  :ونظر النبي الیھما وھتف

  .انھما لذات الشوكة.. انھما لقريش.. صدقا واللَّه -
  :دف متسائالً وأر
  كم القوم؟ -
  .كثیرون -
  .ما عّدتھم -
  .ال ندرى -
  كم ينحرون؟ -
  .يوماً تسعاً و يوماً عشراً  -

  :التفت النبي إلى أصحابه
  .القوم ما بین تسعمائة واأللف -

  :ثّم تساءل
  فمن فیھم من أشراف قريش؟ -
  :قال أحدھما -
  :ن الحارث، وأضاف اآلخرالنضر ب.. عتبة بن ربیعة و أخوه شیبة -
  ..و فیھم أمیة بن خلف و نبیه بن الحجاج و اخوه منبه و عمرو بن ود -

  :التفت النبي إلى اصحابه و قال بحزن
  .ھذه مكة قد القت الیكم أفالذ كبدھا -

  .ن الظالميثأر فیه المظلوم م تفّجر في قلوب المھاجرين غضب مقدس وھاھي رؤوس الشرك تزحف الیھم و قد حان وقت
ما يزال .. محفوراً في ذاكرته بقسوة» خلف اُمیة بن«كان بالل منسحباً داخل نفسه و قد تداعت في أعماقه صور سوداء و كان وجه 

  :رھیبة تجثم فوق صدره فندت عنه آھة ألم جسده يئن من سیاط أمیة و شعر بثقل صخرة
  .اُمیة ال نجوت إن نجا.. آه -

أدرك بالل ان صاحبه ھو اآلخر يستعید ... وجوم نت منه التفاته فرأى عماراً، و قد علت وجھه مسحة منبرقت عیناه غضباً و حا
  .ذلك القرشي المتوحش» أبي جھل«بحراب  لقد شھد مصرع والديه. حوادث رھیبة

و رجل رشید يمسح األرض و ھ» الحباب«كان  حتى اذا وصلوا أدنى المیاه نزل النبي و» بدر«أصدر النبي أمره بالتحرك صوب آبار 
  :بعینین ثاقبتین، اقترب من النبي و قال بأدب

  نتأخر عنه أم ھو الرأي والحرب؟ أكان اختیارك للمكان أمراً من اللَّه لیس لنا أن نتقدمه أو! يا رسول اللَّه -
  :أجاب النبي باھتمام

  .بل ھو الحرب و المكیدة -
  .يشربون ض بالناس حتى نعسكر أدنى الماء نشرب و الانھ... لیس ھذا بمنزل يا رسول اللَّه -
  .لقد أشرت بالرأي -

  ...و سرعان ما اتخذ المسلمون مواقعھم في الجھة الشرقیة من الوادى الفسیح
  .حل المساء وغفت العیون تترقب ما يسفر عنه عالم الغد

  12 القسم
في ثنايا التالل القريبة من وادي بدر،  عسكرت قوات قريش،. مضانأشرق يوم الجمعة و التاريخ يشیر إلى السابع عشر من شھر ر

  :ھو يشیر إلى قلة المسلمین ھتف ساخراً و. وبدا أبوجھل أفعى رقطاء تتلمظ
  .ما ھم إال أكلة رأس لو بعثنا الیھم عبیدنا ألخذوھم بالید -

  :تساءل عتبة بن ربیعة
  .ربما كان لھم كمین أو مدد -
  .وطاف حول مواقعھم فلم يَر شیئاً » ابن وھب«قد بعثت كال يا صاحبى ل -

  :قال شیبة معقباً 
  .لكنه قال شیئاً آخر غیر ھذا -

  :امتعض أبوجھل، فتساءل عتبة
  وماذا قال؟ -
تحمل نواضح يثرب ... قريش الباليا تحمل المنايا ما رأيت شیئاً ولكني وجدت يا معشر: جاء مبھور األنفاس و نثر كلماته كالنبل -

  .الموت الناقع
  .غادر المكان ألقى أبوجھل نظرة حانقة و بصق على األرض ثم... كان يفكّر في المصیر. أطرق عتبة

  :الرجال إلى ما يقول صاحب الجمل األحمر ارتقى عتبة جمله األحمر و قد دوّت فكرة العودة إلى مكة في رأسه و أصغت عشرات
و ھل يقتل المرء ابن .. عمومتكم أو أخوالكم و بین أصحابه رجال من بني. لقاء محمّد وأصحابهلن تصنعوا شیئاً ب! يا معشر قريش -

  ..ارجعوا و خلّوا بین محمد و سائر العرب ..عمه أو ابن خاله أو رجالً من عشیرته
ى عیناً به، و ان يكن كاذباً كفتكم صادقاً فأنتم أعل فان يكن.. يا معشر قريش أطیعونى الیوم واعصوني الدھر، اّن محمداً له إلُّ و ذمة

  .ذؤبان العرب أمره
  :و خرجت الكلمات من فمه ممزوجة بالبصاق» أبي جھل«جحظت عینا 

  انظروا إلى سید من... انظروا ماذا يفعل الجبن في النفوس -
  .سادات قريش و ھو يرتعد من سیوف يثرب

  .جمل أحمر رجل يحذر قومه سوء العواقب ھناك على... أقصى الوادي وفي أدنى الوادي كان الرسول يراقب عن كثب ما يجري في
  :تمتم النبي بلھجة يشوبھا الیأس

  .إن يكن في أحدھم خیر ففي صاحب الجمل األحمر -
فإن «:سرت كلمات السماء في قلب محمد و... اتصلت السماء باألرض وھبط جبريل كوكب األرض في تلك البقعة من دنیا اللَّه

  .«للسلم فاجنح لھاجنحوا 
  :ھتف النبي و جبینه يتألأل

  .من أن تلوه أنتم ارجعوا من حیث أتیتم فألن يلى ھذا األمر مني غیركم أحبُّ إليّ ! يا معشر قريش -
  :تمتم عتبة و ھو يصغي إلى ابن مكة الذي فرّ منذ عامین

  .ماردّ ھذا قوم ثم افلحوا -



األحمر، و تقدم مع أخیه شیبة وابنه الولید  بروقاً مخزونة بالرعود، نزل عتبة عن جمله تجمعت في السماء النذر، و بدت السیوف
  :نادى عتبة بصوت غاضب و كان أبوجھل قد استفزّه إلى األرض التي تفصل ما بین الجبھتین و

  :يا محمد أخرج الینا أكفاءنا من قريش -
  .التفت النبّي إلى عبیدة

  .قم يا عبیدة بن الحارث -
  .و إلى حمزة بن عبدالمطلب و إلى علي بن أبي طالب

كان . و تراءى امام عینیه طیف جمیل... الصراع تخفق في قبضة علّي فركزھا في األرض ثم انطلق إلى میدان» العقاب«كانت راية 
  .عینیھا نوٌر سماويُّ  يبتسم له وقد شّع من» فاطمة«وجه 

ثم ھوى » ذوالفقار«فجأة ارتفع السیف  كانت تلمع وسط الغبار كبروق غاضبة، ران الصمت على الجبھتین، ما خال ستة سیوف
تعّفرت بالرمال و كانت ... لیھوي على عتبة ثم على شیبة و تساقطت رؤوس الشرك فھوت معه جمجمة الولید، ثم ارتفع مرة اُخرى

  .جاحظة تنظر برعب إلى شي ء ما العیون
  ...التاريخ وفي... ل اسم علّي على األلسن في الفضاءكبر النبي و كبر معه المسلمون و انتق

  :وسمع النبي يقول
  .إّال أدخله اللَّه الجنة والذي نفس محّمد بیده ال يقاتلھم الیوم رجل صابراً محتسباً مقبالً غیر مدبر -

  و تراءت للذين سمعوا كلمات الرسول جنّات تجري من تحتھا
  .ة عرضھا السماوات و األرضفإذا السیوف ظالل لجنّ ... األنھار

ھجوماً عنیفاً و تساقطت السھام و النبال  و بدأت قريش. كان سقوط صناديد قريش صرعى فوق الرمال إيذاناً ببدء معركة رھیبة
  ...كالمطر

ساقط القتلى تصاعد غبار كثیف و ت... ھوجاء وقف المسلمون صّفاً واحداً كالبنیان المرصوص، وصمدوا أمام ھجمات مدّمرة كعاصفة
وفي ھذه اللحظة الحاسمة دوت كلمة القائد العظیم مختصرة و ... حّدة الھجوم و شیئاً فشیئاً خّفت. والجرحى كجراد منتشر

  :مصیرية
  .شدوا -

اختلطت أصوات عديدة بین صھیل الخیل ورغاء  اندفع المسلمون كالسیل و كانت راية العقاب تخفق في قبضة على قوية ثابتة؛ و
  .تتردد في فضاء المعركة» أَحد... أَحد«:كانت مال وقعقعة األسلحة وصیحات الرجال والج

اندفع النبي يقاتل . القیادة و بقي أبوبكر وحیداً  و غادر النبي مقر... و تفّجر غضب مقدس في القلوب و قد رأى المعذبون جّالديھم
  :به أجنحة المالئكة و كان النبّي يھتف بحماستش... االُفق سحب بیضاء شفافة في الخطوط االُولى و ظھرت في

  سیھزم الجمع و يولّون الدبر، بل الساعة موعدھم والساعة -
  ...أدھى وأمرّ 

  .والحت في االُفق ھزيمة و شیكة واقتربت المعركة من نھايتھا بعد ان تمزّقت خطوط المشركین... استمر القتال مريراً 
  :من الحصىھتف النبي غاضباً و ھو يقذف حفنة 

  !شاھت الوجوه -
  :بغضب انفجرت ساعة االنتقام وقذف بركان الثأر حممه مدوّية وھتف بالل وھو يرمق جّالده

  :عدوّھم أسیراً فصاح بالل أرادوا. حاول بعض المسلمین اعتراض بالل... رأس الكفر النجوت إن نجا! اُمیّة -
  ...نجوت ان نجاال... إنّه اُمیة رأس الكفر.. يا أنصار اللَّه -

وانزاحت عن صدره صخرة قاسیة كانت تجثم  وألوّل مرّة تنفّس بالل الصعداء... انقض بالل على جّالده فھوى كأنما سقط من شاھق
  .في امتنان فوق اضالعه فدمعت عیناه وراح ينظر إلى السماء

ولكن ... رجاله وفي مقدمتھم ابنه عكرمة ن رماحو كان يقاتل خلف سیاج م» قريش«حاول أبوجھل في عناد قديم أن يمنع ھزيمة 
 و ماھي... أَحد.. أَحد: اقتربت ھتافات... رياح النصر وھي تعصف بعنف من أدنى الوادي أنّى لھؤالء الحفنة من الحمقى الوقوف بوجه

  .إالَّ لحظات حتى ھوى أبوجھل وارتطم رأسه باألرض
  :الذي رمقه متسائالً  وضع عبداللَّه بن مسعود قدمه على عنق أبي جھل

  لمن الدائرة؟ -
  .للَّه ولرسوله وللمؤمنین -

  :كانت قدم ابن مسعود تدّق عنق أبي جھل،فتمتم حانقاً 
  .لقد ارتقیت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم -

  .إلى شي ء ما كان ھو اآلخر ينظر برعب. حاول أن يبصق كعادته فسقط البصاق فوق وجھه وجحظت عیناه
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  ..تتمايل طرباً  كانت سعفات النخیل. يثرب تتألق فرحاً وقد عاد النبّي ورايات النصر تخفق فوق رأسه

في جوانبه، نھض النبّي واتجه صوب منزل  كان المسجد ھادئاً والسكینة نبع يترقرق... توّجه النبّي إلى المسجد فصلّى ركعتین
  ...فاطمة كعادته

  .األزھر العظیم، و كانت ابتسامة مشرقة تضي ء قسمات وجھھاھبت الفتاة الستقبال أبیھا 
دخلت ... فاطمة نفسھا في أحضان اّمھا الدافئة و وجدت.. طبع األب قبلة دافئة على جبین ابنته أودعھا كّل معاني االُبوّة والحبّ 

  :مستنكرة عائشة و كانت تغار من فاطمة فقالت
  اتقبلھا وھي ذات بعل؟ -

  :ارياً أجاب النبي مد
  .واللَّه لو علمت ودّي لھا الزددت لھا حباً  -

  :أجابت ممتعضة
  .اللَّه خیراً منھا أنت التفتأ تكرّر ذلك و تذكر اّمھا العجوز و قد ھلكت في الدھر األول فأبدلك -

  :أجاب النبّي بحزن
كذبني الناس، وانفقت مالھا إذ حرمني الناس، ورزقني  آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصّدقتني إذ... ال واللَّه ما أبدلني خیراً منھا -

  :ارتفع صوت عائشة فقالت فاطمة و ھي تنسحب بھدوء .اللَّه منھا ذريّة دون النساء
  .يا أيھا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي -

  :ردت عائشة و قد احمر وجھھا غیظاً 
  !علینا؟ ن ألُّمك علینا فضالً و أي فضل كان لھاو اللَّه يا بنیّة خديجة ما ترين إّال أ -

فاطمة؟ و فاطمة فتاة تنم عن سیدة كما ينم البلور  ما لھذه المرأة ال تفتأ تذكر امرأة توسدت التراب من ثالث سنین إال ألنھا ولدت
  :تدخل النبي غاضباً  .عما فیه و قد ولدت سیدة النساء

  .الولود يا حمیراء ان اللَّه بارك في الودود -
  :و أردف و ھو يكفكف دمعة شرقت من عینیه



  .رحم اللَّه خديجة -
  :صرخت عائشة ثائرة

  .إنّك تحّب فاطمة و علیّاً أكثر مني و من أبي -
، فلما اشتد عودة آمن به وفداه بنفسه يوم ھاجر ھل تقول لھا كیف ال يحب علیّاً و قد رباه في حجره،. ماذا تقول فاطمة لھذه المرأة

بضراوة فصرع  يقاتل... و كان علّي يقاتل» العريش«أتقول لھا أن أباك كان مختبئاً في . ھم قلة و في بدر و قد نصر اللَّه المسلمین و
المرأة التي أفقدتھا الغیرة صوابھا، ماذا تريد من أبي و  ماذا تقول لھذه. لوحده خمسة و ثالثین من صناديد قريش من أصل سبعین

  .روحھا لوعة تتأجج في كانت... زوجى
  .لك اللَّه يا أبي -

لقد تعلّمت ... ھموم النبي و قد تألب العرب علیه لن تضیف ھّماً جديداً إلى... لن تقول شیئاً ... ال ال... و ماذا بوسعھا أن تقول
  .مرّاً حنظالً لكنھا تعودت مذاقه حتى بات شیئاً مألوفاً .. اُّمھا رضعته مع لبن... فاطمة الصبر

  :و في البیت نادت فاطمة أباھا
  :يا رسول اللَّه -

  .و نادت مرة اُخرى يا رسول اللَّه.. ولكن، ال جواب
  .«بعضا ال تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم«: كانت كلمات اللَّه تترقرق في أعماقھا

  :ھتفت فاطمة
  !يا رسول اللَّه -

  :مة أقرب إلى قلبهالتفت األب العظیم و كان ينتظر منھا كل
  .للقلب و أرضى للرب قولى يا أبه، فانھا أحیى... أنتِ منى و أنا منك.. انّھا لم تنزل فیك! يا فاطمة -

  :سأل على مبتسماً و قد أراد أن يشیع البھجة في الحجرة
  يا رسول اللَّه، أنا أحب الیك أم فاطمة؟ -

  :ضحك النبي و قال بود
  .ثالث طافت االبتسامة الوجوه كفراشة تدور بین زھرات. ھي أحب منكأنت عندى أعز منھا و  -

  :التفت النبّي إلى ذكرى خديجة و قال مستفسراً 
  يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس؟ -

  ...سكتت فاطمة، الذت بالصمت
التسأله، على أن منظرھا يشّف وھي تود أن  لقد اكتشف أبوھا اذن انھا جاءته لحاجة ثم عادت دون ان تسأله، وھاھو الیوم يسألھا

  .من كثرة ما طحنت بالرحى عّما بھا خاصّة كفیّھا فما تزاالن تؤلمانھا
  :تدخل علي و قد عرف ان فاطمة لن تقول شیئاً 

ن بالرحى حتى مجلت يداھا و انھا تسألك جارية تكو انّھا استقت بالقربة حتى أثرت في صدرھا و جرت... أنا أخبرك يا رسول اللَّه -
  ...لھا عوناً في ذلك

  :عمیق البنته شعر النبي بالحزن يعتصر قلبه وانبجست من عینیه الدموع و قال بلھجة تنم عن اعتذار
  ...بنتاه مرارة الدنیا بحالوة اآلخرة فتعجلي يا.. يا بضعة محمد، ان في المسجد اربعمائة رجل ما لھم طعام و ال ثیاب -

  :ا من روحه العظیمة فقالوأقبل النبي على عزيزته يرفدھ
  .أال أعلمك ما ھو خیر لك من الخادم -
  .أجل يا أبه -
  .أربعاً و ثالثین؛ تلك مئة باللسان و ألف حسنة في المیزان تسبحین اللَّه ثالثاً و ثالثین مرّة و تحمدين ثالثاً و ثالثین مرة و تكبرّين -

  :نفسھا وھمست في... میقتین عمق البحارظھر البِشر في عینیھا الع. ابتسمت فتاة األنبیاء
  .طلبنا الدنیا فجاءت لنا اآلخرة -

  .تعاقبت فصوله األربعة و انطوت أيامه ولیالیه. و يمرّ عام
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 لیثرب به يسود المدينة، وطافت آيات القرآن وصفاء ال عھد... السماء تكتظ بالنجوم... اطّل شھر رمضان و تألقت لیالیه الجمیلة

  .بساتین النخیل و األعناب
والعیون تترقب كوكباً ... يتحرك يفیض بالحیاة فاطمة صائمة، و الھالل الذي بزغ في سماء يثرب ينمو و يكبر، و جنین في بطن فاطمة

  .سیشرق على الدنیا
  .خاضبدأت لحظة الم و تدور اللیالي حتى إذا أصبح القمر بدراً،... كبر الھالل أصبح نصف دائرة من فضة

  .وأطل على الدنیا صبى علیه سیماء محمد.. تألق األمل في بیت على
  .خّف النبي إلى منزل فاطمة، و البشرى تطوف فوق جبینه

  :ھتف النبّي بأسماء و كانت عند فاطمة
  .ھاتى إلى إبني -

  .تقدمت اسماء تحمل طفالً ملفوفاً بمنديل أصفر
  :فر بعیداً و قالاحتضن النبي حفیده وطوح بالمنديل األص

  ...يا أسماء ألم أعھد الیكم ان ال تلفوا المولود بخرقة صفراء -
  .سمائھا إلى األرض أسرعت اسماء و أحضرت منديالً أبیض، وبدا الولید حمامة بیضاء، أو غمامة ھبطت من

  :تساءل النبّي عن اسمه فقال علي
  .ما كنت ألسبق رسول اللَّه -
  .زلة ھارون من موسى فسمه باسم ابن ھارونيا على أنت منى بمن -
  .و ما كان اسمه يا نبّي اللَّه -
  .اسمه شبر -
  .العرب ال تعرف ھذا االسم -
  .سمه حسنا -
  ...المرايا كانت فاطمة سعیدة و كانت سعادتھا انعكاساً لسعادة والدھا كما ينعكس النور في -

... قديمة يوم قدمت خديجة طفلته الحبیبة فاطمة كھذا الیوم، طافت أمام عینیه سعادةكانت فاطمة فرحة ألنھا لم تر أباھا سعیداً 
  .يوم بّشره جبريل بالكوثر

لقد فدت السماء .. كبشاً وعقَّ عن حفیده نحر النبي... حتى اذا أطّل الیوم السابع... أيام ملونة كقوس قزح.. مرت سبعة أيام
  ...وأعطى القابلة فخذاً و ديناراً .. الولید المبارك بكبش أملح اسماعیل بكبش وھاھو حفید ابراھیم يفدي

  .وضع النبي الولید في أحضانه و حلق شعره و تصدق بوزن الشعر فضة



حباً عظیماً قد تفجر في قلب الرسول و ان  وأدرك الذين رأوا النبي و حفیده و تلك السعادة التي كانت تتدفق في وجه النبي ان
  .ارك شأناً عظیماً لھذا الولید المب

  ...و تدور األيّام و القلب الصغیر ينبض بھدوء كنھٍر ھادئ
إلى ان تلمس األشیاء فتمنحھا .. إلى العمل قوّة تدفعھا.. استعادت فاطمة نشاطھا بل شعرت ان قوّة كامنة قد تولّدت في روحھا

  .اسمھا و جمالھا
وامتأل الفضاء برائحة طیبة تشبه رائحة .. الشمس ات باردة كانت تتألق في ضوءتناثرت من بین أصابع كّفھا حبّ .. رشت الفناء بالماء

  .المرء إلى أن يفتح صدره فیستنشق الھواء يمأل به رئتیه رائحة تشد... األرض المرشوشة بالمطر
  وطیف ابتسامة يلوح فوق فمه... كان الحسن في مھده غافیاً 

  .اللَّه في النفس يوم خلق اإلنسان أشیاء أودعھا... حلم بأشیاء جمیلةربما كان ي... الدقیق كوردة تتفتح للربیع
  ...نبع االُمومة في قلبھا فیاضاً رقیقاً  تدفق.. و قد ولدت فاطمة االُمّ . كانت فاطمة ترنو إلى الولید الذي صیّرھا اّماً 

  .جلست إلى الرحى و مستھا فدارت حول قطبھا ھادئة
مريم ابنة ... تحب فاطمة تلك الفتاة الطاھرة ترتل آيات جاء بھا جبريل من السماوات البعیدة لشد ما و بصوت رخیم راحت بنت النبي

  :كساقیة انساب الصوت رقیقاً مؤثّراً ... عمران
يا مريم اقنتي لربِّك واسجدي واركعي مع  ..وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اللَّه اصطفاك وطھرك واصطفاك على نساء العالمین»
 اللَّه يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى بن مريم وجیھاً في الدنیا و اآلخرة و من قالت المالئكة يا مريم انّ ... لراكعینا

  .«المقرّبین
  .بحیرة رائقة حركت مھدُه بقدمھا وراح المھد يتھادى على ھون كزورق في.. رنت فاطمة نحو ولیدھا

ھذه األشیاء لتمأل حیاة فاطمة حیث الزمن  و تلتقي.. و المھد يتأرجح برفق.. اب بخشوعو كلمات السماء تنس.. الرحى تدور بھدوء
  .الكبیر، أو رحى كبیرة تدور حول قطب ثابت اليعرف الدوران نھر تتدافع امواجه في رحلة نحو البحر

  15 القسم
ما يشاء و يحصد ما يشاء، يطیر في السماء أو  رعجلس أبوحفصة يفكّر، واللیل و الظالم فالة واسعة يبذر المرء فیھا ما يشاء و يز

  ..طوالً  يمشى في األرض يخرقھا أو ينافس الجبال
لیس لھا جذور في .. شجرة قصیرة النسب.. ماضیه كان يفكر في... جلس أبوحفصة وحیداً وبدا جبینه الواسع براقاً في ضوء القنديل

أو ربما ثأر من بعض ... ر كؤوسا تنسیه ماضیه فیعیش في بعض خیاالتهنفسه يشرب الخم في مكة كان يھرب من... أرض الجزيرة
  .و السكر عذر.. الشرف، فیتغاضون عنه أھل

التقوى ولكن خابت آماله في المدينة ما يزال  محمد منحه األمل في حیاة ال حسب فیھا و ال نسب إالَّ ... »أسلم«تذكر فرحته يوم 
  كلّھا، أصبح صھراً لرجل عظیم في الجزيرة. زوّجه ابنته حفصة. فكان يزيد التصاقه بالنبيّ  ...البعض ينظرون الیه نظرات مستفھمة

  بات معه في الغار.. ھاجر مع النبي. صادق أبابكر؛ وأبوبكر له منزلة
ھا خمرة معتقة تناول جفنة صغیرة فمأل.. الھرب اشتعلت في أعماقه رغبة مجنونة في.. وأضحت النجوم أشّد لمعاناً .. امتّد به اللیل

 ...صب لنفسه جفنة اُخرى و اخرى.. تشتعل، وزاد وجھه حمرة كجمرة متوقدة في الظالم شعر بأن أعماقه. و أفرغھا في جوفه
فجأًة . يزداد شراسة.. الوحش يكبر و يكبر كان. عوت ذئاب، و ولد وحش في أعماقه... تراقصت فیھما اضواء القنديل.. اشتعلت عیناه

.. لشّد ما يكره ھذا الرجل» ابن عوف«اتّجه إلى منزل ... سوف يحطّم بیوت يثرب ...كاد رأسه أن يرتطم بالسقف ھب واقفاً حتى
بصعوبة، التمعت عینا أبي حفصة و ھو  فخرج الرجل و ھو يحاول فتح عینیه.. طرق الباب بعنف.. بنسبه يتباھى بذھبه و فضته يفاخر

  .مذعوراً و ما لبث أن تھاوى في عتبة الباب جليھوى على رأس ابن عوف بقبضته، ارتد الر
تذكر ... تذكر ما جرى قرب آبار بدر.. تكتظ بالنجوم راح عمر يجتاز البیوت حتى اذا جعلھا وراءه و بدت الصحراء أمامه بعیدة و السماء

و  رأى اُمیة بن خلف و عتبةو .. الرمال ثم يرمى بھم في القلیب، رأى أباجھل جثّة ھامدة و ھم يسحبون فوق... صناديد قريش
  لقد أخذھم الموت.. رآھم صرعى و كانوا يمألون مكة ھیبة. شیبة والولید

  .الرفیع و خلفوا وراءھم ذھباً و فضة و نساًء جمیالت و خلفوا شجرة مجدھم... دون عودة
  :انطلق أبوحفصة يتغنى بشعر األسود

و ينشرني اذا  عني أيعجز أن يردّ الموت أيدعونا ابن كبشة ان سنحیا بدرٍ  و كاين بالقلیب قلیب وكاين بالقلیب قلیب بدرٍ  ·
  بلیت عظامي

و ينشرني  عظامي و ينشرني اذا بلیت وكیف حیاة أصداء وھام بالسنام من السرب المكامل من القینات والشرب الكرام ·
  اذا بلیت عظامي

  .ادّ الطبعرجل عنیف ح... سمع بعضھم صوت عمر يشّق صمت اللیل ففّضل السكوت
سوف يجده مستیقظاً يعبد اللَّه، . رسول اللَّه انه يعرف.. لم يتحمل كان يشق طريقه في الظالم إلى منزل النبي» ابن عوف«ولكن 

  .الصحراء يستطلعون له أخبار القبائل و أخبار قريش فقريش ال تنام على الثأر وربما ينتظر أوبة رجال بعثھم في
  رأى.. اطل النبي بوجھه المضي ء... ظرطرق ابن عوف الباب وانت

  .صاحبه ابن عوف، وخیط من الدم يلون رأسه و قطرات حمراء فوق ثوبه
  :تمتم ابن عوف بشي ء من العتب

  ...عمر يا رسول اللَّه -
  ...ما يزال صاحبه يشرب الخمرة و يفعل ما يحلو له... أدرك النبّي كل شي ء

و األنكى من ذلك أنّه ... بكلمة و حرفاً بحرف بردده كلمة.. ا عرف بأن صاحبه يتغنى بشعر اعدائهبان الغضب على وجه النبّي بعد م
  .في الجزيرة يحرض المشركین إلطفاء النور الذي توھج

  :ھتف أبوحفصة و قد عاد إلى وعیه. رأس صاحبه حتى اذا وقف على.. و ربّما ألوّل مرّة؛ رأى المسلمون رسول اللَّه يتمیز غضباً 
  .أعوذ باللَّه من غضب اللَّه و غضب رسوله -

وھكذا تعرف .. نفسھا فوق فوھة بركان ثائر يا لإلرادة تضع.. كاد الرسول أن يھم به لوال كلمات سمعھا ھدأت نفسه وكظم غیظه
  .ظالل السیوف الرجال في مواقف كھذه دونھا لھوات الحرب و
  .من ضوء النھار إلى ھلوسة الظالم ھؤالء الفارّون.. ه ماذا تفعل بالناسعاد النبّي إلى منزله يفكر في آفة العقول ھذ

  وكانت.. نھض أبوحفصة يجرجر قدمیه عائداً ھو اآلخر إلى بیته
  :رفع عمر يديه إلى السماء و ھتف.. تستنكر ھذيانه.. العیون تحاصره

  .اللّھم بین لنا بیاناً شافیاً في الخمر -
  :بآية حملھا جبريل من قلب السماوات وفي الصباح سمع أبو حفصة

  .يصّدكم عن ذكر اللَّه و عن الصالة فھل انتم منتھون إنّما يريد الشیطان ان يوقع بینكم العداوة و البغضاء في الخمر و المیسر و -
  :ھتف عمر و ھو يحطّم آنیة الخمر بعصبیة

  .نعم انتھینا... نعم انتھینا -



... يحرضون المشركین كافة على غزو المدينة الیھود يتآمرون خلف حصونھم.. ة و توالت الحوادثسادت المدينة حركة غیر عادي
  .تحمیھا من دسائس الیھود... و كانت السماء تحرس مدينًة آوت النبيّ .. الغدر والنبّي قلبه على المدينة يخاف علیھا

  16 القسم
يصرّ على » أبوسفیان«للثأر تحد سیوفاً و خناجر،  خان، و قريش تعّد العّدةمناحات مكة ما تزال تتصاعد في فضاء الجزيرة كخیوط الد

 المستحیل و قد تحوّلت زوجه إلى أفعى رھیبة في عینیھا يسكن حقد يحیل السالم إلى حرب نواجذه غیظاً يحاول أن يفعل
و أبوسفیان يقود خیالً و رجاالً، يغیر على  .تبحلق في الظالم كأفعى اسطورية. ھند ال تنام اللیل. ضروس و األخضر إلى رماد و دخان

 .زعیم بني النظیر ينتظره يدلّه على نقاط الضعف في المدينة» ابن مشكم«و يجد . تسعى يتسلّل كحیّة. المدينة في قلب اللیل
  .يعلّمه كیف يقتل محمداً عدوھما المشترك

يتلمظ كحیّة عیناه تستعران كجمرتین و  كبوت و أبوسفیانيراقب سیّده كیف يحوك خیوط العن. كان كعب بن األشرف يصغى بصمت
  .بدت ظالله على الحائط شیطاناً مريداً 

  :كتاب قال أبوسفیان وقد أثاره صمت كعب؛ ربما تعجب من حماس الیھود لقتل محمد وھم أھل
  .أقسم علیك بالتوراة؛ ديننا خیٌر أم دين محمد -

  :ظانتبه كعب كما لو لسعته عقرب و قال بغی
  .بل دينكم يا أباسفیان أھدى من دين محمد -

  :قال ابن مشكم بخبث يھودي
  !أتراه كاذباً يا أباسفیان؟ -

  :ردّ أبوسفیان و قد ملّ 
  .كیف و قد كنّا ندعوه الصادق األمین -
  َفلَِم تقاتلونه إذن؟ -

  :شعر أبوسفیان بالنار تشتعل في رأسه
  .فماذا يبقى لنا حتى ظھر محمّد.. كلما جاءوا بشي ء جئنا بمثلهكنّا و بنوھاشم مثل فرَسي رھان  -

  :قال كعب و ھو يصب الزيت في النار
آلھتكم في خطر، تغّدوا به قبل أن يتعشى  قوافلكم، ھیبتكم و حیت. لو اجتمعت قبائل العرب علیه ما وصل األمر إلى ھذا الحد -

  :نھض أبوسفیان حانقاً و ھتف بعصبیة. بكم
  .يطلع القمر حتى تسمع بمناحة في بیوت يثربلن  -

  .أسرع أبوسفیان وأمعن في الصحراء إلى حیث يعسكر مئتان من خیله و رجاله
  ...تفّجر الصخر ينابیع تترقب صیاح الديكة لیوم جديد تزرع و تبني و.. المدينة تغفو ھادئة تنتظر الفجر

  .مع غبش الفجر سنابك خیل مجنونة تھزّ األرض و تثیر غباراً امتزج
و احترقت بساتین النخیل وفرّ .. رجال من أطراف المدينة شبت النار في منزلین وفرّت النسوة واألطفال و ذبح» العريض«في 

  .المغیرون اليلوون على شي ء
  .ھاكانت حاضرة علّھا تطفئ غلیل ودّ ان ھنداً . كان أبوسفیان يراقب متلذذاً منظر النار و ھي تلتھم أھداب يثرب

  .غاضبة فھمز فرسه تسبق الريح باتجاه مكّة وتناھت إلى اُذنیه صھیل خیل. صراخ األطفال والنساء يمأل الفضاء المفعم بالسكینة
محارب يلتفون حول أبي سفیان، والتفت  ثالثة آالف... استیقظت مكة وقد سادتھا حمى الحرب وراحت تنفث في الفضاء روح الثأر

  .حمیة الجاھلیة ..و ثارت الحمیة.. رأةحول ھند أربع عشرة ام
  .و تصاعد دخان البخور لھبل إله الحرب لیأخذ لھم ثأرھم من محمد

  مھموماً و ھو يكتب إلى ابن» العباس«على ضوء سراج واھن بدا 
ى ال يلوي على الريح و يطوي رمال الصحار وفي جوف اللیل انطلق فارس يسابق. اخیه رسالة يحّذره فیھا من حملة وشیكة لقريش

  .شي ء
وقد جاء . قدمه فیھا آمناً بعد ھجرة مثیرة في تلك األرض التي وضع... على مبعدة أربع أمیال جنوب يثرب» قباء«كان النبي في 

القبائل ال تريد لیثرب السالم؛ تخطب ودّ قريش حیث مكة اُم القرى و ... و دسائس لیراقب عن كثب ما تموج به الصحراء من غدر
  ..و قريش التنام على الثأر.. اآللھة بیت

كان أبّي بن كعب يدقّق في نقطة سوداء  ..الصمت يھیمن على األشیاء يزيدھا رھبةً .. ال شي ء في االُفق البعید سوى الرمال
  :فھتف متسائالً .. الحت في االُفق

  .اظنه فارساً يسابق الريح -
  .اجّل يبدو انّه قادم من مكة -

الفارس مبھور األنفاس يحمل في يمینه رسالة  أثارت الفرس الرمال المتوھجة وقفز... أن كبح جماح فرسه بعنف توقف الفارس بعد
  .من قلب ينبض بحّب النبي

غمر وجه الرسول يشّف عن أمٍر مثیر و حادثة  ولكن الوجوم الذي.. ال أحد يعرف مضمون الرسالة التي قرأھا ابن كعب على النبيّ 
  .التاريخ ستھزّ الصحراء و

  17 القسم
وبدت الكوى . ترسل ضوءاً ذھبیاً .. المدينة تتوھج قمر الرابع عشر من شوّال يتألق في السماء يزدھي بھالته بین النجوم، و قناديل

  .ينابیع تتدفق بالنور
نقیم  -:قال النبي. يثربقريش تزحف صوب . ھاّماً  وفي المسجد التف المؤمنون حول الرسول، شباب و شیوخ و كھول يتداولون أمراً 

  .و ان ھم دخلوا علینا قاتلناھم.. أقاموا أقاموا بشر مقام في المدينة وندعھم حیث نزلوا فان
  :اخرج النفاق رأسه إذ قال ابن سلول و قد صادفت الفكرة ھوًى في نفسه

  .نقیم في المدينة... نعم يا رسول اللَّه -
  ..ن الحرب في الصحراءكانوا يتمنو... ساد الوجوم وجوه الشباب

ھتف شاب لم يحضر بدراً . و األطفال و كیف ينعمون بحرب تشارك فیھا النسوة... والحرب في أزقة المدينة ال يشبع حماسھم
  :يتمناھا منذ عام

  .جبنا عن اللقاء و قريش تشّن عینا الغارات.. ماذا ستتحدث العرب -
  :ھتف آخر

  .حتى ال يزدادوا جرأة.. داتنااخرج بنا يا رسول اللَّه إلى أع -



جموحاً ال تصغي ألحٍد و ال يقف في طريقھا  وعندما ينفلت زمام العاطفة تصبح فرساً . ساد الحماس و بلغ ذروته، وضاع صوت العقل
  .شي ء

  .عنفھا ھبّت العاصفة ال يعتورھا أحد، وأضحى من الحكمة مماشاتھا و توجیھھا، والحّد من
  :البقاء في المدينة، فقال بحزم ثر لمنظر النبّي يعدل درعه، عرضوا علیه القبول برأيه وانتبه بعضھم و قد تأ

  .ما ينبغي لنبّي لبس المته أن يضعھا حتى يحكم اللَّه بینه و بین عدوّه -
  :وأردف لیحكم قبضته على العاصفة

  .علیكم بتقوى اللَّه و الصبر عند البأس وانظروا ما آُمركم فافعلوا -
راح يمأل صدره من شذى عطر له رائحة الجنّة، و  ..فت فاطمة تودّع أباھا و بین ذراعیھا صبّي له من العمر شھر، اعتنقه النبيّ وق

  :ھمس بحبّ 
  .و اُّمه صّديقة.. انّه ريحانتي من الدنیا -

و ھما » الشیخان«و عندما وصل . إلى مكة حیث الجادّة التي تؤدي» الوداع«ودّع الرسول يثرب، و معه ألف مقاتل، و في ثنیّة 
  ...لقوّاته فأرجع من الشباب من كان دون الخامسة عشرة جبالن في أطراف المدينة قام النبّي باستعراض

  ....«اُحد«بستان بین المدينة و جبل  -»الشوط«طلع الفجر و وصل النبّي 
  .و ذرّ رأس النفاق قرنه فأعلن تمرّده على الرسول

  .و ھو على و شك االشتباك عاد معه ذيوله و كانوا ثالثمئة، فأحدث ذلك شرخاً في جیش النبيّ  و» بن أبيّ «عاد 
  .المسلمین وانتشرت في أرض سبخة، قاطعًة الطريق على جیش» قناة«عسكرت قريش في وادى 

  .المشركین تساءل النبي عن دلیل يمكنه ھداية الجیش على طريق يؤدي إلى اُحد ال يمرّ على جیش
  :«أبوخیثمة«تف ھ
  .انا يا رسول اللَّه -
  .سر على بركة اللَّه -

كانت المزارع على يمین الجیش ... بالنار بني حارثة و ھي أرض ذات حجارة سوداء منخورة كأنھا شويت» حرّة«سلك الدلیل 
  .«قناة«الدلیل شماالً نحو جبل اُحد، وقطع وادي  المتقدم وقوّات المشركین على شمالھم واتجه

  .دخل الجیش الِشعب المطّل على الوادى، تاركاً الھضاب والجبل وسفوحه في ظھره
و ھو جبل » عینین«بالمرابطة فوق جبل  نظم النبي جنوده صفوفاً في ثالثة أنساق و انتخب خمسین من أمھر الرماة، وأمرھم

من مقرّ القیادة، و كان اجراؤه ھذا تحسباً من على بعد مئة و خمسین متراً  صغیر يقع في الجنوب الغربي من معسكر النبي و
و كانت » خالد بن الولید«إمرة  التفاف يقوم بھا المشركون، و كان النبي يعلم ان لدى قريش قوّة كبیرة من الفرسان تحت حركة

  .ھذه القوّة مصدر قلق للنبي
  :قال النبي البن جبیر قائد الرماة

  ...خلفنا انضحوا الخیل بالنبل، ال يأتونا من -
  :والتفت إلى بقیة الرماة

  احموا لنا ظھورنا ال يأتونا من خلفنا وارشقوھم بالنبل فان -
  .ُأشھدك علیھم إنّا ال نزال غالبین ما لبثتم مكانكم، اللّھم انى.. الخیل ال تقدم على النبل

  .و للمرّة األخیرة أوصاھم النبي
ظھرنا على القوم و أوطأناھم فال تبرحوا حتى أرسل  كانكم حتى أرسل الیكم، و ان رأيتموناإن رأيتمونا تتخطفنا الطیر فال تبرحوا م -

  .تشركونا، و ان رأيتمونا نقتل فال تغیثونا و ال تدافعوا عنا الیكم، و ان رأيتمونا غنمنا فال
ودجانة و سعد بن الربیع و رجال حملوا حمزة و أب نظم النبي قواته واضعاً في الخط األول رجاالً أولي بأسٍ شديد بدا فیھم علي و

  .بقیادة المقداد للتنسیق مع الرماة في صّد ھجوم محتمل قد يقوم به فرسان قريش أرواحھم فوق األكف، كما خصّص كتیبة
  ...سیفه ثلماً  تذبح فتشحط دماً عبیطاً ورأى في حدّ  رآھا.. رأى ابقاراً تسر الناظرين.. عادت تتمثل أمامه من جديد. تذكر النبي رؤياه

أبودجانة حول رأسه عصابة الموت كجرح يفور و  تجّمعت في السماء النذر و بدت السیوف بین الغبار بروقاً نزلت إلى األرض و شدّ 
  .الموت طريقاً إلى الحیاة أدرك الذين رأوه أن الرجل قد اختار

  :الرجل الذي اختارته السماء رسوالً إلى األرض يبلّغ رسالته
  أعلم من عمٍل يقرّبكم إلى اللَّه إالَّ و قد أمرتكم به، و ال أعلمما  -

روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقھا ال  من عمٍل يقربكم إلى النار إالَّ و قد نھیتكم عنه، وانه قد نفث الروح األمین في
  .الجسد من الجسد اذا اشتكى تداعى الیه سائر المؤمن من المؤمن كالرأس.. ينقص منه شي ء

تسكر على ... متعقشة لرؤية الدماء و في المعسكر اآلخر في أرض سبخة تعالت أصوات الدفوف والطبول تشف عن روح ھمجیة
  .يدمّر صوت طبول الحرب تدق بعنف فیستیقظ الشیطان يعربد و

  :خرجت خمس عشرة امرأة ينشدن أناشید الثأر
  :و كان صوت ھند له نبرة نمرة متوثبة

  غیر وامق فراق او تدبروا نفارق تقبلوا نعانق ان الدر في المخانق ت طارقنحن بنا ·
  فراق غیر وامق فراق غیر وامق ونفرش النمارق والمسك في المفارق نمشى على النمارق ·

  و منوا أنفسھم. لیال ملیئة بالمتعة.. وحلم رجال بلیاٍل حمراء
  .بسبى من يثرب فیھّن حسان من األوس أو الخزرج

المشاة تساندھا كوكبة من الفرسان بقیادة  بدأت قوّة من. و بدأت قريش الھجوم... عت األحداق وعض الرجال على النواجذاتس
االسالمي لتدمیرھا، و من ثم النفوذ إلى عمق الِشعب و ضرب المسلمین من  عكرمة بن أبي جھل ھجوماً على میسرة الجیش

  .الخلف
المھاجمین وأرغمھم على التراجع و من فوق سفوح  من النبال واعترض المقداد بقوّاته سیلقوبل الھجوم العنیف برشقات كثیفة 
  ..المھاجمون و تشتتوا ُأحد تدحرجت الصخور و الحجارة فارتد

.. النبي أمره بشن الھجوم المعاكس وفي تلك اللحظات الحساسة أصدر. عاود الفرسان الكرة مرة بعد اُخرى ولكن دون جدوى
وسقط . قريش من أجل اسقاطه و تحطیم الروح الجاھلیة» لواء«يدور حول  قلب القوّات المتقھقرة و كان ثقل المعركةمستھدفاً 

  ...األرض ثم ھوى ممزقاً فوق... ثم ارتفع... ثم ارتفع مرّة اُخرى ثم ھوى على األرض.. عليّ  اللواء بضربة من
الدفوف و تبعثرت أمنیات زوج أبي سفیان  ت ھند ساقیھا للريح وسقطتتزلزلت معنويان المشركین ودبّت فیھم الھزيمة و اطلق

  ....وذھبت أدراج الرياح
  ..اخترق قلبه رمح وحشي. وفي غمرة النصر سقط حمرة

  .سقطت ثلمة من سیف محمد
المبعثرة في أشعلتھا الغنائم .. مشتعلة معركة في داخل النفوس رھیبة.. كانت ھناك معركة من نوع آخر» عینین«وفوق جبل 

  .الوادي
) ابن جبیر(و » ال يلوون على شي ء«مواقعھم  و غادر أكثر الرماة.. وأخیراً وبعد صراع عنیف انتصرت النفوس االمارة بالسوء

  .النفوس التي أصغت إلى فحیح الشیاطین نسیت ھمسات السماء غیر أن. يذكّرھم بوصايا الرسول.. يدعوھم
التمعت في عینیه حمى الحرب، فاندفعت الخیول  فرصة و عندما شاھد منظر الرماة و ھم يھبطون الجبلكان خالد بن الولید ينتظر ال

  ...االسالمي كالعاصفة و عمت الفوضى صفوف الجیش
  :وفرّ المسلمون ال يلوون على شي ء، و الرسول ينادى



  !ھلموا إلي.. أنا رسول اللَّه -
  .ه و االنسحاب بھم نحو سفح الجبلوبعد ألي تمكن النبي من تجمیع أكثر قوات

  :صرخ أبوسفیان في بطن الوادى
  .اعل ھبل -

  :وجاء صوت الرسول
  .اللَّه أعلى وأجلّ  -
  .لنا العزى و ال عزى لكم -
  .اللَّه موالنا و ال مولى لكم -
  .يا محمد حنظلة بحنظلة و يوم بیوم بدر و الحرب سجال -

  :ت قريش فقد تجتاح المدينةأمر النبي علیّاً أن يستطلع قوا
  ..فانّھم يريدون المدينة و ان ركبوا الخیل.. انظر فإن جنبوا الخیل وامتطوا اإلبل فانھم يريدون مكّة -

  :وأردف النبي و قد برق العزم في عینیه
  .والذي نفسي بیده لئن أرادوا المدينة ألُناجزنّھم -

  .بشمس ساطعة ودف ء الربیع.. الشفق، تبّشر بالنھار بالجراح األنبیاء حمراء حمراء بلون .ال تعرف التوقّف.. تفور.. جراح النبي تنزف
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كانت تنبض بالحیاة؛ تحلم بعالم جمیل؛ بدنیا آمنة  كذئاب مجنونة راح المشركون يجوسون خالل الجثث الھامدة يمزقون اكباداً و قلوباً 

  .مطمئنة
  :يشبه فحیح األفاعى كان صوتھا.. توّحش وبدا وجھھا الحاد كغراب شرهعلى جسد حمزة كنسر م» ھند«جثمت 

  :انھض يا قاتل أبي و أخي.. جثة ھامدة... صیاد االُسود.. حمزة -
كانت المخاطب تبحث عن كبد حرى و لما  .استلت ھند خنجراً و بقرت بطن أسد اللَّه و أسد رسوله ثم انشبت يدھا في بطنه

  .يعلو وجھه غبار خفیف و حمزة ما يزال نائماً . .عثرت علیھا انتزعتھا
  .أن تبتلعه.. تريد أن تلوكه. مزّقت الذئبة كبد اإلنسان

  و على تالل قريبة كانت نسوة في المدينة يرقبن المعركة، و قد
  :«عثمان«وھي تحثو التراب في وجه » اُم أيمن«غاظھن فرار المسلمین، صرخت 

  .سیفكھاك المغزل فاغزل به وھلم  -
محمداً؛ ولكنه فضل الصمت فأّم أيمن إمرأة في  قتلتُ : أراد عثمان أن يخبرھا بمقتل النبي و انه سمع أحدھم يھتف وسط المعركة

  .اُخرى سوف تحثو في وجھه التراب مرة. رجل
المخابئ و قد يجتاح  خبیر في اكتشاف في ناحیة يثرب وتبعه المنھزمون فھو» الجلعب«لوى عثمان عنان فرسه وانطلق صوب جبل 

  .أبوسفیان المدينة
أن تموت و ھي ترى » فاطمة«الدماء؛ وكادت  عاد النبي إلى المدينة ينوء بجراحاته، واخفق على و ھو يغسل جراحه أن يوقف نزف

 ذ ولیدھا بأيّ الدموع غزيرة كسماء ممطرة واستیقظت في أعماقھا كوامن األّم تحاول انقا تدفقت.. أباھا و الدماء تسیل من وجھه
  .شي ء؛ عمدت إلى حصیر فاحرقته، ولما صار رماداً لمت الرماد وراحت ترش جراح النبي

  .نجح الرماد في وقف اشتعال النار، أطفأ الجراح بعد أن أخفق الماء
  تمسھا ببلسم يوقف تدفق.. كان علّي يراقب زوجه تضمد الجراح

  .الملحمة التي دارت في جبل اُحد قد جللتھما الدماء وأدركت ھولتأملت فاطمة سیف أبیھا وسیف بعلھا و . األلم
  :قال علي و ھو يناولھا سیفه

  .خذيه فلقد صدقنى الیوم -
  :فقال النبي

السیف إّال ذوالفقار و ال فتى إال : السماء و األرض لقد أدى بعلك ما علیه و قتل اللَّه بسیفه صناديد قريش حتى نادى جبريل بین -
  .على

وحده الذي يعرف روح ھذا الفتى الشجاع الذي  ...اللَّه وحده يعرف األعماق... نظرت فاطمة إلى زوجھا تشكره بعینین تشعان رحمة
محمد الذي منحه ... غدا كل شي ء في دنیاه، انه ال يعرف للحیاة معنى إال بمحمد حمل روحه على كفه يفدى رسول اللَّه و قد

  .سالمالرعب الطمأنینة وال في زمن
  :عندما وقعت عیناه علیھم و قال النبي... عاد عثمان و من معه إلى المدينة بعد أن مكث في الجبل ثالثة أيام

  !!لقد ذھبتم فیھا عريضة -
  و تمرّ األيام و تندمل آالف الجراح و عادت إلى المدينة روح

الذين آمنوا ان طاعة اللَّه و الرسول ھي  و قد أدرك... وانطلق المجتمع الجديد يزرع و يبني و يعمل و يشحذ السیوف... األمل
  .عرضھا السماوات و األرض إلى المجد و إلى جنة... الطريق الى النصر

تعرف مواقعھا في روحه العمیقة؛ و ربما انطلقت  .. عادت فاطمة تدير الرحى و تھز المھد و تدير منزلھا الصغیر و تضمد جراح النبي
  .تعرف عمق الجرح الذي أحدثه رحیله في قلب أبیھا ..سید الشھداء إلى ُأحد تبكي حمزة

حنايا فاطمة؛ فلقد ولد الحسین وجیھاً في الدنیا  و أطلل عام جديد يحمل معه أفراح النصر و يقدم إلى رسول اللَّه ريحانة اُخرى في
  .و في اآلخرة و من المقربین

  :كثیر و ھو يقبله قائالً وھمس النبي في اُذنیه بكلمات السماء و سمعه ال
  .حسین منى و أنا من حسین -

تدفق نبٌع جديد؛ نبع في اُسرة صغیرة؛ اُسرة  و كان الحسین قريباً فدّب كنملة و راح يداعب شعر أخیه و قد غمره فرح طفولي، و
  .أسسھا النبي و باركتھا السماء

أعماقه الوحش و يضى ء في ظلماته  يروض في.. سان الصحراءان... و تمر األيام و النبي يشمر عن ساعديه و يبني اإلنسان
  .شمعة

وسط األمواج العاتیة، و النبي و الذين آمنوا  و بدت يثرب في أرض اللَّه الواسعة سراجاً في مھب إعصار فیه نار أو قارباً صغیراً 
اّال ما حرّفوه  نبذوا التوراة بعیداً ... بوا تعالیم التلمودو الیھود عجنوا بالغدر و تشر... يھودية يقاومون المد الجاھلى و يحبطون مؤامرات

يخفون وراءھا حقداً دفیناً لإلنسان تناقلته أجیالھم منذ  .عن مواضعه، يبنون حصونھم و قالعھم، وظنوا انھم مانعتھم حصونھم
ترن في . نفوسھم قد عشعش قارون في يباھون االُمم بموسى بن عمران و. يقضي اللَّه أمراً كان مفعوال السبى البابلى و إلى ان

لھم السامرّي، وظلوا عاكفین علیه حتى اذا نصحھم ھارون  أعماقھم خشخشة الذھب و الفضة، فتوارثوا عجالً صنعوه منُذ أن سوّل
  .ظھرھم للذى أنجاھم من البحر و عكفوا على عجل له خوار كادوا ان يفتكوا به، أداروا

  :ھتف ھارون. و يأخذ بمخانق أخیه.. لواحكان موسى غاضباً و ھو يلقي األ
  .انھم استضعفونى و كادوا يقتلوننى -

  :كاد موسى يبطش به. واتجھت األبصار إلى السامري



  فما خطبك يا سامرى؟ -
  يشد عباءته إلى كتفیه يعتصر وجھه... التیه و مضى السامري في. وكذلك سولت لي نفسي.. لقد رأيت أثر المالك.. ال شي ء -

الجمال و الحمیر اليعرف له وطناً سوى تلك  ضاع السامري بین آثار.. وعواء ذئب جائع يضج في صدره الالھث... المخادع بكفیه
 في أعماقه اُمنیات لعجل جديد يعبده من دون اللَّه؛ ال تكفیه بقعة.. بالذھب األصفر البقعة التي خسفت بقارون و خزائنة الزاخرة

  .سیناء و أرض كنعان، و بابل و رمال جزيرة العرب يريد أن يبتلع. واحدة
الذھب، القبائل العربیة تعبد أصناماً من حجارة  وحط السامري رحلة ھنا و ھناك من أرض الجزيرة وراح يبني الحصون والقالع و ينھب

  .ون علیه عاكفین حتى جاه محمدوابناء السامري يعبدون عجالً من ذھب يخطف األبصار، يظل تنحتھا بأيديھا أو أشجاراً ذات رقاع،
يطالبھم بالوفاء وھم جبلوا على الغدر؛  توقف التاريخ يحبس أنفاسه عند حصون بني النضیر فقد جاء محمد ومعه جمع من أصحابه

  .صديداً  يبتسمون لمن يدعوھم فیكشرون عن أنیاب تنزّ 
  .قالوا وقد رأوا النبي عند الحصن في قلة ودونما سالح

  .باالقاسم نعینك على ما أحببتنعم يا أ -
  .وجلس النبي ينتظر الوفاء

  .وخلف جدران الحصون والقالع ولدت مؤامرة
  :العیون تبرق بالغدر... اجتمع ابناء السامري

  .ھذه فرصتنا للقضاء على محمد -
  .أجل نتغدى به قبل أن يتعشى بنا -
  .فتحدث معه و أطل الكالم» عزوك«انطلق يا  -
  .(رحى الطاحون(اصعد فوق الحصن والق علیه » جحاش«يا و أنت  -

يعرف ما يجول في خواطرھم فغادر الحصن  غیر أّن النبّي األمي الذي يجدون اسمه في التوراة. حاكت العناكب شباكھا على عجل
  .وجاء المدينة يسعى

رحلوا ... النضیر شباك العنكبوت و رحلوا بنوولملم » عزوك«و حوصرت حصون السامري عشرين يوماً حتى تھاوت جمیعاً وقتل على 
  .وتمت كلمة ربك بالحق و قیل بعداً للقوم الظالمین بعیدا و تنفس النبي والذين آمنوا الصعداء؛

  .وعادت يثرب مدينة منورة يكاد سنا نورھا يضى ء التاريخ
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و فرعھا في السماء، والذين نصروا النبي يعملون  خضراء أصلھا ثابت غدا شجرة.. يكبر.. الحیاة في يثرب ينابیع متدفقة، و األمل ينمو

على  والذين ھاجروا وجدوا لھم متسعاً من مكان في األرض و في القلوب و غدا الجمیع اُخوة .دائبین في زروعھم، يرعون ماشیتھم
  .نھا أدران الجاھلیةع يغسل.. دين واحد كلھم من آدم و آدم من تراب، والرسول ال يفتأ يؤلّف بین القلوب

  .تمیرات من نخیل يثرب يسقى الزرع أو يفجر األرض ينابیع، فیحصل لقاء ذلك صاعاً من شعیر أو.. على يعمل
جريد النخل كدنانیر ذھب نثرت فوق  كانت شمس األصیل تغمر مسجد النبي بأشعتھا الذھبیة، ومساقط الضوء تتناثر من بین

  .عروس
  ان انفتل من الصالة و قد تحلّق حوله جلس النبي في قبلته بعد

رحى كبیرة تدور و تدور، تھب السنین لمن يشاء و  أو...تتدافع قطراته بانتظام... أصحابه فبدا كقمر وسط النجوم، والزمن نھر يتدفق
زوال و  فالجمیع إلى تغمض عیوناً متغضنة األجفان، تشّد أعواد الشباب و تقوس قامات الكھول، تفتح عیون األطفال و. من ال يشاء

  .اللَّه وحده... يبقى وجه اللَّه
  .تبحث عن رزقھا في يوٍم بارد نحت وجھه و مزق ثیابه، يدب على األرض دبیب نملة. دخل المسجد شیخ عصف به الزمان

  :ھتف الشیخ و ھو يتطلع إلى النبي كأنما يتطلّع إلى شمس تھب النور والدف ء
  .اشبعنى واكسني.. عريان ..يا نبي اللَّه أنا جائع -

  :أجاب النبي و قلبه يذوب تأثراً 
و رسوله، و يحبه اللَّه و رسوله، يؤثر اللَّه على  انطلق إلى من يحب اللَّه... ولكن الداّل على الخیر كفاعله.. ما أجُد لك شیئاً  -

  ..انطلق إلى فاطمة.. نفسه
  :التفت النبي إلى بالل

  .فخذه إلى منزل فاطمة.. قم يا بالل -
  .عالم يھب الخیر للجیاع.. وقف الشیخ على باب يغضى إلى عالم من أمل

  :ھتف الشیخ بصوت واھن ينوء بعب ء السنین
. لم تجد شیئاً تسعف به انساناً ينتظر بأمل ..نظرت فاطمة حوالیھا. واسینى يا بنت محمد.. شیخ عصف به الدھر و أضر به الفقر -

  :فطوته و ناولته الشیخ كان ھناك في زاوية الحجرة جلد كبش مدبوغ،
  .خذه، فعسى اللَّه أن يختار لك ما ھو خیٌر منه -

  :دقّق الشیخ النظر و تمتم
  !و ما أصنع بجلد كبش يا بنت محمد -

كن ھناك ما يضى ء في نفس المرأة و البحر، ول اساور من ذھب أو فّضة أو عقداً من آللئ... وأصعب شي ء أن تھب المرأة زينتھا
  .األصداف يتألق في أعماقھا تألق اللؤلؤ في

  :انتزعت فاطمة عقداً كان في عنقھا و ناولته الشیخ الملھوف
  .عسى اللَّه أن يعوضك به ما ھو خیرٌ منه.. خذه يا شیخ -

  :الشیخ قالكان النبي ما يزال جالساً بین أصحابه، ... عاد الشیخ الھوينى إلى المسجد
  .خیرا يا رسول اللَّه أعطتني فاطمة ھذا العقد و قالت بعه عسى اللَّه أن يصنع لك به -

  :دمعت عینا النبي
  .و قد اعطتك ايّاه سیدة بنات آدم! كیف ال يصنع اللَّه لك -

  :سأل عمار و كان حاضراً 
  بكم تبیع العقد يا شیخ؟ -
  .انیة استر بھا نفسي و اُصلي بھا لربىبشبعة من الخبز و اللحم، و بردة يم -

  :مأل الشیخ كفیه دنانیر من ذھب و دراھم من فضة فھتف جذالً 
  !ما أسخاك بالمال يا رجل -

تنساب من بین شفتیه فقد أغناه اللَّه بعد  غاب الشیخ برھة ثم عاد و بريق أمل يشع من عینیه، و كلمات الدعاء و تمتمات الثناء
  .جوع و كساه بعد عرىفقر و أشبعه بعد 

  فسكب عطراً غالیاً على العقد ثم لفه.. انطلق عمار إلى منزله
  :ببرده يمانیه و قال لفتاه و كان اسمه سھم

  .انطلق إلى فاطمة و سلمھا العقد و أنت لھا -



  :و انطلق سھم كسھم يجتاز البیوت حتى اذا وقف على باب فاطمة
  .العقد وأنا لك يا بنت محمد... السالم علیك يا بنت رسول اللَّه -
  .العقد لى و أنت حرٌّ لوجه اللَّه -

  وھاھي.. يحلم بھا.. كان يفكّر بالحريّة.. كاد الفتى يطیر فرحاً 
ه السیدة التي أعادت الیه شیئاً غالیاً فقد... فاطمة انه لن ينسى أبداً .. اللحظة التي كاد أن ينساھا تتحقق فیدخل الدنیا حرّاً طلیقاً 

  .منُذ زمن
  :يعود إلى عمار، ھتف عمار وجد نفسه. عاد مھروالً و الفرحة تطفو فوق وجھه جبینه مشرق وفمه كھالل عید الفطر

  ما يضحكك يا سھم؟ -
  .ثم عاد إلى صاحبه اشبع جائعاً و كسى عرياناً وأغنى فقیراً واعتق عبداً ... أضحك لبركه ھذا العقد -

في طريق العودة و قد غابت ... غنیماتھم و عاد المزارعون إلى بیوتھم وساق الرعاة... عشاشھاو عندما أوت الطیور إلى أ
كانت حكايات السمر تتحدث بقصة عقٍد مبارك وھبته بنت محمد ثم ... يشرق القمر لتتألّق النجوم في صفحة السماء و... الشمس

  .الحريّة تھم الخبز و الكساء وو ھب... الیھا بعد أن مست بركته جیاعاً و عراة و عبیداً  عاد
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تزرع و تنتج و تقدم إلى العالم الكلمة  تبني و.. والمدينة ما تزال تنعم ببركات السماء... مضت خمسة أعوام على ھجرة النبي

  ..یهشجرة غرستھا السماء لیعود الناس القھقرى إلى زمان ال عودة ال الطیبة ولكن قريشاً والیھود يفكرون باجتثاث
تاركة األرض عطشى و .. ثم سرعان ما تتبدد ..و رياح باردة تھب من ناحیة الشمال، الغیوم تتجمع في السماء.. دخل فصل الشتاء

  ...تشتد يوماً بعد آخر و ال قطرة مطر الزروع أيدى متضرعة تنشد المطر، العواصف
و السامري الذي حطّ رحلة في خیبر .. المدينة عد العدة لغزوقريش ت.. رياح جاھلیة تھب من ناحیة الجنوب.. وھناك رياح اُخرى

 و كذلك سول لھم.. و يثرب لقمة دسمة... اشتعلت في القبائل حمى السلب و النھب .يخطط إلطفاء النور في جزيرة العرب
  ..السامريّ 

يش تطرب على رقصة الحرب و ھند و قر دقّت طبول الحرب بین مضارب القبائل و سیوف الغدر تشحذ، تومض في بطون نجد وكنانة
  .اعل ھبل :يھتف.. تلوك كبد حمزة، و أبوسفیان يحلم بالمجد

رمضان، القى رحله في الجزيرة غريباً ال يعرفه  رياح الشتاء ما تزال تعصف بالمدينة و الغیوم تعبر السماء كسفن تائھة، حل شھر
  ..أحد إّال في أرض طیبة

فانتفض القلب .. توقفت عن االنبساط و التقلّص و المعدة... وصامت جوارحھم.. عن األكل و الشرب امتنع أھلھا.. صامت يثرب للَّه
  ...و يدرك ما ال تدركه األبصار.. يرى ما ال تراه العیون.. متوتراً  واستیقظ العقل من سباته.. يخفق بقوّة

الوحش القابع في داخله لینتصر اإلنسان المضطھد  یف يھزمك.. كیف يظمأ لتولد إرادته. جاء رمضان يعلّم اإلنسان كیف يجوع فینتصر
في  يعیدھا بیضاء بیضاء كحمائم بريّة تطیر.. يغسل القلوب من الدرن. تتدافع أمواجه برفق ..رمضان نھٌر يجري.. في األعماق

  .خفیفة حرّة تسبح في ملكوت اللَّه.. الفضاء
... و ال قطرة مطر والعام عام جفاف... باتجاه الجنوب و الغیوم ما تزال تفرّ مذعورة... الرياح الباردة ما تزال تھب من ناحیة الشمال

  المجاعة، و يصغى إلى انباء تأتي من والرسول يشد على بطنه حجر
  ناحیة الصحراء

ف خنجر في أل.. العھد و ھم داخل المدينة «بنوقريظة«و قد نقض .. قبائل غطفان و قريش و كنانة.. انھم عشرة آالف مقاتل -
  .خاصرة يثرب

  .اللَّه يعلمھم. و ھناك أعداء موجودون بیننا ال نعلمھم -
  .كفانا اللَّه شرّ المنافقین -
  .يثرب في خطر -
  .انھم يزحفون باتجاه المدينة من فوقنا و من أسفل منّا -
  .و اذكروه يذكركم و يثبّت أقدامكم.. ال تنسوا اللَّه فینساكم -

  .اُكلھا كل حین بإذن ربِّھا د الیأس يعصف بالقلوب المؤمنة والقلق يزعزع شجرة غرسھا النبي لتؤتيوفي المسجد كا
  :يلوح بطوق نجاة لیثرب فالطوفان قادم.. وبعد حیرة و وجوم نھض رجل من أھل فارس

  .يا رسول اللَّه إنا كنا بأرض فارس اذا خفنا العدو خندقنا -
  :تف األنصارھ. فكرة لم تكن العرب لتعرفھا

  .سلمان منا -
  :وردّد المھاجرون

  .سلمان منّا -
  .و تنازع الفريقان رجالً جاب األرض بحثاً عن رجل يدعى محمد

  :ھتف النبّي و قد رنت الیه العیون
  .سلمان منّا أھل البیت -

  ...رمضان تكاد تلوى التاريخ ايقظھا ولكن اإلرادة التي.. و العام جفاف و البطون خاوية... رياح الشتاء تعصف بعنف
المعاول تفتت األرض على طول  ضرب النبي األرض بمعول من حديد و ببأس شديد؛ وھوت. من الشمال ستھب عاصفة األحزاب

  .خمسة آالف ذراع و عرض تسعه أذرع و عمق سبعة أذرع
تفتت الصخور و .. ولكن اإلرادة كانت تشتدّ .. رمقھا سدّ ومرت األيام و الرياح ما تزال تھّب شديدة البرودة و األجساد تذوى التجد ما ي

الظمآن  تريد أن تحیل كل ما ھو أخضر إلى يباب الشي ء فیه إّال سراب يحسبه.. الجراد قادمة تغوص في أعماق األرض، فأسراب
  .ماء

شّد حجر ... أو كنزاً منحته األرضقطعة نادرة  جفف حبات عرق كانت تتألّق فوق جبینه وبدا معوله... جلس النبي لیستريح قلیالً 
  .تمر و ھو ال يجد شیئاً يطعمه ثالثة أيام.. المجاعة إلى بطنه أكثر

  الیه ولكن فاطمة لم تنس الرجل الذي الجوع و البرد و االعیاء ھواجس الصحراء تنسي المرء أقرب األشیاء.. لم يذكره أحد
  .اختارته السماء رسوالً إلى األرض المنكوبة

يأكله حتى ذكرته فاطمة على حین غفلة  يشد حجر المجاعة إلى بطنه اليجد شیئاً .. ل الذي اكتسبت يثرب مجدھا به جائعالرج
  .من أھل يثرب

و النبي في .. الصائمین الدف ء و الشبع غابت الشمس، وفاحت رائحة الخبز في فضاء المدينة و توھجت المواقد في البیوت تمنح
  :خندقه يصلّي للَّه

  .رّبِ انى لما أنزلت إليَّ من خیٍر فقیر -
  .وجاءت فاطمة من بعید تحمل الیه قلبھا و خبزاً انضجته قبل قلیل

  .السماء بھجة تشبه بھجة الحواريین يوم نزلت الیھم مائدة من.. شاعت البھجة في وجه النبيّ 
  :تمتم النبي. و فاطمة حوراء أنسیة جاءت تحمل له الخبز والدف ء والشبع



  .واللَّه ما دخل جوفي طعام من ثالث -
األرض يريد له أن يبقى مضیئاً بوجه  تبكي الرجل الذي حمل مشعل السماء إلى.. تكفكف دموعھا... عادت فاطمة إلى منزلھا

  .العاصفة القادمة
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  .عید بفرحة اُخرىال وامتزجت فرحة... انطوت لیالى رمضان وابتسم ھالل شوال يحمل للقلوب فرحة عید الفطر

  .سبعة أذرع لقد أتم الرسول والذين آمنوا حفر خندق امتد خمسة آالف ذراع وعرض تسعة أذرع و عمق
  .اإلنسان الذي اضاءت نفسه شعلة سماوية إرادة.. تجمع بعضھم فوق التالل المشرفة وراحوا ينظرون إلى عمل انجزته اإلرادة

  أيّة قوة أنجزت ھذا العمل العظیم؟ -
  .انھا قوة اإليمان يا أخي -
  .المؤمن أقوى من الجبل.. أجل -

  .و قد نفضوا تراب يوٍم حافٍل بالعمل وعاد المؤمنون يحملون معاولھم... ابتسم ھالل شوال يعلن نھاية رحلة الجوع والظمأ
  «الجرف«بین » مجمع االسیال«عسكرت جیوش مكّة في 

حّي بن أخطب من ساللة السامرّي يكید  و كان... في الجھة الغريبة من جبل اُحد» ذنب نقمى«و عسكرت غطفان ب.. »زغابة«و 
  .عجل عبدوه من دون اللَّه.. في أعماقه يتردد خوار عجل... يجده مكتوباً في التوراة من أجل احتالل يثرب و قتل النبي األمي الذي

  .تحطمت أحالم أبي سفیان أمام خندق لم يكن لیخطر على باله يوماً 
  .تمتم حانقاً و ھو يھمز فرسه بالسوط

  .مكیدة ال تعرفھا العرب -
  .انھا من تدبیر ذلك الفارسي -
  .ال يمكن اقتحام الخندق أبداً  -
  .لیس أمامنا سوى ضرب الحصار -

لة النار المشتعلة جلس أبوسفیان قبا.. العظم رياح تخترق الجلد و تصّل في.. و رياح الشتاء تھب من ناحیة الشمال.. حل المساء
  ..تتراقص فوق وبر الخیمة كشیطان مريد والريح تعبث بأطراف الخیمة و كانت ظالله

  :تمتم عكرمة و ھو يحاول كسر الصمت الجاثم
  .انھم بعیدون عن مرمى النبال -

  :أجاب أبوسفیان و ھو يحدق في المجمر
  .في صالحناابحثوا عن ثغرة القتحام الخندق فإطالة أمد الحصار لیس  -

  :علق عمرو بن العاص
و ھم ما يزالون يختبئون خلف .. مقاتل في خاصرة يثرب ألف... أنا ال أثق بقريظة انھم يطلقون أقوالھم جزافاً، و إّال فأين أفعالھم -

  .حصونھم
  :قال عكرمة يائساً 

  .انھم يلوحون بالصلح مع محمد مقابل حفنة من التمر.. و ال تنس قبائل غطفان -
  :صرخ أبوسفیان ھائجاً 

  ...و ھل جاءوا إّال من أجل ذلك -
  :سكت ھنیھة و أردف و قد التمعت عیناه ببريق مخیف

  .غداً سأحسم األمر -
  ...اطّل الصباح بارداً برود الموتى، و قد بلغت القلوب الحناجر

  .قوّة من فرسانه من اقتحام الخندق كّن معلقد تم.. »مسلع«بین الخندق و جبل » السبخة«يجول بفرسه في » العامري«كان 
  .أمر النبي مفرزة من قواته بقطع طريق العودة

  :صرخ الفارس المعلَّم بكبرياء
  ..ھل من مبارز -

  .وخیم صمت رھیب و كانت القلوب الخائفة تدق بعنف كطبول الحرب
  !أال من مشتاق إلى جنته؟.. ھل من مبارز -

  .و تقّدم فتى اإلسالم.. فأذن له الرسول الیه باعجاب و نھض علّي للمرة الثالثة يطلب المواجھة وقھقه فرسان كانوا ينظرون
  :إلى عالم ال نھائي.. رفع النبي يديه إلى السماء

  .عمّي فال تذرني فرداً و أنت خیر الوارثین اللّھم انّك أخذت منى عبیدة يوم بدر و حمزة يوم اُحد و ھذا علّي أخي و ابن -
  :م تمتم و ھو يشیّع علیّاً بنظراتهث

  .برز اإليمان كلّه إلى الشرك كلّه -
  .وتقابل فارس و راجل؛ مشرك و مؤمن

  من أنت؟ -
  .على بن أبي طالب -
  ..اني أكره أن اقُتلك.. لیبرز إليَّ غیرك -

  .لقد كان أبوك صديقاً لي
  .لكني أحبُّ أن اقتلك -

  :وف من بدر يوم التقى الجمعانوقد الحت له طی» ابن ودّ «قال 
  .ارجع خیٌر لك.. أكره أن أقتل رجالً كريماً مثلك -

  :أجاب علّي بعزم
  :ان قريشاً تتحّدث عنك انّك تقول -

  .ال يدعوني أحد إلى ثالث خالل إّال أخذت واحدة منھا
  .أجل -
  .فإني أدعوك إلى اإلسالم -
  .دع عنك ھذه وھات لى غیرھا -
  .لى أن ترجع بمن تبعك من قريش إلى مكةادعوك إ -
  .اذن تتحدث عنى نساء مكة ان غالماً خدعنى -
  .أدعوك إلى القتال راجالً  -

اإليمان و ... اإلسالم و سیف الجاھلیة واحتدم الصراع بین سیفین؛ سیف... اشتعل غضب متأجج في عینیه، واقتحم عن فرسه
  :و كان الرسول يدعو... الجاھلیة حمیة.. الغضب السماوي و الحمیة... الكفر

  .اللھم التذرنى فرداً و أنت خیر الوارثین -



  ...لیسقط رجل اقتحم الخندق على حین غفلة... وھوى سیف كصاعقة غاضبة
  .وعاد على وبشائر نصر عظیم تموج فوق وجھه

  :ھتف عمر مدھوشاً 
  .ھال سلبته درعه فانه لیس في العرب درٌع مثلھا -

  :وقد أطّل اإلنسان من عینیه أجاب على
  .استحییت أن أكشف سوأته -

  .و قد بلغت القلوب الحناجر.. كان حّسان مع النسوة و األطفال» فارع«وفي حصن 
  .كانت رائحة الغدر تتصاعد من حصون بني قريظة

  .ن ورائحُة الغدر تزكم االنوفتتلصصا عینان يھوديتان... فجأة، الح الخطر. جلست فاطمة قرب صفیة تراقبان شوارع المدينة
  :ھتف صفیة

  .علینا واّال دلّ .. يا حسان ھذا يھودي يطوف حول الحصن كما ترى فانزل الیه واقتله -
  :أجاب حسان وھو يبلع ريقه

  غفر اللَّه لك يا ابنة عبدالمطلب -
في وجھھا في عزمھا و اإليمان الذي  زةكانت فاطمة تراقب مالمح لحم. شدت وسطھا. نھضت صفیة و قد أخلد حسان إلى األرض

  .غمر قلبھا
  .ھبطت صفیة درجات الحصن وفي قبضتھا عمود

  ...فشیئاً  و شخصت العینان و بريق الغدر يخبو شیئاً .. »السامريّ «ودوّت ضربة ھاشمیة على رأس 
  :ھتفت صفیة

  .يا حسان انزل الیه و اسلبه -
  .ع في أعماقهتشبث حسان باألرض، وقد ذعر الجرذ القاب
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ولكن ثالثة أسابیع من الخوف .. النبي ثالثة آالف كان مع... الخیول تدك بسنابكھا األرض على طول الخندق و قد مضت اسابیع ثالثة

زلزلوا المؤمنون و  و قد ابتلي.. في المساء و عندما يخیم الظالم تنسل أطیاف كاالشباح... اإلنسان و الرعب كافیة المتحان إرادة
  :عقیرته -و كان رجالً ذا وجھین -»ابن قشیر«و رفع .. زلزاالً شديداً 

  .الغائط وأحدنا الیوم اليأمن على نفسه أن يذھب إلى.. محمّد يعدنا كنوز كسرى و قیصر -
لقدور و تطفي تمزّق الخیام و تقلب ا.. بشّدة والرياح ما تزال تعصف.. وال شي ء سوى مناوشات بالسھام.. مضت أسابیع أربعة

  .من الذين امتحن اللَّه قلوبھم بالتقوى و لم يبق مع النبي إال تسعمئة.. النار
  و في لیلة سوداء كسواد الكحل مّد الرسول كفیه إلى السماء ينشد

  :نصر اللَّه
ع عنّا شرّھم، وانصرنا علیھم، زلزلھم اللھم ادف اللّھم منزل الكتاب، سريع الحساب اھزم األحزاب، اللھم اھزمھم و انصرنا علیم و -

  . واغلبھم ال يغلبھم غیرك
  .و قد غضبت الريح فراحت تعدو مجنونة بین القبائل.. أضاءت نجمة في السماء

  :«حذيفة«قال النبي و قد استدعى 
  .اذھب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون و ال تحدثن شیئاً حتى تأتیني -

دامساً وراح يتلمس طريقه إلى خیمة أبي  كان الظالم.. تسلل بین خیام مزّقتھا رياح الشتاءعبر الخندق و » حذيفة«وانطلق 
  .سفیان حیث تحاك خیوط العناكب

  :قال صخر بن حرب متوجساً  . دس حذيفة نفسه في زاوية مظلمة و أخذ مكاناً بین رجلین كانا يحدقان بأبي سفیان
  .روا الجواسیس والعیونيا معشر قريش لیتعرف كل امرئ جلیسه واحذ -

  :ھتف حذيفة وھو يشّد على يد جلیسه
  َمن أنَت؟ -
  .معاوية بن أبي سفیان -
  وأنت؟ -
  .عمرو بن العاص -

  :قال أبوسفیان. خفتت األصوات و قد بدا حذيفة كأحدھم
ما .. عھد ولقینا من شّدة الريح ما ترونبنوقريظة ال واخلفتنا... يا معشر قريش انكم ما أصبحتم بدار مقام لقد ھلك الكراع والخف -

  .و ال يستمسك لنا بناء فارتحلوا فاني مرتحل تطمئن لنا قدر و ال تقوم لنا نار
  ...الخیام و تبّث الرعب في القلوب تجتثّ .. وھبت الرياح شديدة.. وھطلت األمطار غزيرة.. انفجرت السماء بالصواعق

  :احاً تعبر الخندق فھتف مذعوراً أو لعلّه راى أشب» طلحة بن خويلد«فكر 
  .فالنجاة النجاة... اّن محمداً قد عبر الیكم باصحابه -

  .شي ء ھادئاً في الجانب اآلخر من الخندق تمزقت جیوش األحزاب؛ مزقتھا الرياح و جنود لم يروھا حتى اذا أطّل الصباح كان كلّ 
.. و أكوام التبن.. الممزقة متناثرة ھنا و ھناك الخیام.. ھزيمة ساحقةشي ء يشیر إلى  مستطلعاً فاذا كل» حذيفة«وأرسل النبّي 

  والرماد يغطي األرض الموحلة، وعاد ..ومواقد منطفئة و قدور منكفئة
  .يحمل البشرى» حذيفة»

  .القلق وأصدر النبي أمره بالعودة إلى المنازل بعد ثالثین يوماً من الحصار و الخوف و
  .يعقبه انتقام فالغدر... في حصونھم يترقبون بخوف المصیر الذي ينتظرھم و كان بنوقريظة منكمشین

  ..ھاھي األفاعي تلوذ بجحورھا و تمّد ألسنتھا متوجسة
  :ھتف الرسول؛ وقد حانت لحظة االقتصاص

  .َمن كان سامعاً مطیعاً فال يصلّین العصر إّال في بني قريظة -
  :ھزّ النبّي اللواء ودفعه إلى عليّ 

  .ن في مقدمة الجیش واسبقنا إلى بني قريظةكُ  -
وأيقن الذين مسخوا قردة و خنازير انھا الحرب  وانطلق علّي واللواء يخفق فوق رأسه حتى اذا دنا من الحصن ركزه في األرض بقوة

  .وال شي ء سواھا
  :وسمع علّي شتائم تنھال على النبي األّمي فھتف بغضب

  .السیف بیننا و بینكم -
  :تنھال من فوق جدران الحصون فھتف النبيّ  والشتائم.. و المناوشات بالسھام و النبال مستمرة... مر الحصار عشرين يوماً و است

  .ھل أخزاكم اللَّه و أنزل فیكم نقمته!.. يا اخوان القردة -
  .قید أو شرط و كان االستسالم دون.. وشن على أول ھجوم عنیف، فارتفعت راية بیضاء فوق الحصون



  :وھتف سعد وقد رضي الجمیع حكمه
  .آن لسعد أن ال تأخذه في اللَّه لومة الئم -

  ...الفناء حیث حرّفوا الكلم عن مواضعه لیسوموا البشر الموت و» توراتھم«كان سعد يعرف 
استدعھا إلى الصلح فان مدينة لكى تحاربھا  حین تقترب من«كان يدرى ما في االصحاح من التثنیة من ريح صفراء ال تبقي و ال تذر 

 الموجود فیھا يكون لك للتسخیر و يستعبد لك و ان لم تسالمك بل عملت معك حرباً  أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب
واألطفال و البھائم و كّل ما في المدينة  فحاصرھا واذا دفعھا الرّب الھك إلى يدك فاضرب جمیع ذكورھا بحّد السیف، و اما النساء

  .«التي أعطاك الرب الھلك ة تفتحھا لنفسك و تأكل غنیمة اعدائكغنیم
  .و أذاقھم سعد حكم التوراة و كانوا أذاقوھا األمم

ال يفتأ » خیبر«والفناء وفر السامرّي إلى  و سقط رأس حى بن أخطب مخطط فكرة الغزو.. وھكذا تساقطت رووس الخیانة و الغدر
  .يعبد العجل من دون اللَّه
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  .األعناب عاد السالم يرفرف فوق المدينة و كلمات السماء تتردد بین سعف النخیل وعروش

  ...حلّة خضراء يسقى الزرع و يفجر الینابیع يريد لألرض أن ترتدي... وعاد علّي يعمل في األرض
  .ضحكاتھم البريئة تتردد في الفضاء األزرق... عاد األطفال يلعبون في األزقة

  .ي في طريقه إلى المسجد تحفه كوكبة من أصحابهو مرّ النب
  ...الدنیا، و البسمة تطوف فوق وجھه و ركض الحسن و الحسین و كانا يلعبان مع األطفال وخف النبّي الستقبال ريحانتیه من

  ..عاتقه و حملھما على.. استنشق عبیر الرياحین... شم الجنة فیھما... حمل النبي ولديه
  :هوالتفت إلى اصحاب

  .من أحب ھذين الغالمین واُمھما و أباھما فھو معي في الجنّة -
  :قال عمر مغتبطاً و ھو يرى أجمل منظر

  .نعم الفرس فرسكما -
  :فأجاب النبي مبتسماً 

  .و نعم الفارسان ھما -
كة مرابع الصبا و ذكريات صور جمیلة لم شّم المھاجرون رائحة وطن بعید و تلفتت العیون صوب الجنوب و تلفتت القلوب؛ وطافت

الخريف فصل الوداع يستثیر ھواجس العودة واللقاء وھاھي ستة أعوام تنطوي و  الطفولة فاذا الحنین نھر حزين يجري بصمت و
غار و .. الكعبة بیت ابراھیم و اسماعیل ...يحلمون بالعودة إلى ديار الحبیب... ما يزالون يقاومون عواصف الصحراء و الزمان المھاجرون

  .و ذكريات الجھاد.. حراء في جبل النور
فالقلوب تھوى إلى بقعة مباركة حیث أول بیت وضع  ..يوقظ في النفوس نداء ابراھیم فتنطلق القوافل بین األودية» ذوالقعدة«وأطل 
  .للناس

انّه ينشد . ه ال يريد حربا مع أحدو ان.. العتیق لقد اعلن النبي رغبته في أداء العمرة و زيارة البیت... و عمّت الفرحة المدينة
  .سوى السالم و ھل اإلسالم يعنى شیئاً .. السالم

  .وطار النبأ في الجزيرة رايًة بیضاء بیاض حمائم في الفضاء األزرق
امواج زورقاً ينساب فوق » القصواء«على ناقته  و تقّدم النبي... و اجتمع الف واربعمئة ممن تخفق قلوبھم لمكة واداء شعائر الحج

 و السیوف في األغماد، حتى اذا بلغ ذا الحلیفة،.. وساق النبي من الھدى سبعین.. عليّ  يخفق فوق ھامة» اللواء«و كان .. الرمال
  .أحرم فیھا ولبّى

  :ردّدت الصحارى ھتافات التوحید
  ..لبیك ال شريك لك لبیك.. لبیك اللّھم لبیك -

  ..د السالميمّد ي.. حطّ النبّي الرحال» عسفان«وفي 
  :وجاء رجل من اُم القرى يسعى

و خیلھا اآلن ... »بذي طوى«النساء و األطفال  وقد اجتمع الرجال و... يا رسول اللَّه ھذه قريش قد سمعت بك، فلبست جلد النمر -
  .«كراع الغمیم«في 

  :قال النبي بحزن
واللَّه ال أزال أجاھد أو تنفرد ھذه .. تظّن قريش ما.. بین العربماذا علیھم لو خلوا بیني و . لقد أكلتھم الحرب.. يا ويح قريش -

  .السالفة
  .تموج الصحارى و ھو يكاد يالمس منكبیه وكان الرجل يتأمل سوالف النبّي المتأللئة وقد انفردت عن شعر النبّي المتموّج

  .و اللَّه متم نوره.. يطفئوا نور اللَّه أنوألّبوا العرب علیه يريدون .. يفكر في قوم كذبوه و آذوه.. و جلس النبي يفكر
  :قال النبي و قد أحدق به أصحابه

  َمن يدلّنا على طريق غیر طريقھم؟ -
  .فنھض رجل من أسلم و كان عالماً بخفايا الصحراء وبطون األودية

  .وسار ألف و أربعثمة رجل يتقّدمھم آخر األنبیاء و قد ھبّت نسائم وطن بعید
حتى اذا وصلوا ارضاً سھلة انعطفوا جھة الیمین  . وعرة كثیرة الحجارة كأنھا شظايا بركان انفجر قبل آالف السنین كانت المفازات

  .من أسفل مكة» الحديبیة«مھبط  «ثنیة المراد«حیث الجادة المؤدية إلى 
  :و توقّفت الجموع، قال قائل.. توقفت القصواء ثم بركت

  .حرمت الناقة وأجھدت -
  ..ولكن حبسھا الذي حبس الفیل عن مكة.. ال: بيّ فقال الن

  :«القصواء«وأردف و ھو ينزل عن 
  ...ايّاھا و اللَّه ال تدعوني قريش إلى خطة تسألنى فیھا صلة الرحم إالَّ أعطیتھم -

  :والتفت إلى الجموع
  .انزلوا -

  :قال أحدھم و ھو يستعرض الوادى ببصر نافذ
  .ى ماءيا رسول اللَّه ما بالواد -

  .أخرج النبّي سھماً من كنانته و أشار إلى بئٍر معطّلة
  .اغرزه في جوفه -

  .كانت ھالة من النور تغمر رجالً ارسلته السماء لیحیي األرض بعد موتھا
  .انفجرت البئر بالماء نمیراً فخشع الذين ھاجروا والذين قالوا انّا انصار اللَّه
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السمع لصوت العقل، فتفتح أبواب مكة لقوافل  قريش ال تذعن للحّق و ال تصیخ. و مكة» الحديبیة«لق ما بین كان الجو مشحوناً بالق

  .بأبي سفیان فله قرابة» عثمان«و بعث النبي . الحجیج
  .معنا الھدي ننحره و ننصرف اخبر قريش أنّا لم نأت لقتال أحد، وانّما جئنا زوّاراً للبیت، معظمین لحرمته و -
شائعات عن مصرعه مع عشرة من المھاجرين  اختفت فیھا أخباره، وسمعوا.. مضت ثالثة أيام.. مضى عثمان إلى مكة و لم يعدو 

  . دفعھم الشوق إلى زيارة أھلیھم
و ... ھم يعاھدون على الموت من أجله وأحدق أصحابه و.. عندھا وقف النبّي تحت ظّل شجرة في الوادي أسند جذعه إلى جذعھا

  .عنھم و قد رضي اللَّه.. ت السماء عھد المؤمنینبارك
  ...الجو يزداد تأزّماً و لما يعد عثمان بعد

  .وقد أدركت قريش أن الخطر قاب قوسین أو أدنى.. وجاءت رسل السالم
  :يعرض على النبي شروط قريش» سھیل«جاء 

  .أن تضع الحرب أوزارھا بین الفريقین عشر سنین -
  .محمّد يأتیه من قريش مسلماً و ال تلتزم قريش بردّ من يأتیھا من عند أن يردّ محّمد من -
  .أن يعود محمد و أصحابه ھذا العام دون عمرة و أن يأتوا في العام القادم -
  .ذلك من أراد الدخول في عھد قريش فله ذلك و من أراد الدخول في عھد محمّد جاز له -

وكاد عمر أن ينفجر بعد ان سمع النبي  وقد بدا بعض الصحابة ممتعضاً » ابن عمرو«كان النبّي يصغي إلى عرض قريش يلقیه 
  :يستدعي علیّاً 

  .بسم اللَّه الرحمن الرحیم: اكتب يا عليّ  -
  :اعترض سھیل

  .اكتب باسمك اللّھم.. ال أعرف ھذا -
  :استأنف النبي

  ھذا ما صالح علیه محمد رسول اللَّه سھیل: اكتب ذلك واكتب -
  .عمرو بن

  :قال سھیل
  .ولكن اكتب اسمك واسم أبیك.. لو شھدت انك رسول اللَّه لم اقاتلك -

  :أطل الحزن من عینى الرسول
  .رسول اللَّه اكتب يا علي محمد بن عبداللَّه وامح... واللَّه اني رسول اللَّه وان كذبتموني -

  .رفع علي رأسه وقد شعر بالغضب يتفجر في صدره
  .و اللَّه ال أمحوھا... ال يطاوعنىان قلبى  -

  ..تناول النبي الصحیفة و محاھا
  .واستأنف على يثبت بنود السالم

  ...و نھض الوفد عائداً إلى مكة
  :اعصابه فتقدم من النبي بطوله الفارع و عیناه تبرقان بغضٍب عارم» عمر«لم يتمالك 

  ألست نبى اللَّه حّقاً؟ -
  :أجاب النبي بھدوء

  .ىبل -
  ألیس قتالنا في الجنة و قتالھم في النار؟ -
  .بلى يا عمر -

  :ھتف عمر وقد اھتزت دعائم اإليمان في قلبه
  !َفلَِم نعطى الدنیة في ديننا اذن؟ -

  :أجاب النبي و ھو يحاول إعادة الطمأنینة إلى قلبه
  .انى رسول اللَّه ولست أعصیه وھو ناصرى -

  :قال عمر بحدة
  نت تحدثنا انّا سنأتي البیت فنطوف به؟أو لست ك -

  :أجاب محمد بصبر األنبیاء
  أفأخبرتك انك تأتیه عامك ھذا؟... بلى يا عمر -

  :أجاب عمر مخذوالً 
  .ال -
  .فانك آتیه و مطوف به -

  .ھائجاً لم تفلح كلمات الرسول في إعادة السالم إلى نفسه» عمر«وظّل 
  :ل بعصبیةھرع الرجل الفارع إلى صاحبه وقا

  يا أبابكر ألیس ھو برسول اللَّه؟ -
  .نعم -
  اولسنا بالمسلمین؟ -
  .أجل يا عمر -
  أولیسوا بالمشركین؟ -
  ماذا تعنى؟ -
  فعالم نعطى الدنیة في ديننا؟ -

  :أبوبكر نظر أبوبكر إلى صاحبه بأسف و أدرك ان صرح اإليمان يھتزّ في أعماقه بشّدة، تمتم
  .انه رسول اللَّه ولن يعصى ربّه ولن يضیعه يابن الخطّاب -

و قد حانت اللحظة المناسبة لنسف  ...عن شخص يطفئ به النار التي تستعر في صدره.. عمر ما يزال ثائراً يبحث عن شي ء
  .السالم مع قريش

  .بن سھیل من االفالت من قبضة قريش، وجاء ينوء بالسالسل والقیود» أبوجندل«تمكن 
  .دعو إلى الشفقة، اعترضه أبوه و كان قد أمضى عھداً مع النبيكان منظره ي

  :ھتف الشاب المثقل بالحديد والقھر
  .يا معشر المسلمین.. يا رسول اللَّه -

  .والتفت سھیل إلى النبي
  .يا محمد بیننا و بینك العھد -



  .صدقت -
  :ھتف أبوجندل

  .نييا للمسلمین أأردّ إلى المشركین لیفتنوني عن دي -
  .المسلمون ينظرون إلى أخ لھم ال يملكون له ضرّاً و ال نفعاً 

  :ھتف النبّي يشّد على يده من بعید
  .اصبر يا أباجندل و احتسب سیجعل لك اللَّه ولمن معك فرجاً و مخرجاً  -

  :اقترب منه ھامساً .. لم يتمالك عمر كعادته فخف إلى ابن سھیل
  .كلبإنما ھم مشركون و دم أحدھم دم  -

  :اقترب عمر أكثر و كشف للشاب مقبض السیف و كرّر قائالً 
  .المشرك دمه كدم الكلب -

  .أدرك الشاب ان عمر يغريه بقتل أبیه فاكتفي بنظرة طويلة إلى عمر و لم يقل شیئاً 
يغدر أو يفتك و يخون العھد بل كیف للمسلم أن  كانت كلمات النبي ما تزال تتردد في أُذنیه و في قلبه ثم كیف له أن يقتل أباه ؟

  على قتل رجل كان يفاوض باسمھا و يدافع عن آلھتھا؟ و ھل ستسكت قريش.. الذي ابرم قبل لحظات
  و ھو.. كانت األفكار تصطرع في رأسه كخیول في معركة

  .يجرجر خطى واھنة عائداً مع أبیه
  ...وانطوى نھار ذلك الیوم، وقد ھبت نسائم السالم فوق رمال الجزيرة

  .«الفتح«جناحیه سورة  وفي المساء و عندما كانت النجوم تنبض في السماء كقلوب حالمة ھبط جبريل يحمل بین
  :وانساب نھر سماوّي و الرسول يتلو

  .إنّا فتحنا لك فتحاً مبیناً  -
  :وانبعث صوت في الظالم

  وأين ھذا الفتح و قد صّدونا عن البیت؟ -
  :أجاب النبيّ 

وردّكم سالمین مأجورين . الیكم في األمان لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بالدھم و ان يرغبوا.. ظم الفتحبل ھو أع -
  .فھو أعظم الفتح
  :ھتف المسلمون

  .صدقت يا رسول اللَّه -
  :و مضت أيام على السالم وثاب عمر إلى رشدة فتمتم آسفاً 

  .ما شككت منذ اسلمت إّال ذلك الیوم -
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و آن للدين الجديد أن يعبر شبه الجزيرة إلى  عاد رسول اللَّه إلى المدينة، والفرحة تمأل صدره بفتح اللَّه، فقد أمن جانب قريش

  .العالم كله
ذكراه من .. و نھض النبّي لزيارة ابنته توجه النبي كعادته إلى المسجد فصلّى ركعتین، غسلت عنه عناء السفر وھموم الحیاة،

  ...ديجة وكوثره الذي وھبه اللَّهخ
  .قرع الباب فھبت فاطمة للقاء النبي، كانت تحاول إخفاء ما تعانیه من إعیاء و تعب

صفرة فبدا كقمر انھكه السھر في لیلة  فتحت الباب و البسمة تشرق في وجھھا، تأّمل النبي وجه ابنته الوجه المشرق تشوبه
  .شتائیة طويلة
  :قال األب بحزن

  ا بنیة ما ھذا الصفار في وجھك و تغیر حدقتیك؟ي -
  :أجابت فاطمة بصوت واھن

  ..غلبھما النوم وقد بكى الحسنان من شدة الجوع حتى... يا أبه ان لنا ثالثاً ما طعمنا طعاماً  -
  .العش وضعھما في حجرة وقد نسیا ألم الجوع كعصفورين فرحین بدف ء.. أيقظ النبي ريحانتیه

لم تمض مّدة حتى وجد من . ملتھبة عمن يقرضه دريھمات يسدُّ بھا رمق اسرته، و كانت الشمس ترسل أشعتھا كان على يبحث
  .يقرضه ديناراً فانطلق يشتري به شیئاً 

  .المدينة تبدو مھجورة و قد فرّ أھلھا من الرمضاء و الحر
  :عليّ  ه بادرهدقّق النظر فیه و لما اقترب من.. من بعید الح له رجل يمشي على غیر ھدى

  ما الذي أخرجك يا مقداد في ھذه الساعة؟ -
  .وأبحث عّمن يقرضني درھماً أو ديناراً .. عضنى وأھلي الجوع.. الجوع يا أباالحسن -

الجوع يصنع مالئكة و . بھا إلى أسفل السافلین تارة يھذبھا فتسمو إلى السماء و تارة ينحطّ .. ان للجوع فعله العجیب في النفوس
  إرادة اإلنسان أو على غريزة وكال الخیارين يتوقّفان على.. طینشیا

بین الذات و االيثار ألنّه اليوجد في  ذلك الحیوان القابع في األعماق المظلمة ولیس في حیاة علي من وقت لكى تنشب معركة
  ..صقلتھا النبوّات أعماقه المضیئة من يعترض على إرادته التي

  .كه إلى أخیه وعاد إلى البیت خالى الیدينوھكذا قدم على كل ما يمل
الحسنان في حجرة و فاطمة تصلّى في المحراب  و كان.. كان المنزل ھادئاً تغمرة رحمة من السماء و وجد في الحجرة رسول اللَّه

  :السماء بخشوع طیب ولما جلس على قبالة رجل ربّاه في حجرة تمتم النبي و ھو يرمق وقد مألت فضاء الحجرة رائحة طیبة لطعام
  .اللھم ھؤالء أھل بیتى فأذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا -

  .و كان في الجفنة خبز و لحم.. فرغت فاطمة من تبتلھا و مدت يدھا إلى جفنة مغطاة
  :قال على متعجباً 

  يا فاطمة أنّى لك ھذا؟ -
  :أجابت فاطمة بنت رسول السماء

  .زق من يشاء بغیر حسابان اللَّه ير.. ھو من عند اللَّه -
  :قال النبي مبتسماً 

  إن مثلكما كمثل زكريا إذ دخل على مريم فوجد عندھا رزقاً  -
  .حساب يا مريم أنى لك ھذا قالت ھو من عند اللَّه ان اللَّه يرزق من يشاء بغیر: قال

يلج المرء . ققوا النظر لرأوا أثر جبريل في حجراتهد ولو.. لو اُزيحت الحجب عن العیون لرأى سكّان المدينة منزالً إلى جوار المسجد
اتصل  يوم.. بقعة اختارتھا المالئكة يوم ھبطت على األرض... إلى عالم من تراب... طین األرض فیجد نفسه في بقعة ال تنتمي إلى

  .النور بالطین لیولد اإلنسان السماوي الذي انطوت في أعماقه أسرار الوجود



واستنشق نسمة الحیاة، و يوم قال اللَّه  ...اسماء ولدت يوم عطس آدم... حسن و حسین.. فاطمة.. لىع.. محمد: كانوا خمسة
تتراكم بعضھا  التنوّر كان نوح يتأّمل السماء و ھي تنھمر مطراً كأفواه القرب وجبال من الغیوم و يوم فار.. ان اصنع الفلك بوحینا: لنوح

.. السفینة باسم اللَّه تشّق طريقھا في موج كالجبال لى بحر متالطم األمواج و سارتولتتحول تلك األرض الجرداء إ.. فوق بعض
القلب فیتألق  أصوات الحیوانات وھدير الموج و تمتمات دعاء المؤمنین تمتزج تطھر. مالھا من قرار ومقدمة السفینة تعلو و تھبط

اجتمع المؤمنون أمام خشبة صغیرة مستطیلة الشكل  وقد.. السفینة تجرى لمسستقر لھا. األمل بمستقبل طاھر لألرض.. األمل
  فیھا اسماء أثارت دھشتھم و حركت

كلمات تحمل لھم األمل بالخالص  كلمات صغیرة واضحة مكتوبة بلغة شعب عاش قبل الطوفان؛.. كوامن األسئلة في أعماقھم
  :أمل في الحیاةحفرھا نوح تعويذة  كلمات.. كلمات تتألّق بألوان قزح... بغصن زيتون أخضر

  .و يا معیني.. يا إلھي -
  .برحمتك و كرمك ساعدني

  .وألجل ھذه النفوس المقّدسة
  .محمد

  .ايلیا
  .شبر

  .شبیر
  .فاطمة

  .الذين ھم جمیعھم عظماء و مكرمون
  .العالم قائم ألجلھم

  .ساعدني ألجل أسمائھم
  .أنت فقط تستطبع أن توجھنى نحو الطريق المستقیم

  و عادت حمامة بیضاء تحمل... سماء اقلعي ر السفینة عباب المیاه حتى استوت على الجودى و قیل يا أرض ابلعي ماءك و ياو تمخ
  .و قد تألقت في السماء ألوان األمل و الربیع.. غصن الزيتون

  :و ھمس النبي في اُذن التاريخ و ھو يضم ريحانتیه
  .ا نجا وَمن تخلّف عنھا غرقَمَثُل أھل بیتى مثل سفینة نوح من ركبھ -
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  .األشواك تبوح باسرار اللیل و خشخشة.. والغدر.. تموج باألسرار.. صحراء ملیئة بالرمال... الصحراء مّد البصر

ورائحة مؤامرات تدبر في .. في الظالم ، و عیون تبرق»غطفان«و مضارب » خیبر«آثار مشبوھة فوق الرمال الممتدة بین حصون 
  .فاءالخ

الغريبة فوق الرمال و الرجال الملثمون و العیون  اآلثار... يجوبون الصحراء يترصدون الذين كفروا انّھم ال أيمان لھم» محمد«فرسان 
 و مضارب غطفان» السامري«ما بین حصون ... األشواك في اللیل و أصوات كفحیح األفاعي التي تبرق في الظالم و خشخشة

أھل البادية عن عجل يخور في حصون  و تسامع... تكّشر عن أنیاب ملوّثة بالصديد» غطفان«و .. اكھاتحوك شب. »خیبر«عناكب 
  .وسط الرمال

ولكي يفوّت الفرصة على العقل الیھودي . محارب واھتزت راية العقاب في قبضة على، وغادر آخر األنبیاء المدينة في ألف و ستمئة
  ..المسلمین أن تقطع المسافة بأقصى سرعة تالذي جبل على الغدر فقد تحتم على قوّا

و بدت الحصون ... األشیاء يحیطھا بالغموض و األسرار و كان الظالم يغمر... لم تمرّ ثالثة أيام حتى وصل النبّي بجیشه مشارف خیبر
  .رابضة فوق األرض في رھبة الظالم كائنات خرافیة

  .بساتین النخیل المحیطة كل الجھات و قد استكملوا احتاللقبل أن يطلع الفجر كان المسلمون يحیطون بخیبر من 
حجارة صّماء ال » األوثان«و .. خواراً عالیاً  يطلق» العجل» «الحجر«يستنجد » التبر» «غطفان«يتطلّع إلى أوثان » العجل السامريّ »

  .تفقه شیئاً مما يدور
  :المفاجأةطلع الفجر، و اخرجت األفاعي رؤوسھا، صرخ أحدھم مأخذواً بھول 

  !محمد و الخمیس -
لو كان غیر جبريل » جبريل«غیظاً لدى ذكر  كما كانوا يتمیزون.. ال يتحملون سماع ھذا االسم.. يخلع قلوبھم» محمد«كان اسم 

  ...موقف آخر يحمل رسالة السماء إلى ابن مكة لكان لھم
  :قال النبّي مستبشراً وھو يراقب ذعر األفاعي

  .انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين... بت خیبرخر! اللَّه أكبر -
  .معركة مدمرة سیكون لھا شأن.. الصحراء تراقب معركة و شیكة

  .ووقف التاريخ يصغى إلى ما يدور بصمت
و » القموص«و » الشق«و » ناعم«و » الصعب» و» النطاة«ووقفت جدران ... اجتاح المسملون المناطق المشجرة ما بین الحصون

  .دار قتال رھیب في الشوارع ثابتة في وجه الھجوم و» ساللم«و » الوطیح«
ألن سقوطھا يعني أن يعود السامري ... تسقط على خیبر أالّ .. صمد الیھود قاتلوا بضراوة.. سقط خمسون جريحاً من المسلمین

 فیأخذ» الرسول« وافل المسافرة لعلّه يعثر على أثر يرحل إلى سیناء ينقب في آثار الق سوف يشّد عباءته و.. إلى التیه مرّة اُخرى
  .قبضة اُخرى

  .استشھد محمد بن مسلمة؛ ترصده يھودى من فوق الحصن ثم دفع علیه الرحى فسقطت علیه
ينظر باستعالء و شماتة إلى » السامري» واألمل قطرات من ندى تبخرت لدى شروق الشمس و... الحصون منیعة واقفة كالجبال

  نبيّ 
  .لعربا

واألفاعي تخرج رؤوسھا تحاول أن .. النخیل و النسائم تداعب سعفات... و اشتعلت مواقد في قلب اللیل... نشر الظالم ستائره
  .تصغى لما يدور حول المواقد

  :أطرق أبوبكر برأسه و تمتم آسفاً 
ارجو أّال يكون .. أرأيتم الخندق حوله ..حصن ال يفتح» القموص«و ... حصون مستعصیة منیعة و الیھود مسلّحون بسالح حسن -

  .رسول اللَّه غاضباً مني
  :أجاب عمر

كلّه نھجم و يھجمون ولكن إخوان القردة يخرجون  أنا أيضاً لم استطع ان أفعل شیئاً لقد قضیت النھار.. لیس الذنب ذنبك يا صاحبى -
  .الینا من خلف األشجار كالشیاطین

  :«أبوعبیدة«علق 
  .قال رسول اللَّهاسمعتم ما  -
  .و ھل ينسى قوله -



  .و يحبُّه اللَّه و رسوله ألُعطیَن الراية غداً رجالً يحبُّ اللَّه رسوله: كلماته ما تزال ترّن في اُذني -
  .ترى َمن سیكون صاحب الراية -
  .انّه عليّ .. األمر واضح -
  !!ولكن علیّاً أرمد -
  .ربما سلّم الراية إليّ  -
  .ل يا أباحفص؟ماذا تقو -
  .في الصباح يعرف القوم السرى -

  .نام البعض و ظّل البعض ساھراً يحلم براية حّب أزلیة.. كانت النجوم تومض من بعید
  .الراية التي أصبحت حلمه تلك اللیلة ونام أبوحفص بعد أن عزم على أن يكون غداً أقرب الناس إلى النبي علّه يسلّمه
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  ...لتبدأ يوماً جديداً  واستیقظت الكائنات.. و زقزقت العصافیر في أعشاشھا.. تنفس الصباحطلع الفجر و 

  .تألّقت خلف ذرى النخیل.. قد بزغت الشمس و... وزرقه السماء الفیروزية تصبح شّفافة رائعة.. رماد الفجر يتبدد شیئاً فشیئاً 
  ...حطّمت فوقھا المعاولصخرة ت. بدت الحصون ذلك الصباح كابوساً يجثم فوق الصدور

  ...و رسوله يتطلّعون إلى رجل يحب اللَّه و رسوله و يحبه اللَّه.. تحلّق المسلمون حول النبي
  :و ھتف النبي

  أين على؟ -
  :وتقدم فتى في الثالثین أو يزيد فاستلم راية العقاب وراح يصغي إلى صوت سماوي

  .انطلق فتح اللَّه علیك.. فقاتلھم إلى اإلسالم فان لم يستجیبوا انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم، ثم ادعھم -
و عادت تحت راية عمر تجبنه و .. أبوبكر يلومھا فقد عادت مرّة تلوم أبابكر و... كان على علّي أن يقود نفس القوة التي ھزمت مرتین

  ...يجبنھا
نزع درعه لیكون أكثر » القموص«صار قريباً من  و عند ما... ألّقةھرول على لیبث الحماس في جنوده فبدا بحلّته االرجوانیة جمرة مت

  .ذلك قدرة في الحركة، و أمر جنوده أن يفعلوا
  .إلحراق العجل و كان خیار الحرب ھو الطريق. رفض الیھود ساخرين دعوة اإلسالم ونداء السالم

و كانوا .. يخرجون مدججین بالسالح فراح شجعانھم ...كان منظر علّي بال درع قد حرّك شھوة الغدر و االنتقام في نفوسھم
  .يتساقطون الواحد تلو اآلخر عند قدمیه

  ..أعینھم كیف ھزم الحديد أمام قلب المؤمن رأوا بُأمّ .. أدركوا أن ھناك سرّاً في انتصار عليّ .. الذين كانوا يراقبون الصراع
تقدم .. ثالث رؤوس كأفعى اسطورية في قبضته حربة ذات.. كتلة ھائلة من الحديد والبأس.. درجات الحصن» مرحب«وھبط 

  ھناك في كلّ  لیس.. ينقل خطاه المثقلة بالزرد و الحديد» مرحب«
  .جسده الفارع ثغرة يمكن للسیف أن ينفذ فیھا

وكادت أن تنفذ .. ثةمرحب حربته برؤوسھا الثال ووجه.. تقّدمت كتلة الحديد.. توقعوا جمیعاً نھاية على.. وتوقع المسلمون والیھود
  .في صدر عليّ 

مرّت لحظة صمت قبل أن ترتطم . تحطّم الحديد ... ارتّد علّي إلى الوراء ثم قفز في الھواء لیھوي بضربة ھائلة أودعھا غضب السماء
الیھودي إلى باب  لغروروقد قتل داوود جالوت، واندفع علّي بعد أن حطّم ا. تتخلع له القلوب المذعورة كتلة ھائلة باألرض محدثة دوّياً 

و » القموص«و سرعان ما سقط .. عبره المھاجمون لینتزعه وسط دھشة الجمیع، وأصبح جسراً فوق الخندق يندفّق... الحصن
  ..كلھا و سقطت خیبر» الساللم«و » الوطیح«

  :قد أقسموا قالواالسامريون  و تذرو الريح رماده في الصحراء، و كان.. اطلق العجل صرخة استغاثة قبل أن يحترق
  .لن نبرح علیه عاكفین حتى يرجع الینا موسى -

  .كونوا قردة خاسئین: و قال لھم اللَّه
  ...على يصنع الفرح لمحمد... طارت الفرحة للنبّي فراشًة ترفرف

  الذين اخرجوا من... واالصحارى و معه الذين آمن عاد يمخر البحر األحمر و يطوي رمال... وھا ھو أخوه جعفر يعود من أرض الحبشة
  .ديارھم بغیر حّق إّال أن قالوا ربنا اللَّه

  :ينابیع الفرح تتدفق من عینیه وعانق النبّي أخاً لعلّي وابناً لحامي آخر النبوّات في التاريخ، ھتف النبي و
  .بقدوم جعفر أم بفتح خیبر. ما أدرى بأيھما أشّد سروراً  -

  :و قال أبوحفص لما رأى اسماء
  .ھذه البحرية، ھذه الحبشیة -

  :و التفت الیھا قائالً 
  .فنحن أحّق برسول اللَّه منكم... لقد سبقناكم في الھجرة -

  ...ترى رسول السماء أعلنت اضرابھا عن الطعام حتى... بركان غضب ينفجر في أعماق امرأة ھاجرت مرّتین
  .للَّه سبقناكم بالھجرةيا رسول اللَّه ان ابن الخطاب يقول نحن أحّق برسول ا -

  :قال النبيّ 
  فما كان جوابك له؟ -

  :قالت أسماء
  .في أرض البغضاء بالحبشة و كنا.. كّال واللَّه كنتم مع رسول اللَّه يطعم جائعكم و يعظ جاھلكم: قلت له -
  له و ألصحابه ھجرة.. انه لیس بأحّق بي منكم.. أجل واللَّه -

  .ولكم أھل السفینة ھجرتان
التّف بعباءته میمماً وجھه . السامري الرحال وشدّ ... وعاد السالم يرفرف فوق األرض.. محطمة األنیاب... غادرت األفاعي جحورھا

  .نحو أرض التیه
  .تحمله المالئكة تخفق فوق رأسه أجنحة جبريل» محمد«لقد جاء ... بأھلھا» فدك«مادت 

  :وجاء رجل من تلك النواحي يسعى
  .ولنا السالم.. كم األرضيا محمد ل -
  .والسالم.. ولكم نصف ثمار األرض -

  .«وآت ذا القربى حقّه«:و لما قال اللَّه
  :أعلن النبيّ 

  .إّن فدكاً لفاطمة -
  .«العجل«و احتراق  «االسخريوطي«ھزيمة .. رمزاً النتصار اإلنسان على نفسه» فدك«ومن ذلك الیوم أضحت 

  .اإلنسان التي أبت السماوات و األرض أن يحملنھا و حملھاو ستبقى فدك رمزاً لألمانة 
  ..و كانت فدك رمزاً لخالفة اإلنسان على األرض



  ..و سیكون لھا وجود في الجغرافیة و في التاريخ» فدك«ستكبر 
  .بأسرهلتشمل التاريخ البشرى  سوف تستوعب عدن، سمرقند أفريقیا، سیف البحر مما يلي الجزر و أرمینیا و سوف تكبر

  .لقد وھب اللَّه مريم كلمته في المسیح و أعطى فاطمة فدكاً 
  .و أرادوا أن يصلبوه فرفعه اللَّه إلیه.. وأراد الیھود بعیسى كیداً 

  ..المظلمة العربي القابع في األعماق» الوثن«كیف سیتصرف ... وفدك ماذا سیحّل بھا يا ترى
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دماء العافیة، السماء تنتظر نذراً نذره  وعادت إلى وجھیھما.. نھض الحسنان من فراش المرضفلقد ... حان وقت الوفاء بالنذر

  .ال شي ء في منزل فاطمة. قريباً من عوالم مغمورة بالنور نذراً يقدمه إلى نفسه لیكون.. اإلنسان
بالذكاء أمام رجل ال يملك سوى .. بالذھب ..رجل من خیبر؛ رجل شھد انھیار حصون ملیئة بالسالح» شمعون«انطلق على إلى 

  .سیف وقلب تنطوى في حناياه النجوم
جاء .. و قھر خیبر» القموص«الرجل الذي اقتلع باب  ..ثالثة أصواع من شعیر.. انه يريد قرضاً . و ھا ھو الیوم يأتي يطلب شیئاً عجیباً 

  .«فدك«تملك أرض ... محمد و امرأته بنت... يطلب حفنة من شعیر
  :و قد ھزّته المفاجأة تمتم شمعون

  !ھذا ھو الزھد الذي أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة -
ثم خمسة أقراص .. صار الدقیق عجیناً  ..تجمع الدقیق.. فتاة تعیش في منزل فاطمة» فضة«الرحى تدور و .. طحنت فاطمة صاعاً 

  .لكل صائم قرص شعیر
األسرة الصائمة تتھیأ . اإلنسان و األرض الوداع يعلن عن نھاية يوم من حیاةيرسل أشعة .. النجم المھیب يھوى باتجاه المغیب

  .لیكمل رحلته باتجاه النور لقمة خبز تقیم أود الجسد اآلدمي.. لالفطار
  :ھتف انسان جائع

  .اطعموني أطعمكم اللَّه! مسكین -
  .تمضعه و إّال مضغت نفسھا ث عن شي ءالصائم في لحظة االفطار يدرك آالم الجوع عندما تتلوى المعدة خاوية تبح

حیث تالل النور ... المسافر في ملكوت السماء والجوع زاد.. و استأنفوا رحلة الجوع.. وأفطروا على الماء.. قدم الصائمون خبزھم
  .يسحقه فاذا ھو خائر كثور محطّم القرون... الشیطان القابع في الظلمات الجوع يلجم... وبحیرات تزخر بالنجوم

و الحّب نداء اللَّه إلى ... آيل إلى الزوال إّال الحبّ  و كّل شي ء... ومرّ يوم آخر و الصائمون في رحلة إلى اكتشاف ينابیع الحب األزلي
  .النفوس البیضاء

  الكائنات تعود إلى. يالوعة الیتم في ساعة الغروب... ومرّ يتیم
  .زاخرة بالدف ءأوكارھا و الطیور إلى أعشاشھا واألطفال إلى أحضان 

.. و المرارة في النفس.. البكاء في القلب يتجمّع... وفي ساعة الغروب تتجمع الدموع في عیون الیتامى كسماوات مشحونة بالمطر
  ..نفوس األطفال البرد و الجوع و ھل تتحمل... فكیف اذا اجتمعت مع الجوع

  :نادى الیتیم في لحظة الغروب الحزين
  .عمكم اللَّهمما أط... أطعموني -

نفوس براھا الجوع والنذر حتى عادت شفافة  فكیف مع... ھناك في أعماق النفوس البیضاء كنوز من اللّذة أين منھا لذائذ البطن
  ..كالضیاء ساطعة كالنور

عالم اإلنسان حیث يشھد .. تحیله إلى حطام فباتوا لیلتھم يطوون رحلة مضنیة تكاد تمزّق الجسد و.. لبى الصائمون نداء الیتیم
  .إلى األبد.. الشیطان الالنھائي انتصار المالئكة و ھزيمة

  .السماء تراقب نفوساً في األرض تطوى مسافات الجوع وفاًء لنذرھا
  .وفي الیوم الثالث مرّ أسیر ينشد لقمة خبز أو تمیرات

تذبل أو تكاد، و النفوس .. رياحین النبوات تھتز ن ووالوجود يغمره ضباب و دخا... العیون غائمة.. األجساد ترتعش أمام أمواج الجوع
  .تشتّد نصوعاً والورود تضوّعاً 

  ..المحراب وصوتھا زاد وھناً على وھن وھي قائمة تصلّي في.. غارت عیناھا. فاطمة تزداد نحوالً 
  :سورة اإلنسان و انھا... وفي منزل آخر األنبیاء ھبط جبريل يحمل ھدية السماء

  .الرحمن الرحیمبسم اللَّه  -
  .ھل أتى على اإلنسان حیٌن من الدھر لم يكن شیئاً مذكورا

  .انا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً 
  .انا ھديناه السبیل اّما شاكراً و اّما كفورا

  .انّا اعتدنا للكافرين سالسل و اغالالً و سعیرا
  .مزاجھا كافورا إّن األبرار يشربون من كأسٍ كان

  .عیناً يشرب بھا عباد اللَّه يفّجرونھا تفجیرا
  .يوفون بالنذر و يخافون يوماً كان شرّه مستطیرا

  .و يطعمون الطعام على حبّه مسكیناً و يتیماً و أسیرا
  .انّما نطعمكم لوجه اللَّه ال نريد منكم جزاًء و ال شكورا

  .راانّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطري
  .فوقاھم اللَّه شرّ ذلك الیوم ولقاھم نضرًة و سرورا

  ...وجزاھم بما صبروا جنّة وحريرا
  .اّن ھذا كان لكم جزاًء و كان سعیكم مشكورا

  .بشر ورأت فاطمة في تلك اللیلة ما ال عین رأت وسمعت ما ال أذن سمعت و لم يخطر على قلب
.. المتألقة تتكّسر امواجھا عند جذوع األشجار ثبان من المسك و كانت األنھار الصافیةرأت اشجاراً خضراء خضراء مّدت عروقھا في ك

في  و تبدت الثمار... وقد بدت كبائس اللؤلؤ الرطب في ذرى األغصان.. األوراق بصوت حالم و نسائم تمرّ تالمس األغصان فتصطفق
و أطفال كاللؤلؤ يحملون كؤوس ... السلسبیل تتدفق ينابیع. ملوّنةو قصور الزبرجد متناثرة ھنا و ھناك كاألحجار ال... غلف األكمام

  .ال فیه شمس و ال زمھرير.. في ربیع دائم... يتألقون في الظالل و في الضیاء ...الفضة مألى بالعسل المصفى
الوجوه . ب الزنجبیليستمتعون باحتساء شرا في أيديھم كؤوس طافحة.. سادة القصور يرتدون ثیاباً من سندس أخضر و من استبرق

  .نحتھا النسیم الربیعي المشبع بشذى الورود واألزھار الخالدة ..وجوٌه نظرة.. طافحة بالسعادة األبدية
  ...السعادة غرقت في بحیرات.. ساحت بین تالل المسك و قصور الزبرجد. رأت فاطمة كّل ذلك

  .تحرّر تماماً من ويالت األرض مبدأ االنسان، و قد و ما أحلى أن يجاور اإلنسان.. كادت تذوب شوقاً فھناك اللَّه
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لبنت رسوله، مضى التاريخ يجوس خالل  ينظر بدھشة إلى أرض أرادھا اللَّه أن تكون نحلة.. مضى التاريخ يجوس خالل الرمال

  ...وھناك ثالث سنین سويّا يشعل الحوادث ھنا.. الرمال
  .الجنّة ت يداه فأبدله اللَّه جناحین يطیر بھما فيقطع.. »جعفر«و قد قتل » مؤتة«وقعت 

وعادت حمائم ... المعبد يحطم بفأس جّده وجوه اآللھة وقد دخل حفید ابراھیم.. تھاوت األصنام و األوثان صارت أنقاضاً .. فتحت مكّة
  .السالم إلى واٍد غیر ذي زرع

ثم أنزل اللَّه سكینته على رسوله و على  فلم تغن عنھم شیئاً  يوم اعجبت المسلمین كثرتھم... وتوقّف التاريخ في وادي حنین
  .المؤمنین

  .و جیوش ھرقل دارت رحى فاطمة و دار الزمن دورته و مرّ عام فإذا رسول اللَّه يتحّدى دولة الروم
  .اللَّه أفواجاً  وھم يدخلون في دين و رأى الناس.. القبائل العربیة ترسل وفودھا إلى المدينة وقد فاءت إلى دين اللَّه

  .، و أسلم باذان بن ساسان في الیمن»البردة«وقد أسلم كعب فأعطاه نبي اللَّه 
  .األكبر اّن اللَّه بري ٌء من المشركین و رسولُه ، و أذان من اللَّه و رسوله إلى الناس يوم الحج»براءة«وجاء جبريل يحمل سورة 

  :ودوّت كلمات علّي في الكعبة وما حولھا
  . يدخل الجنّة كافر، و ال يحّج بعد العام مشرك وال يطوف بالبیت عريانال -

  .و يضیع الفقراء... ثم فرضت السماء الزكاة حتى التكون األرض دولة بین األثرياء
  ...باًء منثوراً و ما كان لغیر اللَّه يذھب ھ... يبقى و ما كان للَّه... و ان المساجد للَّه.. و بنى المنافقون مسجداً ھو مسجد ضرار

و .. و الذوا بالفرار... ولى المنافقون األدبار أرسل النبّي من يشعل النار في مسجد لم يؤسس على التقوى فالتھمته ألسنة النار و
  .رماداً و غبارا.. »ضرار«ذرّت الريح 

  في مريم؛ جاءوا يقولون اّن عیسىالمسیح و جاء يجادل في طبیعة.. وجاء وفد من نصارى نجران.. ودارت رحى فاطمة و دار عام
  :وقد قال اللَّه. ابن اللَّه

  ..اّن َمَثل عیسى عند اللَّه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون -
  !!من تراب؟ -
  .كلمته القاھا إلى مريم -
  .بل ابن اللَّه -
  .نشرك به شیئاً و ال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللَّه اللَّه و ال يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و بینكم أّال نعبد إالّ  -
  .ال ندع الرّب يسوع و قد ُصلب من أجلنا؛ من أجل اإلنسان الخاطئ -
  .فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبین تعالوا ندع ابناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل -

الیمنى صبیّاً في السابعة و في الیسرى  يمسك بیده.. رجل يحمل في روحه مالمح المسیح... يراقب موكباً عجیباً » بالعاق«كان 
  .ظّالً و خلفھم فتاة تشبه مريم صبیاً في السادسة و معه شاّب يكاد أن يكون له

و الفضاء مشحون بالغضب و ... لّق في الضوءتتأ و تلك الوجوه الخمسة... نصارى نجران في حیرة و رأى العاقب في السماء دخاناً 
  اللعنة

  ...قاب قوسین أو أدنى
  ...تأثرت القلوب و دمعت العیون خشیة للَّه

  :و مّد العاقب إلى النبّي يد السالم، فقال النبيّ 
  .لنجران جوار اللَّه و ذمة محمد رسول اللَّه -

  ..وعاد أھل نجران إلى ديارھم
  :في طريق العودة و ھبط جبريل» غدير خمّ » السماء و اختارت... نطلق رسول السماء إلى حّج بیت اللَّهو ي.. و تمرّ األيّام

  .يا أيّھا الرسول بلِّغ ما اُنزل الیك من ربِّك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته -
  والناس؟ -
  .اللَّه يعصمك من الناس -

  .الرمال تشتعل لھیباً ال يطاق
  :توقّف التاريخ يصغي لما يقول آخر األنبیاء وقف معه مئة ألف أو يزيدون، و عالمات استفھام ترتسم على الوجوه وو توقف النبي فت

  ألسُت أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ -
  .بلى يا رسول اللَّه -
  .سائلكم عن الثقلین أيّھا الناس ستردون عليَّ الحوض و أنا... َمن كنُت مواله فھذا عليٌّ مواله -
  و ما الثقالن يا نبّي اللَّه؟ -
  .كتاب اللَّه و عترتى أھل بیتى -

إلى الديار وقد دخل الناس في دين اللَّه  و عادت قوافل الحج األكبر تستأنف رحلة العودة... و مضى التاريخ ال يلوى على شي ء
  ..آيات السماء أفواجاً وھبط جبريل يتلو على الرسول آخر

  .دينكم و أتممُت علیكم نعمتي و رضیُت لكم اإلسالم ديناالیوم أكملت لكم  -
  ...و شعر النبي ان مھمته في األرض قد انتھت و آن له أن يستريح ولكن
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و يتیه بین .. في السماء يخترق الغیوم ثم حلّق... فجأة سقط المصحف على األرض.. في يدھا مصحف.. كانت فاطمة تقرأ القرآن

  ...اللحاق تريد.. فاطمة نفسھا تطیر وراءه ورأت.. النجوم
  :و كان القرآن ينادي

  .ھلمي إلى السماء.. ھلمي إليَّ  -
  .و نظرت فاطمة وراءھا فرأت األرض زيتونة مشحونة بالبرق و بالرعود

  .و ھواجس الخوف تحاصرھا... ھبّت فاطمة من نومھا
  :قالت ألبیھا

  .دييا أبتي أني رأيت قرآناً يسقط من ي -
  :قال الذي عنده علم الكتاب

  وقد عرض عليَّ جبريل.. يوشك أن اُدعى فُأجیب.. يا فاطمة -
  .القرآن في ھذا العام مرّتین



  .خیامه دق أوتاد... ضرب الحزن اطنابه في القلب الكسیر... تجّمعت في عینیھا الدموع
  :قال األب لیسرّي عن ابنته

  .لحوقاً بيّ أنِت أول أھل بیتي .. ال تحزني -
وجه يتألّق بنور اللَّه، واللَّه نور ... أزھر وجدت لھا طريقاً خالل الغیوم فعادت البسمة تموج فوق وجه.. أشرقت شمس األمل

  .السماوات و األرض
  .و تمرّ األيّام متوجسة و األرض تفتقد جبريل

شعر الرجل السماوى بأّن االُفق مشحون  و... اطفائھاعجز الماء عن .. عصفت به الحمى.. سقط رسول السماء مريضاً فوق األرض
  .تھیّبت حملھا السماوات و األرض.. تريد االستحواذ على أمانة بالمؤامرة وان ھناك عیوناً تبرق في الظالم

تھا ريح تحلم بالربیع دفع... فراشة قادمة و كانت ھناك. ھناك في الخفاء و بعیداً عن العیون كان العنكبوت تنسج شبكة مخیفة
  .البیوت صفراء فھي توشك ان تسقط في بیت ھو أھون

  ...في اللیل و الناس نیام حطّم الشیطان أغالله و ذرّ قرنیه يريد الفتنة
والقلق عاصفة مدمّرة تھزّ القلوب تريد اجتثاث  ..و سكون مھیب يجثم فوق المدينة.. و قد ادلھمت السماء.. كان الجوّ مكفھراً 
 كان... السالم... ، كانت القلوب خائفة وھى تنطوي على شي ء يوشك أن تفقده»الرضوان بیعة«و » العقبة«یعة الطمأنینة منذ ب

  ...واألرض توشك أن تفقد ھذا السالم.. محمد سالماً في األرض
ّي أرسل وراء أصحابه الحمى وانتظمت انفاس النب ، وأفواه القرب تريد اطفاء الجمر، حتى اذا ھدأت...و رسول اللَّه يغلي بالحّمى

  ..وقد شّم في الفضاء رائحة غريبة
  :الرسول و ھو يريد تمزيق شباك العنكبوت طفحت الفرحة فوق الوجوه وھى تنظر إلى النبّي ھادئاً قد فارقته الحّمى؛ قال

  .ألم آمركم أن تنفذوا جیش اسامة -
  :تمتم بعض الصحابة

  .بلى يا رسول اللَّه -
  أمري؟ لَِم تأخرتم عن -

  :قال أبوبكر مبرّراً 
  .اني خرجت إلى الجرف ثم رجعت الُجدد بك عھداً  -

  :وعلّق عمر
  .ال أُريد أن اسأل عنك القوافل.. وأنا لم أخرج -

  :العنكبوت منھمكة في مّد الخیوط الصطیاد فراشة الربیع و النبي يحاول تمزيقھا
  .جیش اسامةلعن اللَّه َمْن تخلف عن .. انفذوا جیش اسامة -

  ..حتى غامت األشیاء حوله.. برأسه تسارعت أنفاس الرسول وكان قلبه يخفق بشّدة و قد عاودته الحمى، و شعر بدوار يعصف
  .و كادت فاطمة أن تموت.. و بكت النسوة

  :ةفحاول للمرّة األخیر أفاق النبّي من غیبوبته و قد شعر بالخیوط الواھنة تسّد الطريق على فراشة الربیع
  .أئتوني بدواة و صحیفة ألكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعده أبداً  -

  .ولكن العنكبوت كانت قد سّدت الطريق أمام فراشة النور.. ھّب صحابي ينشد الھداية
  :قال عمر آمراً 

  .انه لیھجر و حسبنا كتاب اللَّه... ارجع لقد غلب الوجع رسول اللَّه -
  .معنى رمق أبوبكر صاحبه بنظرات ذات

  :و قال الذي نھض
  ھل أحضر لك الدواة يا نبّي اللَّه؟ -

  :قال النبي بحزن
  .أبعَد الذي قاله عمر -

  :واحتجت النسوة من وراء حجاب و كان صوت اُم سلمة واضحاً 
  .ائتوا رسول اللَّه حاجته -

  :ھتف عمر بعصبیة
  .صح أخذتن بعنقه إذا مرض عصرتن أعینكّن واذا.. اسكتن فانكن صواحب يوسف -

  :نظر النبّي إلى أبي حفص و تمتم
  .ھّن خیٌر منكم -

مع النبّي إّال شاباً ال يفارقه مذ أطّل على الدنیا  ولم يبق.. و تفرق من كان حاضراً ... و بكى أحد الصحابة، و قد شعر بھبوب العاصفة
  ..ةفیه النفس إلى بارئھا راضیة مرضی يوم تعود.. وھاھو الیوم الموعود
  ..السالم ال يريد االنطواء إّال بعد أن يشھد رحیل» صفر«و .. الیوم ھو يوم االثنین

و النبّي يشّد على يد فتى شرى روحه للَّه و  ..كان علّي يعتنق الرجل الذي ربّاه صغیراً و علّمه كبیراً وفتح له أبواب الملكوت
  ..األعماق اللَّه وحده الذي يراقب.. الرسول

  .الموت معه أو دونه و ما أحلى. الحیاة مريرة دون محّمد... ودّ لو يقیه بروحه. كالمذھول كان عليّ 
  ..وداع بعد رحلة دامت ثالثة و عشرين سنة فإّن للنبّي والوصي ساعة من.. تجرجر نفسھا بعناء و تبعھا السبطان» فاطمة«نھضت 

لم يسمعوا .. األرض عن السمع لمحجوبون ئكة الرحمن، ولكن أھللحظات كالقرون المتمادية والنبي ينوء بنفسه، يصغي إلى مال
  :رسول السماء شیئاً سوى كلمات ھي آخر ما حفظته األرض من

  ..بل الرفیق األعلى -
العاصفة، و حطّم الشیطان أغالله فراح يوقظ  وقد ھبّت.. نحو اللَّه يعبر السماوات مخلّفاً جسده بین ذراعي عليّ » محمد«وانطلق 

  .وثان العربیةاأل
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وانقطع ذلك الحبل ... والمحرومین قد توقف إلى األبد فالقلب الذي كان ينبض حبّاً للفقراء.. المدينة ھائجة وقد زلزلت األرض زلزالھا

  ..واختفت ظالل جبريل وبدا المسجد خاوياً على عروشه.. باألرض الممدود الذي يربط السماء
  .تدكدكت على السھل لیت السماء اطبقت على األرض ولیت الجبال. تشرق بالعبراتالعیون تبكي و الحناجر 

في كّل اتجاه تبحث عمّن يھبھا  ھل رأيت قطیعاً من الماشیة سقط راعیھا فراعھا خوف من ذئب قد يشّد علیھا فھي تجرى
  .الطمأنینة حتى لو كان وھماً 

  ..لھا ر الماء حتى لو كان قّشة ال شأنوھل رأيت غريقاً في بحٍر ھائج يتشبث بكّل شي ء غی
  ذلك النھار العاصف كان أبوحفص زائغ... ھكذا كانت المدينة

  :ھمس في نفسه حانقاً ... العینین يبحث عن صاحبه يترقّب حضوره بین اللحظة و األخرى
  ...في ھذه األيام» السنخ«ما كان على أبي عائشة أن يذھب إلى  -



ھیبته في النفوس فتنحوا عن طريقه و ھو يدخل  بطوله الفارع و عینیه المتوقدتین وزادت نظراته الغاضبةمخیفاً » عمر«كان منظر 
  .منزل النبي

  :كشف عمر عن وجه النبّي و تمتم بصرامة
  .لقد اغمي على رسول اللَّه -

  :قال أحد الحاضرين مستنكراً 
  .قد مات رسول اللَّه -

  :أجاب عمر بغضب
  .قد ذھب إلى ربّه كما ذھب موسى بن عمرانكذبت ما مات ول

  :غادر عمر المنزل ھائجاً ووقف وسط الجماھیر و ھو يلوح بسیفه
ولكنه ذھب إلى ربّه كما ذھب موسى بن عمران واللَّه  ان رجاالً من المنافقین يزعمون ان رسول اللَّه قد مات وانّه واللَّه ما مات -

  .رجال و أرجلھم ممن أرجف بموته أيدي لیرجعّن رسول اللَّه فلیقطعنّ 
  وجد القطیع الممزّق شبحاً لراع فالتفت حوله تلتمس األمن؛

  .ووجد الغرقى قّششا فراحوا يتشبثون
  ...مريرة و عندما يفقد اإلنسان األمل فانه قد يعمد إلى وھم يھبه شكل الحقیقد في لحظد يأس

ان محمد لم يمت و ال يموت » عمر«يقوله  و ما أجمل ما... ل بموت الرسولتحلّق الناس حول رجل يبرق و يرعد و يھّدد من يقو
  .يابن الخطّاب للَّه درّك.. حتى يظھر دينه على الدين كلّه

استفھام كبیرة ما تزال حتى الیوم و ربما إلى  ارتسمت عالمة.. كان المغیرة ينظر إلى أبي حفص يفكر في لغز استعصى حله علیه
  .يوم الدين

الذي كان يھدد و يتوعد من حوله بالويل  فقد بدا الرجل.. قد الحظ شیئاً » المغیرة«ولعل .. ید الح أبوعائشة يحث الخطىمن بع
  .المدّمرة لیحل مكانھا سكون رھیب و انحسرت تلك الزوبعة.. والثبور يخفف من حدته

  :ھتف أبوبكر من بعید
  .على رسلك ايھا الحالف -

  :دھوشةثم التفت إلى األّمة الم
  و ما محمد إال رسول قد خلت من.. اللَّه حيٌّ ال يموت ايھا الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات و َمن كان يعبد اللَّه فان -

  .يضرّ اللَّه شیئاً  قبله الُرسل أفئن مات أو ُقتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبیه فلن
  ..رنو إلى صاحبه الذي حضر في الوقت المناسبتنفس أبوحفص الصعداء و ھو ي

  .استسلمت عند قدمى أبي عائشة. العاصفة فجأة ھدأت. لقد انتھت الثورة.. كان المغیرة ما يزال يرقب أباحفص و ھو يكاد يصعق
ربما كانوا يفكرون .. نظرات ھى أبجدية كاملة و تبادل الثالثة» ابن الجراح«وقف عمر إلى جانب صاحبه وانضم الیھما رجل ثالث ھو 

  .للتاريخ كلّه للمستقبل لیومین أو ثالثة أو ربما
انّھا موجودة في دائرة القوة حتى يأتى .. الواقع ان كل التحوالت االجتماعیة الكبرى انما تولد في الضمائر قبل أن تجد طريقھا إلى

قد  و... اطبة أال تجتمع النبوة و الخالفة في بني ھاشمفي ضمائر جلة المھاجرين و قريش ق و كان.. من يخرجھا إلى دائرة الفعل
  .يوم ھزم األوثان العربیة قرأ رجال ما يجول في الخواطر لیخرجوا ما استتر في الضمائر و عجز النبي عن ھزيمته

لقلب الذي سحر كل ا.. القلب الذي ينبض بالحب و توقف.. النبي الذي جاب الصحراء ينشر فیھا النور و الحیاة ھو اآلن جثة ھامدة
  انفرط عقد القلوب جمیعاً كما و مذ توقف ھذا القلب. القلوب فتآلفت

  :بومة تصیح التیار الكھربائي إذا انقطع انطفأت المصابیح وعاد الظالم فال تسمع سوى أصوات
عیون غارقة في .. نتحر ضیاؤهاحترقت شمسه وا ..يا له من صباح مظلم كئیب. تبشر بزمن الخرائب و االطالل.. ھوو.. ھوو.. ھوو -

  ..فیه جسد مسجى و قلوب كسیرة و رياحین ذابلة و شموع منطفئة بحیرات الدمع و عیون تترصد بحذر بیتاً 
و قد أوجسوا خیفة من » مزّمل«في رجل  يتشاورون» الخزرج«برجال من » األوس«و ھناك و بعیداً عن كل العیون اجتمع رجال من 

  .غدر قريش
  .شرّدوه عن دياره بغیر حقّ  تكتظ برجال نصروا الرسول و آزروه يوم كان شريدشا، و قھروا به الذين» السقیفة»

إلى .. ضمدھا رسول السماء فاندملت نكأت جروحشا.. في فضاء السقیفة، نشرت ظاللھا سوداء كالحة» بعاث«طافت خیاالت 
  .حین

  :قال سعد و كان دنفا
  .تدعوھم يغلبوكم على أمركم فال.. في الدين و فضیلة لیست لقبیلة من العربيا معشر األنصار ان لكم سابقة  -

  :قال زيد مؤيداً 
  ولن تعدو ما أمرت نولیك. وفقت في الرأي و أصبت في القول -

  .ھذا األمر، فأنت لنا مقنع و لصالح المؤمنین رضى
  :«ابن حضیر«قال 

  .ولكنھم عشیرة النبي و ھم أولى به من غیرھم -
  :جاب ابن المنذر مستدركاً أ

  .إذن نقول لھم منّا أمیر و منكم أمیر -
  :ھتف سعد غاضباً 

  .ھذا أوّل الوھن -
  :و تمتم ابن األرقم متأسفاً بصوت لم يسمعه أحد

  ...ان المأل يأتمرون بك لي.. لك اللَّه يا عليّ  -
  .قديمة في يوم من أيام العرب عماق اصداء معركةوانسّل من بین الجمع شبحان راحا يحثان الخطى و قد انبعثت في األ

  :قال عويم يحث صاحبه
  .اسرع يا معن قبل أن تعقد لسعد -
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لیقنع بنوھاشم بالنبوة : تاجر قديم، قال في نفسه يزن االُمور بوقار.. كرجل تاھت به السبل.. متردّداً يقدم و يحجم» أبوعائشة«بدا 

  .ماذا يفعل و وصايا النبي في الصدور وفي القلوب قريش ولكنولیدعوا الخالفة لبطون 
وبدا أبوحفص .. »الجراح«ثاقبة اليعرفھا سوى  نظرات مصممة قويّة... وكان صاحبه يختلس الیه النظرات.. أبوبكر غارق في تأّمالته

  :دى ذات يومكالسیل وقد اشتعلت في أعماقه كلمات قالھا يھو في تلك اللحظات قوياً كالعاصفة جباراً 
  .أنت ملك العرب -

  .«معن«و » عويم«كان عمر غارقاً في ھواجسه عندما وصل 
  :«أبوحفص«ھتف 

  !!ماذا؟ -



كانوا ... ألدركت أية طامة وقعت لھم أو علیھم لو رأيتھم من بعید.. فالفرص تمر مر السحاب وانطلق ثالثة رجال.. لم يكن ھناك وقت
  ...لغة عجیبة التفھمھا سوى اُذٌن واعیة.. يتحدث بلغة الصمت... في فراشة ..زال مسجىوالرسول ما ي.. يسرعون الخطى

الخطى إلى سقیفة لبني ساعده و النبي  ورجال من قريش يحثون.. رجال من األوس و رجال من الخزرج يأتمرون قد أوجسوا خیفة
  ..يدعوھم بلغة الصمت

  .و الرسول يدعوھم» عینین» في.. مواقعھم» الرماة«و قد ترك  تلوح من بعید شھیة يسیل لھا اللعاب» الغنائم»
كان أبوحفص .. انتقض الغزل و ھو في أيديھم لقد. ، وبدت الوجوه مخطوفة اللون شاحبة قد عراھا اصفرار»السقیفة«اقتحم الثالثة 

  :على و شك أن يثور لوال أبوبكر
  .الرفق ھنا أبلغ: مھالً يا عمر

  :ألوس و الخزرج بكلمات ھادئةو توجه أبوبكر إلى ا
اللَّه رضیكم لدينه و رسوله أنصاراً وانتخبكم  و.. يا معشر األنصار من ينكر فضلكم في الدين و سابقتكم العظیمة في اإلسالم؟ -

  ..أصحابه محّالً لھجرته و فیكم جل أزواجه و
  .ثم أردف و ھو يرمي سھماً في الھدف

  .نحُن االُمراء و أنتم الوزراء -
  :و قد أخفق في إخفاء وھنه» الحبّاب«اعترض 

  .بل منا أمیر و منكم أمیر -
  :انتفض عمر لیشّدد الھجوم

غیركم ولكن العرب التمتنع ان تولّي أمرھا من كانت  واللَّه ال ترضى العرب أن يؤمروكم ونبیّھا من.. ھیھات ال يجتمع اثنان في قرن -
  ..نا بذلك على من أبي من العرب الحجة الظاھرة و البرھان المبینول النبوة فیھم و ولى اُمورھم منھم
  :وأردف و قد أخذه حماس المنتصر

  .متجانف إلثم أو متورّط في ھلكة من ذا ينازعنا سلطان محمد و امارته و نحن أولیاؤه و عشیرته اّال مبطل أو -
  :رد الحباب بغضب

  إنا أحق باألمر.. فان أبوا فاجلوھم عن البالد.. األمر مقالة ھذا فیذھبوا بنصیبكم من ھذا املكوا أمركم يا معشر األنصار و ال تسمعوا -
  ..منھم، بأسیافنا دان العرب لھذا الدين

  :وأخذته فورة حماس فراح يطلق التھديدات حمماً 
  .بالسیف و اللَّه ال يرد على ما أقول إالَّ حطمت أنفه... أنا شبل في عرينة األسد -

  :ى عمر المتصاص العاصفة بمرونة متكلفهانبر
  .اذن يقتلك اللَّه -
  .بل إيّاك يقتل -

  :و نھض رجل من الخزرج و قد رفع راية بیضاء
.. أال و ان محمداً من قريش و قومه أولى به وأحقّ  ...إنّا أول من نصر اللَّه و رسوله و جاھدنا المشركین النبتغي من الدنیا عرضا -

  .و ال تنازعوھم.. ال تخالفوھم يا معشر األنصار و فاتقوا اللَّه
  ..تنفّس عمر بارتیاح و ھو يراقب تھاوي القالع

  :ھتف الحباب مخذوالً 
  !!حسدت ابن عمّك -
  .ولكن كرھُت ان ُأنازع قوماً حّقاً جعله اللَّه لھم.. ال واللَّه -

  :بیدة و قالأشار إلى عمر و أبي ع. و انبرى أبوبكر القتطاف أولى الثمار
  .قد رضیت لكم أحد ھذين الرجلین فايُّھما شئتم فبايعوا -

  :و بطريقة لم تبد عفوية ھب عمر مستنكراً 
  .ابسط يدك.. أنت أفضل المھاجرين.. معاذ اللَّه -

  ..قالع و الحصونو تھاوت ال.. رجل من األوس و.. يده و قد سقطت التفاحة في قبضته؛ و نھض رجل من الخزرج فبايع» أبوبكر«بسط 
  .في تاريخ اإلسالم» فلتة«وتمت أول 

  :متشنجاً كمن أصابه مس من الجنون فالتفت الیه أبوبكر مدارياً » الحباب«بدا 
  أتخاف منى يا حباب؟ -
  .لیس منك ولكن ممن يجي ء بعدك -
  .اذا كان ذلك كذلك فاألمر الیك و إلى أصحابك لیس لنا علیكم طاعة -
  .بابكر اذا ذھبت أنا و أنت جاءنا من بعدك من يسومنا الضیمھیھات يا أ -

  :و قال أبوعبیدة بلین
  .يا معشر األنصار أنتم أولي فضل ولكن لیس فیكم مثل أبي بكر و عمر و على -

  :أجاب زيد و قد ھزه اسم على
و ان بین من ... سعد بن معاذ و ذوالشھادتین خزيمة إنّا ال ننكر فضل من ذكرت و ان منّا سیّد األنصار سعد بن عبادة و إمام العلماء -

  .ينازعه أحد ذكرت من قريش لو طلب الخالفة ال
  !!َمن؟ -
  .غدر دبّر بلیل واللَّه ما اجتمع األنصار في السقیفة إّال بعد شّموا رائحة... علي بن أبي طالب -
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بنفسھا و قد اسندت رأسھا إلى صدر لم يعد  فاطمة تنوء. كغراب اسطوري انطوى يوم االثنین و قد ألقى الحزن كالكله فوق األرض

  .النسیم يزوره
العینان اللتان كانتا نافذتي نور قد اسدلتا  كانت تصغي إلى صمت األنبیاء وللصمت حديث تسمعه القلوب و تصغي إلیه العقول،

الكوكب  غادرت ھذا. ي كانت تصنع التاريخ و اإلنسان قد رحلت بعیداً الروح الت. اآلن مسبلتان جفونھما والیدان اللتان كانتا مھداً ھما
  .الزاخر بالويالت

حافلة بالنور و قد سمع أھل األرض كلمات  لقد حلّت لحظة الفراق، و تخفف اإلنسان السماوى من ثوبه األرضي لیرحل إلى عوالم
  :النبي، كان ينظر إلى السماوات و يھتف

  .بل الرفیق األعلى -
و قد زلزلت األرض زلزالھا، انھار . عالم األباطیل صمتك أبلغ من كل أبجديات الدنیا و سكونك المدوى صرخة حّق في.. ھا الصامتأيُّ 

كل شي ء إّال  تمزّق الكساء الیماني، و كان يّدثر نبیّاً ھو خاتم األنبیاء و رجالً يشبه ھارون في و.. عمود خیمة كانت تعصف بھا الريح
  .التاريخ مرأة ھي سیدة بنات حوّاء وسبطین ھما آخر األسباط فيالنبوة، وا



وھناك خلف .. تشبه شمساً جنحت للمغیب جثا على أمام جسد كانت روحه العظیمة تضي ء الجزيرة و بقايا نور في الجبین البارد
ن المسجد حیث ال يفصله عن كانت تقترب م كريح صفراء.. ترتفع ضّجة رجال جدران المنزل الذي جثم علیه حزن سرمدي كانت

  .جدار يكاد أن ينھدّ  المنزل سوى
  ..و خّف رجل ھاشمي يحمل انباء السقیفة

  :تساءل علي. التبقي و ال تذر.. ستھب الريح عاصفة مدّمرة
  ما قالت األنصار؟ -
  .قالت منّا أمیر و منكم أمیر -
  .مسیئھم محسنھم و يتجاوز عن فھالً احتججتم علیھم بأّن رسول اللَّه وصى بأن يحسن إلى -
  و ما في ھذا من الحّجة علیھم؟ -
  :لو كانت اإلمامة فیھم لم تكن الوصیة بھم، سكت ھنیھة و سأل -
  فماذا قالت قريش؟ -
  .انا شجرة محمد: قالت -

  :تتم على بأسى
  .احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة -

  ..شطر الجبل و كان موسى يمم وجھه.. ب عودة أخیهيترقّ .. وقف ھارون حائراً يتأمل رمال سیناء
  ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ -
  .ھم أوالء على أثرى وعجلت الیك رب لترضى -
  .فإنّا قد فتنّا قومك من بعدك و أضلّھم السامريّ  -

  .وعاد موسى غضبان أسفاً يحمل معه ألواح السماء
  :قال ھارون مشفقاً . وسط العاكفین و كان ھارون يقاوم العاصفة و كان العجل يخور

  .إنّما فتنتم به و إن ربّكم الرحمن فاتبعوني واطیعوا أمري -
  .لن نبرح علیه عاكفین حتى يعود الینا موسى -

  :و لّما عاد موسى ألقى األلواح و قال بغضب
  .بئسما خلفتمونى من بعدى -

  :و قال ھارون بحزن
  .قتلوننئإّن القوم استضعفونى و كادوا ي -

  :ولّما سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح و تمتم
  :موسى إلى السماء و قال متضرعاً  ونظر. إن الذين اتخذوا العجل سینالھم غضب من ربِّھم و ذلّة في الحیاة الدنیا -
  .رّبِ اغفر لي و ألخي و أدخلنا في رحمتك و انت أرحم الراحمین -

  :و التفت موسى إلى السامريّ 
  ا خطبك يا سامرّي؟م -
  .نفسي بصرُت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتھا و كذلك سوّلت لي -

  :قال موسى و ھو ينبذه في قلب التیه
الذي ظلت علیه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه  إذھب فإن لك في الحیاة ان تقول المساس و ان لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلھك -

  .الیم نسفاً في 
والوطن ال يقبل شجراً .. في المدى يبحث عن وطن كان صوته يتبدد. وعواء الذئاب.. بین تموّجات الصحراء.. وضاع السامرّي في التیه

  .مجتثاً من فوق األرض ماله من قرار
قبضة من الرمال يشّمھا علّه يجد  يقبض.. التیه و الرجل المنبوذ يشّد إلى جسده عباءة خرّقتھا الريح و ھو يطوي.. الصحراء بعیدة

 من أرض الجزيرة تھالك عند جذوعھا ينازع الموت و قد أيقظت» فدك«الريح حتى إذا بلغ  ولكن ال شي ء سوى... فیھا أثر الرسول
  .العرب أوثانھا
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يراقب حركاته و سكناتة ولعّل منه أو  جلست حفصة قرب عائشة كما تجلس الجارية عند سیدتھا أو المريد عند استاذه يتعلّم

 ما تضمره المرأة لضرّتھا وأزاحت بعیداً ذلك التنافس المرير في التفوّق وھاھي األيام الصداقة التي تربط بین األبوين قد بّخرت تماماً 
  ...تمرّ لتوّحد بینھما، تضاعفت خلوات عمر بأبي بكر وزادت األواصر بین عائشة و حفصة

  ...أو التفكیر لجولة قادمة... یما يشبه االحتفال بالنصرو قد جلست المرأتان ف
  .منافسه كانت عائشة تغالب شعوراً بالتشفي واالنتقام وھا ھو أبوھا يحقق أول انتصار على

ھو و علّي ... و ھو المالزم له في العريش فھو صاحب النبي في الغار... منذ سنوات و أبوبكر يفعل المستحیل لیبقى في الصدارة
  رساف

  ...سورة براءة.. »ذات السالسل» «خیبر«.. ماذا تتذكر عائشة.. رھان ولكن ماذا يفعل و علّي السبّاق في كل شي ء
وفاطمة التي تغار منھا و من .. »االفك«يوم  انّھا ال تستطیع أن تنسى كلماته و ھو ينصح النبي بطالقھا... لشّد ما تمقت علیّاً 

  .أبوھا يمسك بالزعامة والخالفة غي وھاھوولكن ما تب.. خديجة.. اُّمھا
  .تبكي أباھا لیل نھار و فاطمة التي ال تفتأ... اّما علّي فھو جلیس داره وحید لیس معه من يؤازره أحد

  ..بنت رجل يھابه الجمیع لقد كانت زوجة أعظم رجل في الجزيرة وھاھي الیوم.. عائشة ھادئة البال تنعم بالمجد
  ..عمر ة في خیاالت الماضي و المستقبل عندما دخل أبوھا و كان معهكانت عائشة مستغرق

  .لقد جاء أبوسفیان و ھو يخشى صولته... بدا أبوبكر مھموماً 
  :قال عمر و قد أدرك ما يجول في خاطره

.. للوقوف بوجه بني ھاشم اننا نحتاج إلى بني اُمیة ..اترك ما في يده من الزكوات.. أنا أعرفه.. األمر بسیط يا خلیفة رسول اللَّه-
  .نشغل بعضھم ببعض فتصفولك االُمور

  .ارحتني يا عمر من ھّم وبقیت ھموم -
  طائعین أو.. و اللَّه ألجعلنھم يبايعون... أتعنى علیّاً و أصحابه -

  .ولسوف أمضي الیھم بنفسى فان تعلّلوا أحرقت علیھم البیت... كارھین
  .إّن فیه فاطمة يا عمر -
  .و إنْ  -

كما لن يغفر لھا ما سببته من آالم ... لھا ذلك انّه لن يغفر. تذكر يوم خطب فاطمة فردّه الرسول. تداعت الذكريات في خیال أبي بكر
  .ھو أيضاً كان اليرتاح لفاطمة و كان يشعر بالحسرة لما تقاسیه ابنته.. ال رؤية زوجھا كانت عائشة ال تطیق رؤيتھا و. إلبنته

  :يرمق صاحبه بنظرة ذات معنى قال عمر و ھو
  .«ما تركناه صدقة.. األنبیاء ال نورّث نحن معاشر«: أنا أيضاً أذكر ان النبي قال... يا له من حديث أصبت به مقتالً  -



  ..و فاطمة ما تزال تقارم.. جوالت امامنا جوالت و.. و كأنه يقول و ما في وسعي أن أفعل غیر ذلك... ابتسم أبوبكر
  :كر متوّجساً قال أبوب

  .عليّ  و زوج.. و كیف تسكت و ھي بنت محمد.. انّھا ثائرة ولن تسكت.. أنا أخشى فاطمة -
  .و لیس معھا أحد.. ما ھي إّال امرأة.. ال تخَش شیئاً يا صاحبي سینتھي كّل شي ء -

  :قال أبوبكر و قد استیقظت في أعماقه بقايا ضمیر
  .من كّل ھذا العناءو نرتاح » فدكاً «ماذا لو نسلّمھا  -
و أنت تعرف ان فدكاً لديھا لیست فاكھة أو .. بعلھا ماذا تقول يا صاحبي اذا أعطیتھا فدكاً الیوم فستأتي غدا لتطالب بالخالفة إلى -

  .ال تفعل ذلك أبداً .. ال ال.. نخیل و ال أرض انّھا الخالفة
  .الجمیع يعرف ذلك.. سولهغضبھا يعني غضب اللَّه و ر.. أال تخشى غضبھا يا أباحفص -
انّك لتصوم و تصلّى و تحّج و تجاھد .. كل شى ء سوف نزورھا ذات يوم فتصفح عنا و ينتھى.. و ھذه أيضاً ستمرّ كما تمرّ العاصفة -

  .فال تقلق
  .اتمنى أن يكون ذلك-

صالبته لوال صاحبه الذي ال يعرف كل  كانت عائشة تصغي بصمت إلى حديث أبیھا تدرك ما يموج في أعماقه من رقة تكاد تنقض
 .وعائشة تدرك جیداً ان عمر يحلب ألبیھا لیأخذ شطراً منه غداً ... كّل ھذه المواقف و لواله ما وقف أبوھا... غیر االندفاع كالزوبعة

  .«الجرّاح«على ھذا تعاھدا و معھما 
  أمام عیني» علیّاً «فلیندفع لیھزم » محمّد«غاب  و قد... ةانّھا تريد منه أن يكون قوّياً ھذه المرّ . عائشة ال ترتاح لتردد أبیھا

  .العزّ الذي مضى ، لشّد ما يسعدھا أن ترى فاطمة كسیرة مغلوبة تندب المجد الذي ولّى و»فاطمة»
  ...ال ال يا عائشة ال تكوني قاسیة إلى ھذا الحدّ  -

ألیس ھناك مكان .. تستلّي السكین لتذبحیھا ة الجناح فالأو حمامة مھیض.. أرجوك إذا مررت بشجرة محطمة فال تدوسى ثمارھا
  للَّه؟.. للحبّ 

كّال لن .. و علي الذي ود طالقي.. لھا ذلك ال ال لن أغفر... فاطمة التي استحوذت على قلب زوجي.. أتريدني اشفق على فاطمة -
  .أغفر لھما أبداً 

  .عینین يكاد بريقھما ينفذ في الضلوع وثّب في األعماق لیطّل منوانتصر النمر المت.. تالشى الدوّي وخفتت نداءات اإلنسان
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  ....دنیاھا و توقف قلب كان يمأل حیاتھا أمالً  غیّب التراب وجھاً كان يضي ء.. وحیدة في ھذه الدنیا الغادرة.. فاطمة حزينة

  ..وھاھى تفقد أباھا وھى في عمر الربیع.. رحلت أّمھا وھي بعد صبیّة
تنظر بعیني محمد فترى البراعم تتفتح . خضراء ..كانت تنظر إلى الجزيرة فتراھا خضراء. ت األشیاء شفافیتھا و بدت عارية مقرفةفقد

عینیه  و لّما أغمض األب. بأجنحة المالئكة مثنى وثالث و رباع و كلمات جبريل تمأل الفضاء والسماء تزخر.. و الرياحین تفوح بالعطر
فتحت عیونھا ... واستیقظت االصنام... الجزيرة ذبلت الرياحین و غادر الربیع.. انكفأت فوق صحون الحنّاء.. انطفأت كّل الشموع

  .«فدك«في » عجل«وانبعث خوار .. الحجرية
  ولو مرّت على النجوم.. العاصفة تھّب عنیفة تدمّر كّل شي ء

بعد » ذا الفقار«أحد سوى رجلھا و قد أغمد  لیس معھا.. وحیدةو فاطمة ... ألطفأتھا أو على شجرة زيتون الجتثتھا من فوق األرض
  .سالحه الصبر؛ و الصبر سالح األنبیاء.. يأبى أن تكون له في الفتنة سیف و سیّد الرجال.. ان وضعت الحرب أوزارھا

... زن سرمديصغیرة غارقة في ح لیس في منزل فاطمة سوى بنت.. لیس في منزل فاطمة سوى صبیین ينتظران عودة جّدھما
ستھّب العاصفة اعصاراً . المستضعفون فبدا كقلعة مھجورة تحمل آثاراً لجبريل ؛ لیس في منزل فاطمة أحد إالّ »زينب«بنت اسمھا 

الصبر له طعم كالحنظل اليعرفه إّال  و... ولیس ھناك من سالح إّال الصبر.. قد الذ الخائفون فئراناً مذعورة في جحورھا فیه نار و
  .ونالمظلوم

الرجل من ضیم أن يرى امرأته مقھورة وحیدة و  و أصعب ما يواجه.. أسد مثقل بالقیود و السالسل.. بدا علّي ذلك الیوم كأسد جريح
... شیئاً  شّم منذ أمد بعید رائحة المؤامرة و لم يكن في مقدوره أن يفعل... يدور في الخفاء كان علّي يدرك ما... ھو موثق األيدى

  ..والقمر في المحاق والسماء تكتظّ بقطع السحب السوداء،. تحوك شباكھا لیل نھار كانت العناكب
  :ھبّت العاصفة، وھتف ابن صھاك، وقنفذ ينظر بعینین فیھما بريق شیطاني

  .يا علي اخرج و بايع كما بايع الناس -
  :الذ األسد بالصمت، و رفع ابن صھاك صوته بعصبیة

  .لتخرجّن أو ألحرقن الدار -
  :ھتف رجل مستنكراً 

  .إن فیھا فاطمة -
  .أجاب ابن صھاك

  .!و إن -
  :ھتفت فاطمة بغضب

  .سرعان ما أغرتم على أھل البیت -
األزھر مضمخ بعبیر النبوّات و كان حسن و حسین  وجھھا.. وظھرت بنت محّمد في قبضتھا لواء المقاومة... ركل قنفذ الباب بوحشیة

  .يبتسمون لھما و قد جاءوا الیوم يكّشرون عن أنیاب كالذئاب نوا باألمسينظران بدھشة إلى رجال كا
  .ھلّم لترى ما يفعل أصحابك.. أين أنت يا جّداه -

  :ھتفت فاطمة بغضب األنبیاء
  ..و خلّوا عن ابن عمي.. اخلوا الدار -

  :ثم أردفت و ھى تستنجد بالسماء
  .اللَّه لئن لم تخلّوا عنه النشرن شعري و ألصرخن إلى -

  :ھتف سلمان وقد رأى العذاب قاب قوسین أو أدنى
  :والتفت إلى عمر. إن اللَّه بعث أباك رحمة! يا سیدتي -
  .خلوا عن علّي فقد اقسم أّال يخرج حتى يجمع القرآن -

  .لكنّھا عمیقة الجذور.. انسحب الرجال أمام فتاة نحیلة الجسم كنخلة متواضعة
  .ترفرف فوق منزل فاطمة كطیف من رؤى النبوّاتما تزال راية المقاومة 

  .وقف التاريخ مشدوھاً قبالة منزل صغیر يضّم فتاة نحیلة القوام
تنتمي إلى عالم آخر اليمت إلى عالم التراب  أمام فتاة عجیبة لم يَر مثلھا صفاًء لكأنھا.. »فاطمة«وقف التاريخ خاشعاً أمام 

  .بوشیجة
  :ھاب جسد نحیل لكأن المالك يوم ولدت تضرّع إلى ربّهقبس من نور يكاد ينفذ من أ

  .كحورية يا رّبِ اجعلھا ثابتة كالجبل، مباركة كالنخیل، طاھرة كقطرات الندى، سیّدة -



تقف في محرابھا تتبتل إلى السماء حتى تكاد  فھذه الفتاة التي... غیمة بیضاء تختزن الرعود.. وقف التاريخ مذھوالً أمام فاطمة
  .من بین الطین عائدة إلى عالم النور تتسرب.. التراب لتصبح كوكباً درّياتفتت 

فتاة تنطوى ضلوعھا ... ھذا باطال سبحانك ربنا ما خلقت.. وقف التاريخ خاشعا امام فتاة تقضى جل وقتھا تتأمل ملكوت السماء
  .على قلب تضیع فیه الصحارى

  .ارضا للصراع» فدك«ولتكن  وقف التاريخ امام سیدة عظیمة ھبت بوجه العاصفة؛
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  .و ما أوسعھا في خارطة التاريخ. وفي الجغرافیا... ما أصغر فدكاً فوق األرض

بالغدر و ھو » االسخريوطي«وبرقت عینا ... ببالھة وفتحت األوثان العربیة عیوناً حجرية تحّدق» العجل«ھّب السامرّي لیجثو أمام 
  .مجنونة بنواسرائیل بھارون، وفرّت الفراشات إلى مخابئھا و قد عوت ريح الزمھرير كذئاب و ھمّ ... يدّل على ابن مريم

  :نھضت فاطمة بوجه العاصفة تقول ال
  .و ال تلقوه في غیابت الجبّ .. ال تقتلوا يوسف -
  .ال تقتلوا ھارون.. ال تعبدوا العجل من دون الرحمن.. ال تغدروا بابن العذراء -
  .دعوا ھابیل يرعى ماشیته بسالم.. باآلثام ال تتقلوا األرض.. ال تطفئوا الشموع.. تسبح في غمرة النور دعوا الفراشات -

في مھب العواصف علّھا تضي ء الصحراء  وقفت فاطمة تنظر إلى األفق البعید المدلھّم بالخطوب و الحوادث وراحت تسرج الشموع
  .والتاريخ

» ذالفقار«كان على علّي أن يرمي ... الرفض الصمت.. معركة عجیبة اسلحتھا الصبر.. ءتدّمر كّل شي .. معركة وشیكة ستندلع
  .و كان على فاطمة أن تتكلّم بعد أن طوت الماضي متبتلة في المحراب الصمت المدوّي.. أن يصرخ بالصمت.. جانباً 

للیل حتى ال يسرقوا التاريخ و المستقبل ا في غمرة» فدك«غادرت محراب الصمت لتقول كلمتھا في الذين يسرقون . نھضت فاطمة
  ..في وضح النھار

  :سالحھا الوحید» فدك«جاءت فاطمة تطالب بالمیراث و كانت جذوع 
  .اعطني میراثى من أبي رسول اللَّه -

  :قال أبوبكر
  .نحن معاشر األنبیاء النورّث: سمعت أباك يقول -
  !!ى ويرث من آل يعقوب؟يرثن: وقال زكريا.. كیف و قد ورث سلیمان داود -
  أنا سمعت رسول اللَّه يقول نحُن األنبیاء ال نورّث وھاھي -

  .عائشة وحفصة تشھدان على ذلك
  ..و ال ألحكامه مخالفاً .. سبحان اللَّه ما كان أبي عن كتاب اللَّه صادفاً  -

  .ثاشتعلت ثورة في قلب ابن فاطمة و كان صبیّاً جذب رداء رجل ينازع اّمه المیرا
  :ھتف السبط

  .انزل عن منبر أبي و اذھب إلى منبر أبیك -
  :سأل الرجل بدھاء

  من علّمك أن تقول ھذا؟ -
  .الذ الصبي بالصمت

  .فعاد الرجل يكرّر مقالة ما أنزل اللَّه بھا من سلطان
  :قالت فاطمة و ھي تضّم ريحانة الرسول و تحّدق في الذين اغتصبوا میراث األنبیاء

  .بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جمیل واللَّه المستعان على ما تصفون كالّ  -
  :أمام صاحبه عالمات استفھام، فتمتم الخلیفة بأسىً .. و تناثرت أسئلة.. غادرت فاطمة المكان

  .أنا أخشى ابنة محمد... أما كان األحرى أن نھبھا فدكاً  -
  :أجاب أبوحفص مشّجعاً 

و ربت على كتفه و قد عرف ... شیئاً لم يكن و كأن... برة و تنجلي و ما ھي إّال جولة و ينتھي كّل شي ءغ... ال تخف يا صاحبي -
  :كیف يتغلفل إلى قلبه

  .في حسنات كثیرة و ما يفعل ذنب واحد.. ان الحسنات يذھبن السیئات... و آت الزكاة... أقم الصالة -
  :أضاءت االبتسامة وجھه، فقال

  ..يا عمركربة فرّجتھا  -
  ...ھتف الخلیفة و قد شحذ العزم كلمات تدعو بالويل والثبور

و اني لسُت .. بالصبیة و يستنھضون النساء يستعینون... أال لو شئت أن أقول لقلت، و لو تكلمت لبحت و اني ساكت ما تركت -
  .لساناً، إّال من استحق ذلك كاشفاً قناعاً و ال باسطاً ذراعاً و ال

  :م سلمة و كانت امرأة على خیراستنكرت اُ 
أتزعم ان رسول اللَّه .. تداولتھا أيدي المالئكة ربیت في أحضان األنبیاء و.. وھي الحوراء و عديلة مريم!! أمثل ھذا ُيقال لفاطمة -

  !حرّم علیھا میراثه؟
  و قد جثم الحزن على بیوت المدينة.. عادت فاطمة إلى منزلھا

  .كطائر مھیض الجناح
األرض المثقلة بالدماء .. من عناصر األرض النور؛ تريد أن تتخفف.. الحیاة.. فاطمة إلى المحراب تستمد من السماء الروحأوت 

.. اُّمھا ما تزال تبحث عن.. تنشد بیتاً من قصب ال تعب فیه و ال نصب... النكد فیه و ال عناء تريد أن تنتمي إلى عالم آخر... اآلدمیة
  :ة إلى المحراب، وقالتأوت فاطمة تلك اللیل

  .رّبِ إبِن لي عندك بیتاً في الجنّة و نّجني -
  .فانبثق شّالل من نور النبوّات.. ھوّمت عیناھا
  :ھتفت بشوق

  .يا أبتاه، يا رسول اللَّه انقطعت عنّا السماء -
المالئكة صفوف .. في عوالم النور تخطر ولجت فاطمة الملكوت راحت.. رفرفرت كفراشات من نور سماويّ .. خفقت أجنحة المالئكة

  .وحوريات يخطرن بین األشجار الخالدة.. تدفّق الحیاة و األنھار تجرى متدفقة... والحدائق غنّاء
  :قالت احداھن لفاطمة

  ...مرحباً بحورية األرض -
  تدور حول قصر تحّفه األشجار.. اءأمواجه البیض تتدافع.. أشارت فاطمة إلى نھر يطّرد. عالم ملوّن.. فاطمة تخطر في عالم شّفاف

  :قالت حورية. ويغمره النور من كّل مكان
  .وھنا يسكن سیّد ولد آدم محمد.. ھذا الفردوس -
  أين أبي؟ -



  ..كان يرتدي ثیاباً من سندس بلون الربیع... انبثق شّالل من نور محّمد
  .تنتمي الیه إلى عالم.. ن أّمھاشعرت بأنھا تعود إلى أحضا.. ضاعت في صدره الرحب.. ركضت فاطمة

إلى زھدك كیف أصبح جنّة عرضھا كعرض السماوات  انظري.. لقد انتھت آالمك و آن لك أن تستريحي.. انظري إلى ما أعّد اللَّه لك -
 وانظري ..حرير، و إلى جوعك و عريك كیف أضحى فاكھة و قطوفاً دانیة واستبرق وحريرا و إلى فراش اللیف فكیف صار سريراً من

ظلمات األرض صارت شالالت من نور  و إلى... ومن عسل تجري، و إلى حجرتك أمست قصراً .. إلى دموعك اضحت أنھاراً من لبن
  ..يتدفّق

تبكي األرض المثقلة ... عادت لتبني بیت األحزان ...لتقول كلمتھا قبل الرحیل األبدي.. عادت إلى األرض لتودّعھا.. انتبھت فاطمة
  .بالدموع و باأللم... بالھم
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  .لّفت فاطمة خمارھا، واشتملت بردائھا و االزار و نھضت بأمر اللَّه

يقوده إلى منابع .. مسار اإلنسان من جديد مابین دار فاطمة و المسجد خطوات، قطعتھا ثابتة الخطى لكأنھا محّمد و عاد يصحح
  .النور والخلود

  .لتقول كلمتھا لالُّمة و التاريخ.. ت المسجدجاءت فاطمة تحفھا نسوة و بنات دخل
  انّة ھي أنّة ھابیل... و أنّت من وراء حجاب

  .«مريم«و حزن ... »آسیة«فیھا عذابات ... قبل ان يموت
  ...«يوكابد«ولوعة 

  .بكى المھاجرون و بكى األنصار واھتزّ قلب كالصخر والن
  :العربقالت بنت آخر األنبیاء وقرينة مؤسس البالغة في 

  الحمد للَّه على ما أنعم وله الشكر على ما ألھم والثناء بما قّدم -
عددھا، ونأى من الجزاء أمدھا و تفاوت عن االدراك  من عموم نعم ابتدأھا، وسبوغ آالء أسداھا و تمام منن أوالھا، جّم عن االحصاء

في التفكیر معقولھا،  الخالص تأويلھا، و ضمن القلوب موصولھا، و أناراللَّه وحده ال شريك له، كلمة جعل ا وأشھد ان ال إله االّ . أبدھا
كیفیته، ابتدع األشیاء ال من شي ء كان قبلھا، و أنشأھا بال احتذاء  الممتنع عن األبصار رؤيته، و من األلسن صفته و من األوھام

  .كوّنھا بقدرته و ذرأھا بمشیئته أمثلة امتثلھا،
واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخالئق بالغیب  ه و رسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسمّاه قبل أن اجتباه،وأشھد ان أبي محمّداً عبد

  .العدم مقرونة مكنونة، و بستر األھاويل مصونة، و بنھاية
فاً على نیرانھا، عابدة فرأى االُمم فرقاً في أديانھا عك ابتعثه اللَّه اتماماً ألمره و عزيمة على امضاء حكمه و انفاذاً لمقادير حتمه،

ثم قبضه اللَّه ... غممھا عرفانھا، فأنار اللَّه بأبي محّمد ظُلمتھا و كشف عن القلوب بھمھا و جلّى عن األبصار ألوثانھا، منكرة للَّه مع
  .الیه قبض رأفة و اختیار و رغبة و ايثار

الغفار، و مجاورة الملك الجبّار، صلّى اللَّه على أبي  ن الربّ محمد من تعب ھذه الدار في راحة، قد خّص بالمالئكة األبرار، و رضوا
  .صفیّه والّسالم علیه و رحمة اللَّه و بركاته وأمینه و خیرته من الخلق و

  .نجوم السماء وقف التاريخ مذھوالً لكلمات سماوية لكأنھا حورية ھبطت األرض تحمل لھا قبساً من
  :تھزّ النخلة علّھا تساقط رطباً جنیاسكتت فاطمة ھنیھًة واستجمعت قوّتھا ل

أقول غلطاً، و ال أفعل ما أفعل شططاً، لقد جاءكم رسول  أيّھا الناس، اعلموا أنّي فاطمة و أبي محمد أقول عوداً و بدواً، و ال أقول ما
أخا ابن  دون نسائكم، وحريص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تعزوه و تعرفوه تجدوه أبي من  من أنفسكم عزيز علیه ما عنتم

عن مدرجة المشركین، ضارباً ثبجھم، آخذاً بأكظامھم  عمي دون رجالكم، ولنعم المعزّى إلیه، فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة ماثالً 
للیل عن تفرى ا الموعظة الحسنة يجّف األصنام و ينكث الھام، حتى انھزم الجمع و ولّوا الدبر، حتى داعیاً إلى سبیل ربّه بالحكمة و

  .صبحه، وأسفر الحّق عن محضه و نطق زعیم الدين، و خرست شقاشق الشیاطین
موطئ األقدام، تشربون الطرق، و تفتاتون القّد،  و كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، و نھزة الطامع، و قبسة العجالن،

  .اللتیا والتي ه تبارك و تعالى بمحمّد صلى اللَّه علیه و آله بعدالناس من حولكم، فأنقذكم اللَّ  أذلّة خاسئین، تخافون أن يتخطفكم
  :ودوّت صرختھا توقظ الضمیر الذي أخلد إلى األرض

ال أرث أبي، لقد جئت شیئاً فريّاً، أفعلى عمد تركتم  يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب اللَّه ترث أباك و! أأغلب على إرثي: أيھا المسلمون
  .(وورث سلیمان داوود:(ظھوركم، إذ يقول ه وراءكتاب اللَّه ونبذتمو

  .(ويرث من آل يعقوب فھب لي من لدنك ولیاً يرثني: (و قال في ما اقتص من خبر يحیى بن زكريا إذ قال
  .(و أولي األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب اللَّه: (و قال
  .(يوصیكم اللَّه في أوالدكم للذكر مثل حظّ االنثیین: (و قال

  ة .(إن ترك خیراً الوصیة للوالدين واألقربین بالمعروف حقّاً على المتّقین: (قال و
إنّا أھل ملّتین ال : أم ھل تقولون! أبي منھا؟ وزعمتم أن ال حظوة لي و ال إرث من أبي و ال رحم بیننا، أفخصّكم اللَّه بآية أخرج

  .م بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عميواحدة؟ أم أنتم أعل يتوارثان أولست أنا و أبي من أھل ملّة
  .الموعد القیامة، و عند الساعة يخسر المبطلون فدونكھا مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم اللَّه، والزعیم محّمد، و
  .يحّل علیه عذاب مقیم و ال ينفعكم إذ تندمون، ولكّل نبأ مستقر، و سوف تعلمون من يأتیه عذاب يخزيه و

  :اللَّه دفنه رھط من المدينة في أرض فدك، فراحت البتول تحّذرھم أيام... لقد مات الضمیر
الجبّار، و شنار األبد، موصولة بنار اللَّه الموقدة التي  فدونكموھا فاحتقبوھا، دبرة الظھر، نقبة الخّف، باقیة العار، موسومة بغضب

يدي عذاب شديد  وسیعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون، وأنا ابنة نذير لكم بیناللَّه ما تفعلون،  تطّلع على األفئدة، فبعین
  .فاعملوا إنّا عاملون، وانتظروا إنّا منتظرون

  :غادرت الزھراء المسجد وقد زلزلت األرض زلزالھا و صرخ رجل غصب میراث األنبیاء
  ...اقیلوني بیعتي -

بالرعود و األرض ملغومة بالزالزل و أنھار من  ستقبل فإذا السحب الحمراء مخزونةو نظر الرجال الى حیث كشفت فاطمة آفاق الم
  .جھوال ألقى أمانة تھیبت السماوات واألرض عن حْملھا و حَملھا اإلنسان انه كان ظلوماً  ..وفرّ اإلنسان. دّم، و جماجم وضحايا
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  ...قوامھا يزداد نحوالً .. تذوي «فاطمة«كانت .. وع التوھجكما تذوب و تسیل دم... كما تذوي الشموع في قلب الظلمات



الذي بناه من جريد النخل » البیت«شیك و ان  و أدرك علّي ان الرحیل و... قرّرت فاطمة الصمت و ان تصوم كما صامت مريم من قبل
 و مصرع شمس... رحیل النجوم.. شموعسیشھد ذلك البیت انطفاء ال... لألحزان و اآلالم بیتاً ... سیكون ملجًأ لفاطمة» بالبقیع«

  .األمل.. النور.. أضاءت حیاته مّدت بالدف ء
لم يعد أحد يسمع نشیجھا اّال . قلب كسیر والذين اشتكوا من بكائھا لم يعودوا يسمعون انیناً ينبعث من أعماق. سكتت فاطمة
  ..«البقیع«الذين يمرّون ب

عن ربیع مضى تطارده رياح ... الشمس غابت فاطمة كفراشة تبحث عن. ناءغابت فاطمة كما تغیب النجوم خلف السحب الدك
  .شتائیة

المالئكة ال تريد حیاة األرض، .. غادرته الحیاة انھا تذوي وحیدة في بیت من جريد النخیل.. لم يعد أحد يسمع بھا.. غابت فاطمة
  ...ا االنتظاروالذين اكتشفوا السماء لن يطیقو ..والحوريات ال تعیش في عالم التراب

  ...و عندما يدرك األنبیاء ان مواعظھم التجد آذاناً واعیة سیتحّدثون بلغة الصمت
فاطمة تتحّدث بلغة الشموع ... من حولھا في بیت األحزان كانت فاطمة تذوب كشمعة متوّھجة تحرق نفسھا لتبعث النور والدف ء

  :رخ بصمتفاطمة تص ھا ھي. لغة ال يسبر غورھا إّال فراشات النور
  .و رفضي كامن في دموعي.. ثورتي تنطوي في حزني.. بدوّي صمتي اناديكم -

  ...انا مظلومة يا ربيّ . علّكم تفھمون خطابي... و ھذا كّل ما أملكه من لغة
  .حرّرني من ھؤالء

قمراً أنھكته لیلة شتائیة طويلة بدا الوجه يشبه  .آن لھا أن تنطفئ... لم يبق منھا إّال حلقات من نور. أحرقت نفسھا... ذوت الشمعة
  ...والدموع غزيرة كمطر سماء غاضبة... تحمله أمواج حزينة و كان الصوت واھناً ... مصفرّاً 
  ...فراش سیدتھا و سیّدة كّل امرأة في التاريخ» اسماء«رتبت 

  .النھائیة لم يعد الجسد الواھن قادراً على تحمل روح عظیمة تريد االنطالق إلى عوالم
  ...وجاء الشیخان يريدان عیادتھا و قد أوجسا خیفة

  .رضا السماء و األرض والتاريخ.. ينشدان رضاھا... فاطمة غاضبة
  ..ھكذا قال محّمد من قبل ولكن انّى لھما ذلك و فاطمة تكاد تمیز من الغیظ

  :قال عمر لعلّي و ھو يحاوره
فاستأذن لنا .. أتیناھا غیر ھذه المرّة فلم تأذن لنا و قد.. ع رسول اللَّه في الغاريا أباالحسن ان أبابكر شیخ رقیق القلب و كان م -

  منھا
  :مستأذناً  نھض علّي جلس عند فاطمة و قال.. ماذا يقول أبوحفص كیف يفكّر ھذان الرجالن

  .جاءا اآلن يسأالني األذنوقد .. ورددتھما يا بنت رسول اللَّه قد كان من ھذين الرجلین ما قد رأيت وقد تردّدا مراراً  -
  .و اللَّه ال ُأكلّمھما حتى ألقى أبي -
  .اني قد ضمنت لھما االُذن.. يا بنت محّمد -
  .اّما وقد ضمنت لھما شیئاً فال اخالفك -

  .شعر أبوبكر باألمل يراود قلبه و نظر إلى صاحبه بامتنان
  .السالم علیك يا بنت رسول اللَّه -

-...  
  .نسألك العفو و قد أقررنا باإلساءةإنّا جئنا  -

-...  
  .ارضي عنا رضي اللَّه عنك -

-...  
  ...انّا نطمع أن يغفر لنا ربّنا.. ال تحوّلي وجھك عنّا -

  :قالت فاطمة كلمتھا األخیرة
  .ان كنتما صادقین فاخبراني عّما أسألكما -
  .سلي يا بنت رسول اللَّه -
  فاطمة بضعة مني فمن آذاھا فقد آذاني؟: أبي يقولنشدتكما باللَّه ھل سمعتما  -
  .اللّھم نعم -

  :رفعت الزھراء يديھا امام محكمة السماء
  .وأني اشكوھما الیك.. اللّھم اشھد فانّھما قد آذياني -

  .ودّلو تبلعه األرض. انتفض أبوبكر
  .جاءني د إذلقد ضللتني عن الذكر بع. لیتني لم اتّخذك خلیال.. يا ويلي.. يا ويلي -

  :أجاب صاحبه و كان فّضاً غلیظ القلب
  .ال تجزع يا خلیفة الرسول لغضب امرأة -

  .ھتف بمرارة
  .فقد ترضى فاطمة.. اقیلوني -

  :رمقه عمر بعینین متنّمرتین
  .ولقد قضي األمر. بالمعروف واألقربون أولى... أترضي فاطمة و تغضب عائشة... ماذا تقول يا خلیفة الرسول -

  .تريد أن تجتثھا من فوق األرض وقف أبوبكر عاجزاً عن صّد الرياح وھي تعدو مجنونة تھزّ شجرة غرسھا رسول السماء
  .وھاھو يتّخذ طريقه في الصحراء سربا وقف الخلیفة عاجزاً عن توجیه قافلة التاريخ الجھة التي أرادھا سیّد التاريخ

تكاد تأتي على شمعة تسیل دموعھا قطرات ... األرض ريد اجتثات شجرة غرستھا السماء فيو تمرّ األيام و الرياح المجنونة التي ت
  .ولسوف تنطفئ بعد حین... حزينة
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المساء و لملمت الشمس خیوطھا و  و شیئاً فشیئا زحفت كتائب... اشتعلت حمرتھا في االُفق كجراح الشھداء.. ھوت الشمس

  :قالت السماء بسكینة.. مشغولة دبّت في جسدھا عروق الحیاة تومض بأمل و فاطمةو ظھرت نجیمات .. رحلت بعیداً 
  .اسكبي لي غسالً  -

  .فرحت اسماء و ھي ترى سیّدتھا تقبل على الحیاة تخطو نحو العافیة
  ...بیھاكان جبريل قد أھداه إلى أ و تعطّرت بكافور.. تطّھرت من أدران األرض وارتدت ثیاباً جدداً ... اغتسلت فاطمة

  .قالت فاطمة وقد شاعت ابتسامة في وجھھا
  ...افرشي لي وسط البیت-

  ...لم يكن في البیت أحد سوى اسماء... فاطمة تستعد للرحیل
  .اسماء تراقب فتاة تشّع نوراً كلما اشتدت ظلمة األرض



  :قالت فاطمة قبل أن ترقد
  .أال تصنعین لي شیئاً يسترني... للناظر ح علیھا ثوب فیصفھايا أسماء أنا استقبح ما يفعل بالمرأة بعد الموت يطر -

  :أجابت اسماء تطیب خاطرھا
  .كنت بأرض الحبشة فرأيتھم يصنعون شیئاً فان أعجبك صنعت لك مثله -

  .قلبھا الكسیر و راحت تراقب اسماء و قد تدفّقت ينابیع األمل في.. ھزّت فاطمة رأسھا موافقة
ثم ألقت علیه ... شّدتھا بحبال من اللیف فأكبّته على وجھه ثم جاءت بجريد النخل و أوصلت بین قوائمه وأحضرت السماء سريراً 

  .غطاءً 
  :بان الرضا في وجه حورية األرض وابتسمت

  .استريني سترك اللَّه... ما أجمل ھذا يا اسماء.. نعم اصنعي لي مثله -
  :اسماء قد سمعتھا تتمتم بصوت مالئكي و كانت... أغمضت عینیھا ونامت.. تمّددت فاطمة في فراشھا ثم وضعت يدھا تحت خّدھا

  .الھي في رضوانك و جوارك ودارك دار السالم. السالم على جبريل -

 


