سلسلة ضوء في المجرة

الذين لم يولدوا بعد

د .أحمد خيري العمري

الطبعة السادسة
الطبعة األولى لقيام
1435هـ _ 2014م

تنبيه
جميع الحقوق محفوظة لقيام _ أحمد خيري العمري ،يمنع طبع هذا الكتاب بكل طرق
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من
الطرق إال بإذن خطي من الكاتب.

quran4nahda.com
quran4qyam@gmail.com
Qeeyamقيام
Qeeyam Ommah

إهداء
إىل ه.ب ،طبعاً..
بصفته الشخصية أوالً..
وبصفته ممثال ً عن «الجيل» ،ثانياً..

ت
ـأ� ي ز
ل�ورنــا ،وكل ٍآت قريــب .يقطــع الوديــان والجبال
مــن بعيــد يـ ي
والســهول .يتجــاوز الحــدود والبحــار والمحيطــات .يتجاهــل
التأشــرة والتعرفــة الجمركيــة .ال يلقــي بــاال لتقلبــات أ
الوضــاع
ً
ي
ت
ز
ـأ� يل�ورنــا وكل
السياســية والتحشــدات العســكرية ...مــن بعيــد يـ ي
ٍآت قريــب.
ننتظــره أحيانـاً بلهفــة ،وأحيانـاً نفاجــأ بــه ف ي� غمــرة انشــغالنا .مــرة
نفــرح بــه ونســتعد لزيارتــه لنــا ،ومــرة نضيــق ونتـ بـرم ونتمـ نـى لــو
أخرهــا يومـاً واحــد ًا ،وإن كنــا نخفــي ذلــك أدبـاً وتأدبـاً.
ت
يأ� ي ز
ل�ورنا ،وكل ٍآت قريب.
من بعيد ي
ال يخلــف موعــد زيارتــه أبــداً .لكــن موعــده يختلــف بيــوم أو
يومـ ي ن
ـ� .يأتينــا ف ي� الســنة مــرة مثــل مغـ تـرب مشــتاق .فيمكــث عندنــا
شــهراً– وأحيان ـاً شــهراً إال يوم ـاً– كمــا ت
ـ� المشـ ي ن
المغ�بـ ي ن
ـتاق� لكــن
يــأ� إلينــا محمــا بالحقائــب أ
ت
ين
والمتعــة ،فنهــرول
ً
المســتعجل� ،ي
إليهــا ،وال نــكاد نس ـ ِّلم عليــه ونــؤدي الواجــب ،حـ تـى نلتفــت إىل
ث
فنبعــر محتوياتهــا وهداياهــا الغاليــة ،نتفحصهــا
الحقائــب،
ث
ونقيــم أثمانهــا ،ونتخاصــم حــول تقاســمها ،ون�ثــر حــول ذلــك
طــوال الوقــت ،ونصــدع رأســه بخصوماتنــا.
وعندمــا يذهــب ،تكــون حقائبــه فارغــة إال مــن مشــاكلنا وطلباتنا.
المغ� ن أ
ت
يــأ� ف ي� الســنة القادمــة،
لــو كان مثــل كل ت ي
بــ� لقســم أال ي
ـيأ� ف� كل أ
ت
الحــوال..
لكنــه ال يفعــل ذلــك أبــداً ،سـ ي ي
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رغــم شــبح الحــرب الــذي يــروح ،ويجــيء بالقــرب مــن حدودنــا،
رغــم صدودنــا ،رغــم عقوقنــا ،رغــم نســياننا ورغــم جحودنا؛يظــل
ت
ـأ� إلينــا ويزورنــا..
يـ ي
إنــه هنــاك .لعلــه آ
الن ف ي� الشــارع المجــاور ،أو البيــت المجــاور،
آ
ت
ـأ�
لعلــه الن قــد هبــط مــن الســيارة محمـا ً بحقائبه..مــن بعيــد يـ ي
إلينــا ،وكل ٍآت قريــب.
رمضان عىل أ
البواب ،يكاد يطرقها .فال تفتح له..
*

*

*

ليس خطأً مطبعياً.
أقول لك :هذه المرة ال تفتح له..
ت
ـأ� رمضــان ،ال تفتــح لــه أبوابــك.
نعــم ،هــذه المــرة عندمــا يـ ي
أَوصدهــا جيــداً .ارفــع مســتوى تحصيناتــك .زد مــن أ
القفــال
ِ
والمتاريــس .اقطــع الكهربــاء عــن جــرس البــاب.
وأحكــم إســدال الســتائر .وضــع القطــن ف� أذنيــك؛ ت
حــى ال
ي
الضمــر.
تشــعر بتأنيــب
ي
وال تفتح له.
أقول لك :ال داعي ،ال تفتح له.
صدق ما أقول :ال تفتح له.
*

*

*

إذا كنــت ســتفعل بــه ما فعلتــه ف ي� المرة الســابقة ،ال تفتح له.
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مــر ف ي� الســنوات الســابقة ،ال
إذا كان ســيمر عــى حياتــك كمــا َّ
تفتــح لــه.
ال داعي لذلك.
ـف آخــر يــزورك
ـان آخــر؛ مجــرد ضيـ ٍ
إذا كان ســيكون مجــرد رمضـ ٍ
ض
ت
كل ســنة مــرة ،ويمكــث شــهراً ثــم يم ـ ي دون أن يــرك أث ـراً ،فــا
تفتــح لــه.
إذا كان ســيكون شــهراً أخــر تجــوع وتعطــش فيــه قليــاً ،ثــم
تتخــم وتمت ـ�ئ فيــه بطنــك كثــراً ،فمــن آ
الن أقــول لــك :ال تفتــح
ي
أ
البــواب.
إذا كان ســيكون شــهراً آخــر تســتقبله وأنــت تشـ تـرط عليــه أن ال
يشـ تـرط عليــك ،تســتقبله وأنــت تقــرر أن ال عهــود ومواثيــق دائميــة
معــه ،فــا تفتــح أ
البــواب.
شــهر قمــري آخــر ،يبتــدئ برؤيــة الهــال
إذا ســيكون مجــرد
ٍ
وينتهــي برؤيتــه أو عــدم رؤيتــه!
فأقول لك :ال تتعب نفسك وال تكلفها ..وال تفتح الباب.
 ..أقــول لــك :رمضــان عــى االبــواب .يــكاد يطرقهــا – فأطــرق
برأســك ،وفكــر ،قبــل أن تفتــح البــاب أو ال تفتحــه.
*

*

*

ولن القضيــة خــارسة ،إذ إنــه سيتســلل ف� كل أ
أ
الحــوال مــن
ي
الثقــوب والمســامات وفتحــات الشــبابيك ،وربمــا مواسـ يـر المــاء،
ن
أقــرح عليــك ت
فــإ� ت
اق�احــا آخــر.
ي
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بال�ورة أ
افتح له ،ولكن ليس ض
البواب.
ف
ـف آخــر ،كنــت تفتــح
ي� كل مــرة كنــت تســتقبله فيهــا ،كأي ضيـ ٍ
لــه البــاب.
أقــول لــك :مــا دام أ
المــر ســيان ،فــا داعــي ،إنــه ســيدخل
أ
أ
ف
ـال إذا وجدهــا مغلقــة
ويتجــاوز البــواب ي� كل الحــوال ،ولــن يبـ ي
بإحــكام أو ش
م�عــة مفتوحــة عــى مصاريعهــا.
ولن يعاتبك عىل أصول (االتيكيت).

إنــه ال يريــد منــك أن تفــرش لــه الســجاد أ
الحمــر ،أو تـض ي ء لــه
أ
النــوار الســاطعة ف ي� الخــارج.
إنه سيدخل ف� كل أ
الحوال.
ي
فافتح له فتحاً مختلفاً هذه المرة.
وليكن فتحاً مبيناً.
*

*

*

ف ي� كل مــرة يســتعد النــاس الســتقباله يفكــرون أول مــا يفكــرون
ف
ت
ـى ســتمتد فيــه ،إفطــاراً
ي� بطونهــم ،وموائــد الطعــام والوالئــم الـ ي
وســحوراً.
واالســتعداد أ
الول  -المعــروف جــداً– والــذي يبــدأ قبــل دخــول
الشــهر ت
بفــرة ،هــو التســوق الحتياجــات المطبــخ الــذي يــؤدي
عــاد ًة إىل ارتفــاع أ
الســعار.
ال أريــد الخــوض ف� هــذا الموضــوع رغــم أنــه ن ز
م�لــق شــديد
ي
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الغــراء ،لكــن أليــس ذلــك مــا يحــدث عــادة ،أال يفتــح النــاس
إ
جيوبهــم ومحافظهــم لرمضــان أول مــا يفعلــون؟
أليــس الشــهر مناســبة الســتهالك – أو عــى أ
القــل إعــداد  -أكـ بـر
كميــة ممكنــة مــن أنــواع الطعــام؟
الوعــاظ والخطبــاء الذيــن يتحدثــون عــن الصيــام باعتبــاره ليــس
جوعـاً فحســب ،يثـ يـرون اســتغر ب يا� واســتفزازي.ال جــوع ف ي� رمضــان،
خصوصـاً ف ي� ســنوات كهــذه.
النــاس لــم تعــد تجــوع ف ي� رمضــان ،إنهــم يمتنعــون قليـا ً عــن
يز
بتحفــ� واســتثارة لهــم
الطعــام ،ف ي� عمليــة تــكاد تكــون أشــبه
ف
الفطــار.
لهجــوم كاســح الحــق عــى الطعــام ي� موعــد إ
لذلــك ،ال جــوع حقيقيــاً ف ي� رمضــان .النــاس تشــتهي الطعــام
طــوال فـ تـرة الصــوم ،ثــم تهجــم لتلتهــم عندمــا يحـ ي ن
ـ� موعــد
الفطــار.
إ

*

*

*

وبعــد ذلــك الهجــوم الكاســح ،والملحمــة الهائلــة ،يســتلقي
النــاس وقــد فقــدوا قدرتهــم عــى الحـراك ،وبطونهــم تقرقــر مــن
هــول االقتحــام الــذي حصــل ..لقــد هدهــم الشــبع أكـ ثـر بكثـ يـر
ممــا آذاهــم الجــوع.
نز
الغـراء كمــا تــرى ،لكـن ي ال أريــد أن أنــزل إىل دون
الم�لــق شــديد إ
هذا المســتوى.
أد� ن
رغم أن فيه طبقات ن
وأد�..
*

*

*
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الناس كما ترى تفتح لرمضان أبوابها..
أول مــا تفتــح جيوبهــا ومحافظهــا ،وأحيانــاً خزائنهــا .وهــذا
ش
�ء يمكــن أن يهــز تقاليــد الطعــام العتيــدة ف ي� هــذا
معلــوم ،ال ي
الشــهر..
ثم إنها تفتح أشداقها وأفواهها .وهذا مفهوم طبعاً.
ثــم إنهــا وبعــد ذلــك تفتــح أعينهــا ،عــى اتســاعها ،ف ي� اجـ تـرار مــا
ـال رمضانيــة ،ويحــدث
تبثــه القنــوات مــن مسلســات وبرامــج وتسـ ٍ
ذلــك ف� أثنــاء عمليــة فتــح أ
للفــواه أخــرى تشــمل طحــن المكـرات
ي
ت
ـى تزدهــر ف ي� رمضــان.
الـ ي
*

*

*

كما ترى ،الناس يفتحون لرمضان فتوحات مختلفة..
كب� ي ن
ومب�.
لك�ن ي أتحدث عن فتح آخر ،عن فتح ي
يا صديق..
ف ي� قلبك مغارات ومغارات.
وفيه أيضاً كهوف مغلقة ،وأرض مجهولة وبقاع رسية.
ف ي� قلبــك أماكــن ال يعرفهــا أحــد ،وال أنــت ،بــل أنــت ذاتــك ال
تعرفهــا.
و فيــه كواكــب ومجـرات لــم تطأهــا قــدم إنســان ..وفيــه غــرف
رسيــة ال يعــرف مداخلهــا أحــد..
و فيــه صحــارى وغابــات عــذراء ،وفيــه قــارات مجهولــة غاطســة
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تحــت قــاع البحــر ،وفيــه كواكــب ونجــوم لــم يرصدهــا (تلســكوب)
بعــد ،ومجــرات ال تــزال تتوالــد ،ت
وت�اكــض ف ي� كــون متمــدد
باســتمرار..
وفيــه أهــم مــن ذلــك كلــه ،وقبــل ذلــك كلــه ،أنت:حفنــة مــن
همــوم ومشــاكل ،عقــد ومخــاوف ،هواجــس وذكريــات..
ملء بالمتاعب ،ومستقبل ملبد بالغيوم…
ٍ
ماض ي

ت
ـى ينفثهــا
وفيــه أيض ـاً الكثـ يـر مــن الدخــان؛ دخــان الســجائر الـ ي
قلبــك باســتمرار ،حـ تـى صــار يبــدو مثــل محــرك معطــوب..
ف
و� قلبك قفل ،وعىل القفل تم�اس ومزالج..
ي
وعليه أيضاً بيت عنكبوت ،وعش حمامة..
لم ت
يق�ب من القفل أحد.
*

*

*

وأقول لك :افتح لرمضان قلبك.

اتــرك عمليــات الفتــح التقليديــة أ
الخــرى ،وهــذا (الرمضــان)
افعــل شــيئاً اســتثنائياً وافتــح قلبــك لرمضــان.
دعك من فتح الجيب والفم ي ن
والع�..
غــر
أقــول لــك افتــح قلبــك لرمضــان .التفاصيــل الباقيــة ي
مهمــة..
انظــر ،مـ ّـد يديــك نحــو القفــل ،دع هاللــه يكــون المنجــل الــذي
يمــزق بيــت العنكبــوت ،ال بــأس إن طــارت الحمامــة وارتعبــت.
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ارفــع بيــدك المــزالج الضخــم – ســيصدر رصيـراً مرعبـاً– وربمــا
يكــون ثقيـا ً قليـاً ،اجمــع قــواك واســتجمع أعصابــك وارفعــه..
ومد يدك نحو القفل وافتحه..
َّ
دع رمضان يدخل.
*

*

*

*

*

*

رغم أنك تصوم منذ قرون ،دعه يكون رمضانك أ
الول.
منــذ ت
وعــر الســنوات المتعاقبــة ،ومــع كل
فــرة طويلــة ،ب
رمضــان يهــل هاللــه ،كنــت أالحــظ باســتغراب شــديد ،أن الفقهــاء
ف
والذاعيــة،
ال�امــج التلفازيــة إ
و� ب
والخطبــاء والوعــاظ عــى المنابــر ي
يعاملــون رمضــان كمــا لــو كان أول رمضــان يمــر عــى المسـ ي ن
ـلم�،
أو كمــا لــو أن أحــكام الصيــام قــد فرضــت للتــو .كل رمضــان يعــاد
الحديــث نفســه عــن أحــكام الصــوم و�ش وطــه وأعــذاره ،وكل
أ
ت
ـى تعــاد وتكــرر؛ ابتــداء مــن نيــة الصيــام إىل
التفاصيــل الخــرى الـ ي
زكاة الفطــر.
يثــر اســتغر ب يا� ،هــذا التكــرار والعجــن ف ي� أمــور
وكان ذلــك ي
ت
يفــرض أن تكــون مــن المعلومــة بالــرض ورة ،كمــا يقولــون..
كنــت أعــزو ذلك ف ي� البداية إىل الغباء (غباء الخطباء أو غباء الناس
ت
ـى يجيــدون التحــدث
عامــة ،ال فــرق) ،أو إىل قلــة الموضوعــات الـ ي
عنهــا ..فيكــون رمضــان وأحكامــه وســيلة لمــلء الف ـراغ ،ال أكـ ثـر.
ت
نظــر� بالتدريــج ،ربمــا كانــوا يكــررون هــذه
ثــم النــت
ي
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المعلومــات مــن أجــل النــاس الجــدد الذيــن يصومــون ألول مــرة.
ثــم أخــذت أفكــر أنهــم ربمــا يفعلــون ذلــك مــن أجــل التذكــرة،
والذكــرى تنفــع المؤمنـ ي ن
ـ�.
ت
ن
الــى ربمــا كان
ثــم فهمــت! وصلــت لمعــى الحكمــة الخفيــة ي
هــؤالء الخطبــاء يجهلونهــا شــخصياً عندمــا يتحدثــون عــن رمضــان
كمــا لــو أنــه أول رمضــان يمــر عــى المسـ ي ن
ـلم�..
يحــدث ذلــك ،ببســاطة ،ألنــه كذلــك فعــا ..أو عــى أ
القــل
ً
هــو كذلــك بالنســبة إىل غالبيــة الصائمـ ي ن
ـ�؛ كانــوا يصومــون طــوال
ين
حريصــ� عــى ذلــك ،لكــن رمضــان لــم يدخــل
ســنوات وربمــا
قلوبهــم ،لــم يدخــل أعماقهــم..
كان صيامهــم مرتبطـاً بالعــادات والتقاليــد والطقــوس الجماعيــة
وحـ تـى الفلكلــور ،أكـ ثـر ممــا كان مرتبط ـاً بمعـ نـى رمضــان ،وبحكمــة
رمضــان..
دخــل رمضــان جيوبهــم فأفرغهــا ،ودخــل أشــداقهم الممتلئــة
بالحلــوى والمكــرات الشــهية ،ودخــل عيونهــم فأمتعهــا
بالمسلســات والفوازيــر البهيجــة..
ولكــن العنكبــوت والحمامــة َّ
ظل عىل القفل الــذي عىل قلوبهم..
لم يدخل رمضان قلوبهم.
ف
و� كل ســنة ،إذا مــا دخــل رمضــان ،حقــاً ســيكون
ولذلــك ي
أول رمضــان.
*

*

*
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كثــرون  -كمــا نعــرف جميعــاً ونالحــظ – مــن أهــل الكبائــر
ي
ف
ت
ـاص ،حــى أشــدها وأعظمهــا يصومــون ي� رمضــان ،وربمــا
والمعـ ي
أيضـاً يصلــون ،ثــم إنهــم ،كأمــر واقــع ،يمتنعــون عــن معاصيهــم
وكبائرهــم تلــك ،طــوال هــذا الشــهر.
وأخ� أن يكون هو الغالب أ
وهذا أمر شائع جداً .ش
والعم.

ف ي� الحقيقــة ،ال تســتطيع أن تبــذل أي جــدل ف ي� ذلــك .ال أحــد
يمكنــه أن يمنــع أهــل الكبائــر مــن صيــام رمضــان أو مــن الصــاة
فيــه ،وال أحــد يمكنــه أن يغلــق أبواب ـاً فتحهــا الرحمــن.
ـ� ذلــك ،بعدمــا ينقـض ي الشــهر ،وربمــا ف ي� ليلة
المهــم هــو مــا يـ ي
العيــد ،هــل ســيعود هــؤالء إىل حياتهــم الماضيــة ومعاصيهــم
وكبائرهــم كمــا لــو أن شــيئاً لــم يكــن؟ هــل ســيصدق عليهــم
إبليــس ظنــه؟ هــل ســيتمكن مــن هــدم كل مــا بنــوه ف ي� شــهر ،ف ي�
يــوم واحــد بعــد هــذا الشــهر؟ معصيــة واحــدة ،كبـ يـرة واحــدة؟
إذا حــدث ذلــك ،وأخ ـىش أن أقول:إنــه كثـ يـراً مــا يحــدث ،فــا
فائــدة.

ال ش
أخ� من أن أقرر :ال ،ال لم يكن رمضان إذن.
رغــم أنهــم صامــوا ،امتنعــوا عــن أ
الكل والــرش ب ،وص ّلــوا،
وربمــا ذهبــوا ت
لل�اويــح ،لكــن..
لــو كان رمضــان حق ـاً ،لمــا عــادوا أدراجهــم .رغــم أن الصــداع
ين
تدخــ�
أصابهــم بســبب عــدم �ش ب الشــاي أو بســبب عــدم
ســيجارة.
رغــم الوالئــم والعزائــم ،أ
والكل والتجشــؤ بعــده ،والتخمــة
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ت
ت
ـى تبعــث عــى الملــل،
ـى تبعــث ع أــى الكســل ،والمسلســات الـ ي
الـ أ ي
ت
ـى تتحــرك بــا كلــل..
والشــداق والفــواه الـ ي
رغــم ذلــك ،ورغــم التقويــم الهجــري المعلــق هنــاك ،ورغــم
ف
أنهــم تبادلــوا التحيــات والتهـ ن ف
و� نهايتــه..
ي
ـا� ي� بدايــة الشــهر ي
لكن ،مع أ
السف ،ليس رمضان.
ش
�ء آخر ،وربما محسوب ف ي� كفة حسناتهم.
ربما أي ي
لكن ،ليس رمضان.
*

*

*

ش
�ءآخر لهم.
لو كان رمضان ،لكان حصل ي
لــو كان رمضــان قــد دخــل ف ي� قلوبهــم ،لمــا عــادوا أدراجهــم إىل
أوضاعهــم الســابقة (كمــا كنــت!).
لــو كان رمضــان ،لقربهــم خطــوة أكـ ثـر إىل هللا ،المتنعــوا عــن
المعصيــة المعينــة ،أو حاولــوا التخفيــف مــن الكبــرة أ
الخــرى ،أو
ي
لحاولــوا المواظبــة عــى الصــاة.
لــو كان رمضــان حقــاً ،لتمســكوا بذلــك الحبــل الــذي ألقــي
إليهــم؛ فهــو مصمــم أساسـاً ليمســكوه طــوال الوقــت ،لينقذهــم
ف ي� دنياهــم وآخرتهــم.
لكنهــم – أ
مســتعص– فــإن الحبــل يلقــى
ولن الغفلــة وبــاء
ٍ
إليهــم ،فيلعبــون ،ويلهــون ،ويقضــون الوقــت ف ي� شــده وجــره..
ت
تــأ� الســاعة ،فيلتــف حــول أعناقهــم ،ويخنقهــم،
إىل أن ي

سلسلة ضوء يف املجرة

18

يغرقهــم بــدال ً مــن أن ينقذهــم..
ولو كان رمضان حقاً ،لكان هناك كالم آخر.
*

*

*

ف
ـ� ف ي�
قلــت يل مــرة ،ي
و� البــدء جــداً جداً:إنــك كنــت تصــوم وتصـ ي
ش
ال�ء .وكمــا كنت.
رمضــان ،ولكــن بعدهــا ي
ســألتك وقتهــا بســذاجة – ولــم أقصــد جوابــاً معينــاً ،فقــط
لالســتمرار ف ي� الحــوار : -لمــاذا؟..
أجبت ـن ي ببســاطة – جواب ـاً لعلــك لــم تــدرك كــم هــو عميــق -
ن
ش
ـيطا� قوي.
�ء  :شـ ي
قلــت يل ،وال أزال أذكــر النـ بـرة والمالمح وكل ي
ولعلــك لــم تــدرك كــم هــو صحيــح مــا قلتــه .صحيــح وعتيــق.
فمنــذ البدايــة كان ذلــك الرهــان ،ومنــذ البدايــة كان ذلــك القســم،
ومنــذ البدايــة وحـ تـى آ
الن النــاس يســقطون ،وبعــد رمضــان بيــوم،
يصــدق عليهــم إبليــس ظنــه.
ن
«شيطا� قوي» قلت يل..
ي
وسكت أنا.

عندمــا يتعلــق أ
المــر بالقــوة والضعــف فالمســألة نســبية .إمــا أن
الشــيطان قــوي ،أو أن آ
الدمــي ضعيــف.
ولــو كان رمضــان حق ـاً قــد مـ ّـر عليــك ودخــل هنــاك ،لهمــس
شــيطان مــا لزميلــه« :إن آدمــي قوي»..فيــا صديقــي الــذي لــم
ٌ
يعــد ضعيفــاً ،دع شــيطانك يقــول :إن آدمــي قــوي!.
*

*

*
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ت
ـر� تحتفــظ بــكل التفاصيل:
وقلــت لــك أنــا مــرة ،وال تـزال ذاكـ ي
فاتنــا رمضان..
كنــا هنــاك ف ي� الشــارع العــام ،وطــال حوارنــا حـ تـى انتصــف الليل
وفــرغ الشــارع وذهبــت الســيارات ،أذكــر التفاصيــل – لكــن ال داعي
ن
(واعت�تــه أنــا
ب
لهــا – كنــت تعاتبـن ي بمـرارة عمــا ب
اعت�تــه قســوة مـ ي
حرص ـاً عليــك) وذكــرت يل ،لتدلــل عــى خط ـئ ي  ،وقوفــك بصمــود
بوجــه غوايــة معينــة ،غوايــة يصعــب عــى مــن كان ف ي� وحدتــك
ووضعــك وماضيــك أن يرفضهــا ،ويغلــق البــاب بوجههــا.
لكنك فعلت.
وتخيلتــك هنــاك وأنــت صامــد .تعــود لي ـا ً إىل شــقتك وحيــداً.
وتــأكل وحيــداً.
وتفكر بكل ما كان وحيداً .ثم تلف رأسك لتنام وحيداً.
ومع ذلك استطعت أن تفعلها :وصمدت!
ـى بالبــكاء وقتهــا .لــم تســمع صوتــه .لكــن دمعــت
أجهــش قلـ ب ي
أ
عينــاي .ثــم قلــت لــك شــيئاً كان يبــدو أن ال عالقــة لــه بالمــر..
قلت لك :فاتنا رمضان..
لقــد فكــرت وقتهــا ،إن خطواتــك (الرسيعــة أص ـاً) نحــو هللا،
كانــت ســتكون أثبــت وأقــوى وأجمــل وأروع ،لــو أن رمضــان كان
هنــاك..
ف
�ض
فكــرت أنــك تملــك ي� داخلــك فطــرة هائلــة – رغــم ركام المــا ي
ومعاصيــه وتعقيــدات الحــا�ض وتقاطعاتــه  -تملــك قابليــة هائلــة
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ـ�
للهدايــة ،قابليــة أصيلــة ونقيــة لــم تكــن تحتــاج إىل الكثـ يـر لتنجـ ي
وتظهــر عــى الســطح.
ف ي� أعماقــك كان هنــاك مــارد مؤمــن ،لــم يكــن يحتــاج إىل الكثـ يـر
ليخــرج مــن قمقمــه.
ولــو كان هنــاك رمضــان ،والقصــة كلهــا بــدأت بعــده بشــهر كمــا
تذكــر ،لــكان ذلــك أثبــت ،وأيــر ،وأروع ،أو كذلــك ظننــت.
وقتهــا مــا كنــت أتصــور أنــك ســتبقى إىل رمضــان القــادم..
لذلــك قلــت بحــرة وحــزن عميقـ ي ن
ـ� ،مــا كان يبــدو أنــه ال عالقــة
لــه بمــا قلتــه .قلــت لــك :فاتنــا رمضــان..
هززت رأسك أنت موافقاً .ولم تعلق.
هنــاك ف ي� الشــارع العــام ،وقــد خــا مــن المــارة والســيارات
قلــت حـ تـى كادت أن تختفــي بالتدريــج ،حصلــت هــذه الحكايــة..
لكــن ،فــوق هنــاك ،عنــد هللا ف ي� عليائــه ،كانــت هنــاك خطــة
أخــرى ،وكان رمضــان القــادم ينتظرنــا..
رمضان الذي – هذه المرة – يجب أال يفوتنا.
*

*

*

التنــازل قــد بــدأ فعــاً ،وأن الوقــت
العــد
وكذلــك أشــعر أن
ّ
ي
ت
ن
ـا� وكل
ـ� أن أســتجمع كل كلمـ ي
قــد بــدأ يدرك ـ ي (يدركنــا!) وأن عـ ي
أ
ف
ومخــاو� لركزهــا ف ي� حقنــة
ووســاوس
هواجــ�
أفــكاري وكل
ي
ي
ي
ف
واحــدة؛ يكــون موعدهــا ي� رمضــان..
التنــازل قــد بــدأ ،وأن رمضــان الــذي
العــد
نعــم ،أشــعر أن
ّ
ي
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البــواب (يــكاد يطرقهــا) هــو أ
عــى أ
الخـ يـر لنــا مع ـاً ،وأن رمضــان
الــذي يليــه ،ســوف يزورنــا كل واحــد عــى حــدة – ف ي� قــارة مختلفــة
– (هــذا إذا فعــل أص ـاً)..
العــد التنــازل قــد بــدأ ،ورمضــان عــى أ
البــواب .وتــكات العــداد
ً
ي
ف
ـا�..
تــكاد تنفجــر كالقنبلــة الموقوتــة ي� أعصـ ب ي
*

*

*

إنه رمضان إذن.
أ
ت
ـى تمتــد مــن الشــام إىل اليمــن
ولنــه كذلــك ،فأبــواب الجنــة  -الـ ي
ت
ـى ال أعــرف بالضبــط أبعادهــا
– قــد فتحــت ،وأبــواب جهنــم – الـ ي
– قــد أغلقــت.
ين
والشياط� سلسلت وصفدت.
أ
ولنه كذلك فإنه فرصة عظيمة للتذوق.
*

*

*

ال ،ال أســخر مــن هــؤالء ثانيــة .وال أقصــد االســتفزاز واالســتهزاء
(رغــم أن الفرصــة عظيمــة!).
إنــه فرصــة عظيمــة للتــذوق فعــاً ،ولكــن ليــس للموائــد
الممــدودة طــوال ً وعرض ـاً وعمق ـاً .ليــس للحلويــات الرمضانيــة وال
الــى يتقــن مجتمعنــا ت
ت
اج�ارهــا ،وتتفــنن
للمقبــات والمشــهيات ي
نســاؤنا ف ي� إعدادهــا.
أ
ت
ـى (رمضــان ليس رمضانـاً مــن دونها) وال
ليــس لنــواع الحســاء الـ ي
ت
ـى ال بــد مــن وجودهــا كطبــق �ض وري وال غـ نـى عنــه.
للمخلــات الـ ي
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أ
ت
ـى تنصــب .بيضــاء وحمـراء ومــا بينهمــا.
ليــس للــوان اللحــوم الـ ي
وطــرق طهوهــا المختلفــة وأنــواع حشــوها المتنوعة.
ليــس لــكل تلك الســوائل المختلفــة ألوانهــا ،طازجــة ومصطنعة،
ت
ـى يفـ تـرض أن تمدنــا بســعرات هــي مــن لــزوم مــا ال يلزم.
الـ ي
ليــس لــكل ذلــك الهــدر الهائــل – ف ي� الوقــت والمــال والصحــة
والــروح – ش
الم�عــة راياتــه مــن أجــل التقاليــد الرمضانيــة العريقــة.
ش
�ء آخــر
نعــم ،رمضــان فرصــة عظيمــة للتــذوق .ولكــن عــن ي
أتحــدث.
* * *
يقولون :من ذاق عرف .ومن عرف ت
اغ�ف!
*

*

*

البــواب المفتوحــة ،أ
رغــم أ
والخــرى المســدودة .رغــم السالســل
أ
والغالل.
ال أجد فيه يغ� أنه فرصة للتذوق.
كل تلــك أ
البــواب ش
الم�عــة الممتــدة عــى خطــوط الطــول
والعــرض .كل تلــك أ
الخــرى المغلقــة ،والسالســل وهــي تصفــد
ين
الشــياط�.
ال أجد فيه سوى أنه فرصة للتذوق.
كل ذلــك أ
الجــر .كل تلــك المغفــرة .كل تلــك الحســنات :ال أجــد
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لــ� تتــذوق فقــط!
فيهــا ســوى أنهــا طعــم أعــد مــن أجلــك ،ي
نعــم .فقــط .رغــم أن هــذا الـ(فقــط) كثـ يـر – لــو كنتــم تعلمــون.
*

*

*

أكرر :من ذاق عرف .ومن عرف ت
اغ�ف!.
أ
ولنه يحبك .ويريدك أن تبادله حباً بحب..

أ
ولنــه يعلــم أنــك تجهــل كــم هــو رائــع حبــه ،وهــو العليــم بمــا
تعلــم ومــا تجهل.
أ
ولنــه يعــرف أنــك ال تعــرف شــيئاً ،وأنــك حائــر وضــال وخائــف
مثــل طفــل خجــول ف ي� أول يــوم لــه ف ي� المدرســة.
أ
ولنــه خبـ يـر بأنــك تــرف ف ي� مشــاعرك ف ي� االتجــاه الخطــأ ،وأنــك
تقـض عمــرك – أحيانـاً– ف� أ
الهــداف الخطــأ.
ي
ي
أ
ولنــه يعــرف أنــك تحتــاج إىل مــن تحبــه ،كمــا تحتــاج المــاء
والهــواء – وربمــا أكـ ثـر – وأن حاجتــك إليــه موجــودة ف ي� أعماقــك
ت
حــى لــو كنــت تجهــل وجودهــا..

أ
ولنــه يعــرف أن حاجتــك هــذه ،ســتضيعك إن لــم تشــبعها؛
بالضبــط كمــا تفعــل كل الحاجــات أ
الخــرى ،وســتتمرد عليــك إن
ت
مهــاو ومهالــك إن أنــت لــم تســكتها.
وســت�كك ف ي�
لــم تجبهــا،
ٍ
ف
فإنــه يريــدك أن تشــبع هــذه الحاجــة إليــه ي� أعماقــك..
ويحــدث ذلــك كلــه – أول مــا يحــدث ،وأكـ ثـر مــا يحــدث – ف ي�
رمضــان.
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عندما يجعلك تتذوق قليالً.
*

*

*

لنتأمل فيما تعودنا أن نسمعه ،دون أن ننتبه له..
ف� رمضــان هنــاك موســم ن ز
ت�يــات هائلــة وعظيمــة عــى كافــة
ي
البضائــع وبكافــة أ
النــواع.

هنــاك المغفــرة .هنــاك أ
الجــر الهائــل .هنــاك العتــق مــن النــار.
الــى تجــازى بعــرش ة أضعــاف ث
هنــاك الحســنات ت
وأكــر ممــا لــو
ي
أ
ف
ت
ـى
قدمــت ي� أي شــهر آخــر .هنــاك كل تلــك الفضائــل الخـ أـرى الـ ي
تُدخــل الجنــة وتُخــرج مــن النــار ،بأقــل مــن القليــل مــن العمــال..
حسناً ،نعرف ذلك كله .لكن ما أ
المر بالضبط من وراءه؟.
لقــد تعودنــا ســماعه ومعرفتــه .لكــن لمــاذا يحــدث ذلــك
بالضبــط؟ لــم نســأل.
لــو حــدث أ
المــر مــع أي بضائــع أخــرى – دونما تشــبيه – لشــككنا

ولثــارت تســاؤالتنا .لــو دخلنــا أي متجــر ،ووجدنــا أن أســعار
بضائعــه قــد أنزلــت إىل الع ـرش أو أقــل ،ألــن نتصــور أن هنــاك
شــيئاً مــا ف� أ
المــر .البضاعــة كاســدة .ض
م�وبــة .مشــاكل ف ي� الخــزن.
ي
أ
منافســة عــى الســعار .إلــخ؟.
أليس كذلك؟.

لكــن معــه .وعندمــا يفعــل مــا يفعلــه ف ي� رمضــان .فإننــا ال
ت
ـى تطبعنــا
نتســاءل .إنــه غفــور رحيــم كريــم .وتلــك صفاتــه الـ ي
عــى أن نقبلهــا كمــا هــي.
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ف
ـ� نعــرف مــا
إننــا ال نقلــب ي� البضاعــة ،وال نحــاول أن ندقــق لـ ي
أ
المــر مــن وراء هــذه ن ز
الت�يــات.
لكن ،فلنحاول أن ندقق قليال ف� أ
المر.
ً ي
إنــه غفــور ورحيــم وكريــم .أ
ولنــه كذلــك فإنــه يمنحنــا مغفرتــه
وكرمــه دونمــا حــدود .ف ي� رمضــان خصوص ـاً ،أكـ ثـر مــن أي وقــت
آخــر.
نعم .هذا مفهوم.
لكــن ،مثـاً ،لــو أننــا خرجنــا مــن رمضــان ونحــن عتقــاء مــن النــار
وقــد غفــر هللا لنــا مــا ســبق مــن ذنوبنــا ،ثمعدنــا كمــا كنــا بالضبط،
ـاص ومصائــب ،وطريــق النــار مــرة أخــرى..
كبائــر وكــوارث ومعـ ٍ
مالــذي ســيكون قــد حــدث بالضبــط؟.
ش
�ء .سننتظر إىل رمضان القادم ،وهكذا دواليك.
ال ي
أي شــخص يمــوت ف� ت
ين
الفــرة ي ن
رمضانــ� ف ي� هــذه الحالــة،
بــ�
ي
مصــره مظلمــاً جــد ًا ،وتعســاً جــد ًا.
ســيكون
ي
ت
ـى
ال ينســجم ذلــك م فــع صفــات المغفــرة والكــرم والرحمــة ،الـ ي
اتفقنــا أنهــا الســبب � موســم ن ز
الت�يــات الرمضانيــة.
ي
هناك خطأ ما ف ي� الموضوع..
لنحاول مرة أخرى.
*

*

*

عندمــا تــزور متج ـراً مــا ،فيحــاول صاحبــه أن يغرقــك بلطفــه

سلسلة ضوء يف املجرة

26

ومودتــه ،ويبالــغ ف ي� إكرامــك ،فيحســم لــك مــن الســعر ،ويبالــغ ف ي�
ذلــك ،ويهديــك قطعــة مــن بضائعــه مجانـاً ،ويجلــب لــك كرســياً
لتسـ تـريح عليــه ،وينــادي عــى صبيــه ليجلــب لــك كوبـاً مــن المــاء
البــارد.
عندمــا يحــدث ذلــك ،فــإن هــذا الســلوك ســيجذبك ويغريــك،
حـ تـى لــو كانــت دوافعــه مكشــوفة :إنــه يريــدك أن تتبضــع منــه
باســتمرار ،يريــدك أال تذهــب إىل أحــد ســواه.
ال مشــكلة ف ي� ذلــك .مــا دامــت بضائعــه جيــدة ،وأســعاره
متهــاودة ،ومعاملتــه لطيفــة ،لــن تذهــب إىل أحــد ســواه بــل
ســتدل النــاس عليــه.
ذلك ما يحدث أيضاً .بدون تشبيه ،طبعاً.
*

*

*

وعندمــا يعطيــك أحدهــم هديــة ،وأنــت ال تــكاد تعرفــه ،فــإن
هدفــه واضــح طبع ـاً؛ إنــه يريــدك أن تتعــرف عليــه ،يريــدك أن
تقــوي عالقتــك بــه ،يريــد أن يلفــت انتباهــك إليــه؛ يريــد منــك
أن تحبــه..
ال تصــدق أن هديتــه إليــك مجانيــة .ال ،ليــس بالــرض ورة أنــه
يريــد أن تردهــا إليــه هديــة أخــرى ،ماديــة ،لكنــه يريــد أن يجذبــك
إليــه ،أن يحببــك فيــه ،يريــد منــك أن تذهــب إليــه..
ذلك ما يحدث أيضاً .بدون تشبيه!.
*

*

*
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الطعم ف ي� الصنارة .هذا هو!.
*

*

*

ألنــه يريــد منــك أن تمـش ي إىل شــبكته بخطــى ثابتــة ،فإنــه يضــع
لــك الطعــم ف ي� الصنــارة.
ف ي� رمضان تحديداً..
ومن ذاق ال ُّطعم ،عرف ال َّطعم.
ومن ذاق عرف ،ومن عرف ……
*

*

*

الطعــم ف ي� الصنــارة .شــهر واحــد ف ي� الســنة ،مــن أجــل أن نعــرف
الطعــم الــذي مــن الممكــن أن نتناولــه طيلــة الســنة.
ف
ف
غــر
الطعــم ي� الصنــارة .شــهر واحــد ي� الســنة وبتســهيالت ي
مســبوقة؛ مــن أجــل أن نعــرف مــا ســيفوتنا مــا لــم نغـ تـرف طيلــة
أيــام الســنة.

إنه االستدراج الجميل .إنه الفخ الرائع.
ـد� آ
ن
الن ف ي� هــذا الشــهر وأبواب الجنــة مفتوحة
ســيقول لــك :اعبـ ي
مــن أجلــك ،وأبــواب النــار أغلقــت حـ تـى ال تخيفــك ،والشـ ي ن
ـياط�
قــد صفــدت حـ تـى ال تشــوش عليــك ،وســأغفر لــك كل مــا عملــت
مــن ذنــوب ،وأعتقــك مــن النــار وأدخلــك الجنــة.

وســتطمع .بديهــي أن تطمــع ،شــهر واحــد ف ي� الســنة مقابــل
الســنة كلهــا؟.
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بــل وحـ تـى العمــر الســابق كلــه؟ الصفقــة مغريــة ،بــل شــديدة
الغــراء .ســتقدم عليهــا بالتأكيــد ،وربمــا ســتقول لنفســك أو
إ
أ
لشــيطانك المقيــد بالغــال :شــهر واحــد فقــط ثــم نعــود كمــا
ش
�ء بيننــا ،شــهر واحــد فقــط أعبــده
كنــا بالضبــط .لــن يتغـ يـر ي
ثــم أعــود لــك..
ف
و� هــذا الشــهر  -وعــى الرغــم مــن اتفاقــك مــع الشــيطان –
ي
ســيكون الطعــم ف ي� الصنــارة ف ي� انتظــارك..
فــروق لــك ،ويعجبــك،
كثــراًأن تــذوق الطعــم ،ي
ويحــدث ي
وتريــد المزيــد ،والمزيــد..
وتعلق الصنارة.
* * *
وإذا لم تعلق الصنارة ف� رمضان ،ت
فم� يا ترى؟.
ي
*

*

*

نعــم ،رمضــان فرصــة عظيمــة للتــذوق .مناســبة الســتعراض
لذائــذ مختلفــة وحــاوات متنوعــة..
إنــه يجــر رجلك إليــه .المغفرة فخ رائــع .أ
الجر العظيم اســتدراج
متقــن .ســتذهب إىل الفــخ وأنــت ال تــدري بالضبــط مــا ســيحدث
بعدهــا ،وفجــأة ســيعجبك أ
المــر وســتتعلق بــه بالتدريــج..
وعندمــا ينتهــي موســم التســهيالت الرمضانيــة ،ويهــل هــال
العيــد ،ســتحاول أن تعــود التفاقــك مــع الشــيطان – الــذي فــك
أرسه مــع هــال العيــد – لكــن ســتجد خيوطــاً وحبــاال ً تشــدك
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إىل الجهــة المعاكســة ،ســتجد أن أ
المــر لــم يعــد أبــداً كمــا كان
قبلهــا..
ســتحس كمــا لــو أن رمضــان قــد غـ يـر أقفالــك ،وعندمــا رجــع
الشــيطان بمفاتيحــه القديمــة لــم يســتطع الدخــول إليــك..
ســتحس كمــا لــو أن رمضــان قــد أســقطك ف ي� شــبكة ،اصطــادك
بهــا وأنقــذك مــن ذلــك المســتنقع آ
الســن الــذي كنــت قــد غرقــت
فيــه..

الطعم ف ي� الصنارة .استدراج جميل وفخ رائع..

ولمــاذا بالضبــط يفعــل ذلــك؟ .هــا نحــن نــدور دورة واســعة
ونعــود لنقطــة البدايــة نفســها ،ألنه يحبــك .ألنه يريــدك أن تبادله
الحــب نفســه .ألنــه يريــد أن تذهــب إليــه ،إنــه يســتطيع طبعاً–
إن شــاء –أن يســلكك عــى طريقــه وأنــت مكــب عــى وجهــك..
لكنــه يريــدك أن تذهــب إليــه وأنــت تمـش ي – ســوياً– عــى رص ٍاط
مستقيم .
إنه يريدك أن تذهب أنت إليه بقدميك.
*

*

*

ليس هذا ما يحدث بالضبط .لكنه ما يجب أن يحدث.
إنه الهدف والحكمة من رمضان.
رمضــان ليــس مــن أجــل رمضــان .رمضــان مــن أجــل بقيــة
الســنة.
*

*

*
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من ذاق عرف……
*

*

*

ومــن أ
الشــياء ت
الــى يقدمهــا لنــا رمضــان لنتذوقهــا ،فنعرفهــا،
ي
ت
ونغــرف منهــا (ســواء ف ي� رمضــان أو فيمــا بعــده :)..الصــاة.
وهــو يقدمهــا لنتذوقهــا بطريقــة عرضيــة جــداً؛ بحيــث تبــدو
غــر مقصــودة البتــة .وهــذا مــن تمــام االســتدراج ،ومــن
أنهــا ي
روعــة الفــخ المنصــوب بإحــكام..
رمضــان كمــا هــو معــروف للعامــة وللنظــرة المترسعــة ،هــو
شــهر الصيــام ..لكــن الــذي يحــدث ،أن االســتدراج يكــون نحــو
الفريضــة أ
الخــرى :الصــاة..
ويحــدث ذلــك كمــا قلــت :بطريقــة عرضيــة تمامــاً .شــكلها
غــر مقصــودة.
الظاهــري أنهــا ي
ـاص والكبائــر ،أولئــك
النــاس ،عامــة النــاس .مــن أصحــاب المعـ ي
الذيــن ال يصلــون ،ســيجذبهم رمضــان بفخــه مــن الجهــة الــىت
ي
تهمهــم :المغفــرة والعفــو.
ـاص.
إنهــم يريــدون أن يصفــر العــداد .عــداد الذنــوب والمعـ ي
ورمضــان فرصــة ،فلينتهزوهــا.
ال مشكلة ف ي� ذلك .سيصومون..
ولكــن ،ومــن أجــل أن تُســتغل الفرصــة تمامــاً ،دون أن ت
يــرك
بالضافــة إىل صومهــم :ســيصلون.
مجــال لضياعهــا ،فإنهــم إ
صالتهــم هنــا  -هــي ف ي� الحقيقــة – مــن أجــل الصيــام ،صالتهــم
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هنــا هــي بطريقــة عرضيــة تمامـاً ،غـ يـر مقصــودة لذاتهــا :إنهــا مــن
أجــل رمضــان .مــن أجــل أال يُحبــط رمضــان .مــن أجــل أال تضيــع
الفرصة.
سيصلون ،إنه رمضان ،وال ينفع صيامه دون الصالة فيه.
ورغــم ســذاجة النظــرة وانتهازيتهــا الواضحــة ،إال أنهــا صحيحــة
ش
�ء– ليــس الصيــام فقــط – مــن دون
إىل ٍّ
حــد بعيــد :ال ينفــع ي
الصــاة.
أ
ف
ت
ـى يســتطيع ابــن آدم أن
ي� هــذا العالــم كلــه ،كل العمــال الـ ي
ينجزهــا ،ويتقنهــا ويحســن فيهــا .كل مــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن
خـ يـر ،مــن مســاعدة للنــاس وتخفيــف آلالمهــم ومعاناتهــم.
كل ذلــك ،مهمــا عــا شــانه ومكانتــه دنيويــاً ،ســيكون – ف ي�
النهايــة– مثــل جثــة منتفخــة لحيــوان نافــق ..إذا لــم يكــن
هنــاك صــاة..
الصــاة هــي ذلــك الحــد الفاصــل الــذي ال حيــاد عنــه .الــذي ال
مفــر منــه إذا لــم تكــن تريــد ألعمالــك أن ُتحبــط لتصـ يـر مثــل جثــة
حيــوان نافــق..
الصــاة هــي مــا ال غـ نـى عنــه ،مــا ال نقــاش فيــه ،مــا ال يمكــن

لمجــادل أن يجــادل فيــه.
ولذلــك ،حـ تـى أولئــك الذيــن ال يصلــون – كسـا ً وهــزال ً وضياعـاً
وتخبطـاً– فإنهــم عندمــا تحــق الحقيقــة ويضعــون أنفســهم عــى
المحــك ،ويصومــون رمضــان ،طمعـاً ف ي� موســم المغفــرة ،فإنهــم
ف
ش
�ء مــن دون الصالة.
يصلــون ،ي� إقـر ٍار عمـ ي
ـ� منهــم بأنه ال ينفع ي
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إنه االستدراج .إنه الفخ المنصوب بإحكام.
رمضــان ليــس مــن أجــل الصيــام .إنــه – قبــل ذلــك – مــن
أجــل الصــاة.
*

*

*

تخــر نفســك بــه) الــذي
يقــودك إقــرارك
العمــ� (الــذي لــم ب
ي
ش
�ء ينفــع مــن دون صــاة ..إىل أن تــؤدي خمــس
مفــاده أن ال ي
صلــوات كل يــوم لمــدة شــهر كامــل..
وذلــك معنــاه ،أنــك ســتؤدي ث
أكــر مــن خمســمئة ركعــة .مــن
أجــل صيــام  30يومــاً..
خمسمئة ركعة!.
و يع�ن ي ذلك ألف سجدة!
ال أستطيع هنا إال أن أقف .يجب أن أقف .البد أن أقف..
عندمــا تســجد لــه ألــف مــرة ،عندمــا تضــع رأســك –أكــرم وأهــم
مــا عنــدك  -ف� أ
الرض مــن أجلــه ،عندمــا ت ـن ز ل بطولــك وعرضــك
ي
اعــ�ازك بنفســك ..وتذهــب إليــه هنــاك �ف
وكل كرامتــك وكل ت ز
ي
المــكان أ
القــرب..
ســت�ل إليــه .ت
ألــف مــرة ن ز
وك�يائــك وأوهامــك
تكــرك ب
ســت�ك ب
ف
ت
ـى تجعلــك مثــل ديــك منفــوخ..
ومشــاعر النقــص ي� داخلــك ،الـ ي
ألــف مــرة ،ســتتذلل إليــه ،وتطلــب منــه ،وت ـن ز ل هنــاك لتدخــل
عليــه..
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ألــف مــرة ،ســتكرر اســمه ،وتســبحه ،وتمجــده ،ن ز
وت�هــه،
أ
ت
الــى يمتلكهــا.
وتمتدحــه بمختلــف الســماء والصفــات ي
حـ تـى لــو لــم تكــن تقصــد شــيئاً مــن ذلــك كلــه ،حـ تـى لــو لــم
تكــن تفقــه مــا تقــول ،ت
تصــ� فقــط مــن أجــل
حــى لــو كنــت
ي
الصــوم ،بعــد ألــف مــرة ،ال بــد أن يـ تـرك ذلــك أث ـر ًا ف ي� قلبــك..
بعــد ألــف مــرة ،ت
وحــى لــو لــم تكــن تقصــد شــيئاً ،ال بــد أن
تت�ســب ف ي� داخلــك مشــاعر وأحاســيس مــا كانــت ف ي� بالــك ف ي� أول
يــوم مــن رمضــان ،يــوم بــدأت بالصــاة مــن أجــل رمضــان فقــط..
لكــن بعــد ألــف مــرة ،وكمــا لــو كان أ
المــر أشــبه بالتنويــم
المغناطيــ� :لقــد بــدأت تحــب ذلــك..
ي
حــى لــو كان أ
ت
المــر ال يــزال ثقيــا ً عــى نفســك :لقــد بــدأت
تتعــود ذلــك.
أترى؟

إنه االستدراج الجميل والفخ الرائع ،إنه الطعم ف ي� الصنارة.
*

*

*

ش
ـ�ء الــذي يجــب أن
ال يحــدث ذلــك عــى الــدوام .لكنــه الـ ي
يحــدث!.
*

*

*

النــاس الذيــن يســكنون بالقــرب مــن أ
النهــار ،عــى شــواطئها
المبــا�ش ة تحديــداً ،تنشــأ بينهــم وبينهــا عالقــة خاصــة مــن نــوع
ممـ ي ز
ـ� جــداً.
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بالتدريــج ومــن دون أي إعــان صاخــب عــن ذلــك ،يصـ يـر النهــر
واحــداً مــن أعــز أصدقائهــم .بــل ربمــا أعزهــم إطالقـاً ،حـ تـى دون
أن يدركــوا ذلــك أو يعــوه بشــكل واضــح.
الذيــن يعيشــون عــى النهــر يتفهمــون ذلــك .وزوارهــم – الذيــن
يقيمــون بينهــم بشــكل دوري ،كمــا قضيــت شــطراً مــن صغــري –
يعرفــون ذلــك ي ز
ويم�ونــه.
فالنهــر يكــون دومـاً هنــاك بالنســبة إىل هــؤالء .إنه يصبــح عليهم
وهــم يصبحــون عليــه ،يتنــاول معهــم إفطارهــم ،ويشــاركهم
ف� ب ز
خ�هــم ،ويتنــاول معهــم الشــاي وأحيانــاً القهــوة ،يســمع
ي
ف
لهمومهــم ومشــاكلهم ،ويســاهم ي� التخفيــف مــن حرساتهــم،
ويســاعدهم – بصمتــه الدائــم والمســتمر – عــى أن يتكلمــوا،
ويخففــوا مــن أ
الثقــال الـ ت ف
ت
ـى ال يســتطيعون
ـى ي� صدورهــم ..والـ ي
ي
أن يكشــفوها.
الرامــل والعجائــز أ
إنــه هنــاك :صديــق أ
والطفــال ،وأحيانــاً
العشــاق .إنــه يهيــج فيهــم ذكرياتهــم – رغــم أنــه ال يتكلــم قــط –
ثــم يســكّ نها بســكوته .ومــن ثــم يمـض ي  ،رغــم أنــه يظــل موجــوداً
هنــاك..
ال ،ليــس كابــن عمــه أ
الكـ بـر منــه :البحــر .البحــر مختلــف .هيــاج
وغضــب .ثــورة وعظمــة .مـ ّـد وجــزر .حيــاة ومــوت.
أمــا النهــر فهــو وديــع وهــادئ ،يــكاد أن يكــون مســالماً جــد ًا،
ال يــكاد يســتطيع أن يــؤذي أحــداً .إنــه صديــق عزيــز ،يربــت عــى
كتفــك ويواســيك ،ت
ويــأ� لــك بكــوب مــن المــاء عندمــا تــرش ق
ي
بالبــكاء أمامــه.
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وج�وتــه تتجــى ربمــا ف ي� البحــر أكـ ثـر .لكــن
عظمــة هللا وقدرتــه ب
ف
لطفــه ورحمتــه وحكمتــه تتجــى ي� النهــر بشــكل واضــح.
يذكــرك النهــر بأساســيات مهمــة ف ي� الحيــاة .كل نقطــة فيــه ال
تشــبه نقطــة أخــرى ،ومــع ذلــك فهــي متماثلــة معهــا تمامـاً ،بشــكل
أو بآخــر.
كل نقطــة فيــه تم ـض ي إىل غـ يـر رجعــة؛ مثــل الزمــن يتفلــت مــن
بـ ي ن
ـ� أصابعــك ،وال يعــود أبــداً ..أبــداً..
كل نقطــة فيــه تذكــر أن الحيــاة تظــل مســتمرة .وســوف تظــل
الح ـزان .رغــم أ
مســتمرة .رغــم أ
الوهــام .رغــم الخــذالن.
بالص�؛إنــه يظــل صبــوراً هادئـاً .يمـض ي ف ي� طريقــه،
يذكــر النهــر
ب
ض
أحيان ـاً كسـ يـراً حزين ـاً ،وأحيان ـاً قوي ـاً متين ـاً ،لكنــه يم ـ ي عــى كل
حــال؛ مثــل الحيــاة.
النهــر ال يبهــر كثــراً عنــد النظــرة أ
الوىل مثــل البحــر ،لكنــه
ي
ف
المشــاه� ي� مختلــف
يتســلل إىل داخلــك بهــدوء وبالتدريــج.
ي
أ
المجــاالت ســيبهرونك بالتأكيــد عندمــا تراهــم للمــرة الوىل اكـ ثـر
بكثـ يـر ممــا انبهــرت بصديقــك المقــرب يــوم رأيتــه أول مــرة ،لكــن
صديقــك هــذا دخــل قلبــك أكـ ثـر ،واقـ تـرب منــك أكـ ثـر ،وأحببتــه –
كتحصيــل حاصــل ث
–أكــر.
كذلــك النهــر .العالقــة معــه ال تكــون حبـاً جارفـاً مــن النظــرة
أ
الوىل .بــل تكــون عالقــة ود عميقــة ن
ين
الســن�.
عــر تراكــم
تبــى ب
مثــل عالقتــك بجــار العمــر وأهلــه ،إنــك لــن تنتبــه ألهميتهــم ف ي�
حياتــك ،ف ي� تفاصيلهــا اليوميــة ،لكنهــم إذا انتقلــوا فإنك ســتكتئب،
ـيتغ�.
حـ تـى بيتــك شــكله سـ ي
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وجــران النهــر كذلــك .النهــر يدخــل ف ي� تفاصيــل حياتهــم
ي
وســلوكياتهم ســواء و َعــوا ذلــك أم لــم يعــوه .إنهــم يدمنــون
الدمــان.
عليــه ،دون أن يفهمــوا كنــه هــذا إ
جــران النهــر ،ســيموتون حتمــاً إن
أعــرف شــخصياً أناســاً مــن ي
أخــذوا النهــر منهــم ،لقــد تحولــوا بالتدريــج إىل كائنــات برمائيــة
– مخلوقــات نهريــة ؛ النهــر ليــس جــار عمرهــم فقــط ،وال أعــز
ت
ـى تجــري فيهــا أحــداث
أصدقائهــم ،وال بيئتهــم ،وال الخلفيــة الـ ي
حياتهــم فحســب ..ولكنــه صــار جــزءاً مــن ذواتهــم ،جــزءاً مــن
كيانهــم..
*

*

*

ســتقول :جميــل ومؤثــر .لكــن مــا عالقــة ذلــك كلــه
بمو ضو عنــا ؟
صحيح .كدت أن أنىس.

ن
ذكــر� بــه حديــث للرســول عليــه
كتبــت عــن ذلــك كلــه ألنــه
ي
الصــاة والســام ،قــال فيــه  -ذاك الــذي ال يكــذب أبــداً( :-مثــل
ف
ـذب ببــاب
الصلــوات الخمــس ي� اليــوم والليلــة مثــل نهـ ٍـر جـ ٍ
ـار عـ ٍ
أحدكــم ،يغتســل منــه خمــس مــرات ،فهــل يبقــى مــن درنــه
ش
�ء؟).
ي
العجاز.
والتشبيه صحيح إىل درجة إ
بج�ان
فعالقتنــا بالصلــوات الخمــس اليوميــة تشــبه عالقة النهــر ي
عمــره .ال حــب جــارف صاعــق مــن النظــرة أ
الوىل .ولكــن عالقــة ود
ومــودة ورحمــة ،يزيدهــا الزمــن متانــة وقــوة وحكمــة.
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لــو قلــت لــك ،أو ألي أحــد ،أو لــو أن أي أحــد ًا قــال ألي
أ
ت
ـى تؤديهــا
أحــد:إن الخشــوع ســيكون هنــاك منــذ الركعــة الوىل الـ ي
لــه ســبحانه وتعــاىل ،لــكان ذلــك كذبـاً مفضوحـاً ال يصدقــه أحــد.
أ
ت
ـيأ� منــذ
لــو قلــت لــك ،أو لي أحــد ،إن التعلــق بالصــاة سـ ي
اليــوم أ
تصــ� فيــه ،وإن التلــذذ بحــاوة الصــاة
الول الــذي
ي
الول والركعــة أ
ســيكون منــذ اليــوم أ
الوىل ،فــإن ذلــك ســيكون
ت
ـى لــن تســمن ولــن تغ ـن ي مــن
مــن قبيــل المبالغــات إ
النشــائية الـ ي
جــوع..
ف
ش
�ء كهــذا – عــى مــا يقولــون ويــارب
ربمــا ي� الحــج هنــاك ف ي
أوعدنامعاًبإذنــه تعــاىل  -ي� الحــج هنــاك ذلــك الخشــوع الجــارف
يتــأ� فجــأة مــن النظــرة أ
الــذي ت
الوىل ،تنهمــر الدمــوع وتتدفــق
ـا� الصاعــق ف� أ
ئ
العصــاب ،منــذ
المشــاعر ،ويــري التيــار الكهربـ ي
ي
النظــرة أ
الوىل..
لكــن ف ي� الصــاة ،ال ،هنــاك ف ي� البدايــة التعــود واالضط ـرار ،ثــم
االصطبــار عليهــا ،ثــم الســكون والهــدوء ،ثــم الطمأنينــة والراحــة،
ثــم ذلــك الحــب العميــق والمــودة الصادقــة للنهــر الــذي يمــر
أمــام بيتــك ،وتغتســل فيــه خمــس م ـرات كل يــوم ،لــو أخــذوا
منــك النهــر ،مــن ســيأتيك بمــاء معـ ي ن
ـ�؟..
طبعــا قــد يفيــض النهــر أحيانـاً ،ويجتاحــك الخشــوع ف ي� الصالة،
وتنهمــر دموعــك وتســيل أعصابــك وتحلــق عاليــاً ف ي� الســماوات
الســبع بينمــا أنــت ســاجد وجبهتــك عــى جبهــة أ
الرض.
ت
ـأ� فجــأة .بــل بالتدريــج .بهــدوء .رويــداً
لكــن ذلــك كلــه لــن يـ ي
رويــداً..
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ـ�
ورمضــان بركعاتــه الخمســمئة الحتميــة ،يعطيــك الطعــم لـ ي
تحــب ذلــك النهــر الــذي يأتيــك إىل بابــك ،يعطيــك الوقــت لينمــو
ف� داخلــك ذلــك الــو ّد ت
الم�اكــم ،وتنمــو ف ي� أحشــائك مشــاعر الحب
ي
تجــاه جــارك هــذا الــذي تغتســل فيــه خمــس مـرات كل يــوم..
رمضــان يمنحــك الفرصــة للتعــود .والتعــود �ض وري جــداً ف ي�
تطــور أي عالقــة ليــس فيهــا حــب النظــرة االوىل..
ولغــرك ،فرصــة االصطبــار ،ومحاربــة
رمضــان يمنــح لــك
ي
الكســل ،وقتــل العجــز.
رمضــان يعطيــك قطعــة أرض غاليــة الثمــن ،مطلــة عــى شــاطئ
النهــر مبــا�ش ة ..يســجلها باســمك ..ويعلمــك الســباحة!.
*

*

*

جار عذب بباب دارك.
نهر ٍ
وأقول لك :خذ نفساً عميقاً جداً ،واغطس!.
*

*

*

الكثــرون عــن الصــاة بعــد
وستســأل�ن ي  :لمــاذا إذن ينقطــع
ي
رمضــان؟.
إنه سؤال حزين.
وجوابــه معقــد .فمــا الــذي يدفــع النــاس إىل أن تي�كــوا النهــر
بعــد مــا تعــودوا عليــه واغتســلوا منــه وســبحوا فيــه؟.
مــا الــذي يدفعهــم إىل أن تي�كــوا أرضـاً هــم جـ يـران النهــر فيهــا،
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ليعــودوا للســكن ف ي� أرض خربــة ،صح ـراء جافــة ،ال مــاء فيهــا وال
زرع؟..
نعم .إنه سؤال حزين .وجوابه معقد..
أ
يخ�هــم أحــد بذلــك ،ي ن
وبــ�
فلربمــا لنهــم ال يعرفــون ،لــم ب
كــوم أ
ت
ـى تقــال ف ي� بدايــة الشــهر وخاللــه عــن
الشـ
ـياء النمطيــة الـ ي
أ
يخ�هــم أحــد عــن الفحــوى مــن
المغفــرة والجــر العظيــم لــم ب
ذلــك كلــه .لــم يتكلــم لهــم أحــد عــن الطعــم ف ي� الصنــارة ،أو
أخ�هــم؛ ولكنهــم قــوم ال يســمعون؟..
لعــل أحــداً ب
أو ربمــا كمــا قلــت أنــت مــرة ،عندمــا ســألتك أنــا مــرة الســؤال
الحزيــن نفســه .شــيطانهم قــوي..
وكمــا قلــت ســابقاً :عندمــا يتعلــق أ
المــر بالقــوة والضعــف،
فالمســالة تظــل نســبية.

فإما أن شياطينهم قوية.
أو أنهم هم الضعفاء.
*

*

*

والضعــف والقــوة مســألة حساســة وأساســية ف ي� عالقتنــا بأنفســنا
وبــاهلل عــز وجــل ،وبالشــيطان الــذي تي�بــص ضعفنــا ت
وي�صــد
تعبنــا – ليهجــم..
والطعــم الــذي يســتدرجنا إليــه رمضــان مجــدداً– بينمــا
الشــيطان مصفــد ف ي� أغاللــه مقيــد هنــاك ف ي� الزاويــة المظلمــة  -هــو
أنــه يجعلنــا نعلــم كــم نحــن أقويــاء.
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أو بعبــارة أخــرى ،يجعلنــا نعلــم كــم مــن الممكــن أن نكــون
أقويــاء.
يجعلنــا نستشــعر نواحــي القــوة ف ي� دواخلنــا ،نستكشــفها
ونقيمهــا ..ونســتثمرها..
ال أقول لك أن ذلك يحدث دائماً.
ن
لك� أزعم أنه ممكن أن يحدث دائماً.
ي
*

*

*

تذكــر مــرة حكيــت يل عــن صديقــك ذاك (الــذي اســمه يشــبه
اســم نهــر صغـ يـر ف� منطقــة ريفيــة بعيــدة )..وعــن قصــة ت ز
ال�امــه
ي
الطريفــة.
ســأتجاوز تفاصيلهــا الممتعــة  -والـ ت
ـى تؤكــد فقــط مــا قلتــه لــك
ي
ســابقاً مــن أن اليمــان يتحــرك بطــرق غامضــة أ
لصــل إىل نهايتهــاإ
ت
ـى لهــا صلــة بموضوعنــا.
ومالحظتــه الجميلــة الـ ي
قــال لــك :إنــه مــرة بعدمــا صــى صــاة العــر ف ي� المســجد،
قـ ضـى الوقــت كلــه فيــه إىل صــاة المغــرب ،ثــم صالهــا جماعــة،
وخــرج..

يســر ف ي� الشــارع وحيــداً انتابــه ذلــك الشــعور
وعندمــا خــرج ي
العظيــم بالقــوة والمنعــة ،بالضبــط قــال لك:إنــه أحــس أنــه قــد
صــار أقــوى شــخص ف ي� العالــم!.
ضحكنــا مع ـاً ،أنــا وأنــت ،وكررنــا مع ـاً العبــارة :أقــوى شــخص
ف ي� العالــم!.
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لعله ال يدري ،كم هو صحيح ورائع تعليقه هذا..
*

أقوى شخص ف ي� العالم!.

*

*

ورغــم أن مصداقيــة هــذه العبــارة تحتــاج إىل مباريــات
عالميــة ،ومقاييــس انتخابيــة ،وســيطرة نوعيــة ،وتفاصيــل ي ز
ف�يائيــة
وفســيولوجية كثـ يـرة؛ إال أن العبــارة صحيحــة بشــكل مدهــش ،ال،
ربمــا ليســت الدهشــة هــي ف ي� التعبـ يـر الــذي يجــب أن أســتعمله
ش
�ء آخــر يتملكـن ي كلمــا خرجــت عبــارة ربمــا كانــت عادية
هنــا ،بــل ي
وعاميــة لكنهــا تخـ تـرق بصدقهــا وبســاطتها جوهــر الحقيقــة ،أكـ ثـر
ت
الــى يتمنطــق بهــا أولئــك
ي
بكثــر مــن تلــك العبــارات النمطيــة ي
المثقفــون..
أقــول ذلــك ،أل ن ي� بعدمــا فكــرت بعبــارة صديقــك ،وجدتهــا شــيئاً
ئ
ت
ـتثنا� ونــادر..
اســتثنائياً اخــرق جوهــر الحقيقــة بشــكل اسـ ي
ـه� عــن صــاة
ســمعت ،وســمعنا جميع ـاً ،ذلــك الحديــث الشـ ي
الجماعــة الـ تـى تفضــل صــاة الفــرد بســبع ش
وع�يــن مــرة..
ي
ٍ
وكعادتنــا ،جلســنا مثــل الم ـر ب يا� اليهــودي العتيــق– الــذي كثـ يـراً
ـ� ونحســب ،كمــا
مــا نكونُـ ُـه ف ي� حــاالت كهــذه – جلســنا
نعــد ونحـ ي
ـط� ف� بورصــة أ
ن
ن
الجــر والثــواب؛ نعــد ونجمــع
لــو كنــا موظفـ يـ� نشـ ي ي
ونطــرح ونفاصــل ،كمــا لــو كنــا قــد أدينــا فضـا ً عــى رب العــزة إذ
نحــن ذهبنــا إىل المســجد..
ف
و� غمــرة حســاباتنا نســينا شــيئاً مهمـاً ،لكــن صديقــك تذكــره ،أو
ي
فهمــه ،أو شــعر بــه ،عندمــا خــرج مــن الجامــع يسـ يـر ف ي� الشــارع
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وحيــداً ..وأحــس أنــه أقــوى شــخص ف ي� العالــم..
يخ�نــا أحــد بذلــك؟
كيــف لــم ينتبــه أحــد إىل ذلــك؟ كيــف لــم ب
كيــف لــم يفــر أحــد لنــا تفاصيــل أ
الجــر المضاعــف؟ لكــن
صديقــك أحــس .ربمــا دون أن يفهــم بوضــوح .ثــم إنــه قــال،
وهــو المهــم.
صــاة الجماعــة ،كتحصيــل حاصــل ،تجعــل الواحــد منــا
وع�يــن أو بســبع ش
بع�يــن .أو بخمــس ش
ش
وع�يــن( ..وعملي ـاً ،إذا
كان الفــرد الواحــد الــذي يصــ� جماعــة يســاوي ســبعةً ش
وع�يــن
ي
يمشــون ف� أ
الســواق ،فإنــه – عملي ـاً -
شــخصاً مــن أولئــك الذيــن
ي
ف
يكــون فعـا ً أقــوى شــخص ي� العالــم ،وليــس أقــوى منــه وأصلــب
ـ� جماعــة).
إال شــخص مثلــه؛ يصـ ي
صــاة الجماعــة تضاعــف مــن قوتــك .تجعلــك تســتمد طاقتــك
يصــ� ف ي�
يصــ� معــك .وكل فــرد
الروحيــة مــن الجمــع الــذي
ي
ي
الصــف هــو مثلــك .بــدون الصــف ال يســاوي شــيئاً وال يحســب
ربمــا إال كصفــر عــى الشــمال ،لكــن انتظامــه ف ي� الصــف ،انتمــاءه
للجماعــة ،هــو الــذي يجعلــه يمين ـاً .أقــى اليمـ ي ن
ـ� .هــو الــذي
يجعــل لــه وزن ـاً..
صــاة الجماعــة تعطــي ذلــك الشــعور الطاغــي ،أنــك فقــدت
فرديتــك المزمنــة وعزلتــك الرسيــة ،وتمنحــك ذلــك االنتمــاء
آ
للخريــن الذيــن ينتمــون بدورهــم إىل الجماعــة ،وهــو شــعور
(رغــم الغمــوض الــذي قــد يكتنفــه) إالأنــه يمنــح ف ي� الوقــت نفســه
الطمأنينــة والســكون.
إنهــا طمأنينــة مســتندة عــى جــدار الصــف المتـ ي ن
ـ� المتماســك
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الــذي تكونــه صــاة الجماعــة .طمأنينــة مســتندة عــى حقيقــة أنك
ف
ئ
ـا�  -لــم تعــد وحــدك،
أخـ يـراً  -ي� هــذا العالــم الموحــش النـ ي
المــ�ء بالوحــدة
أخــراً  -ف ي� هــذا العالــم القاحــل
وأنــك ي
ي
والعزلــة والخــذالن والغــدر – صــار لــك جماعــة..
طمأنينــة ال يعرفهــا إال ذاك الــذي ظــل لدهــور وحيــداً تائهــاً
ـال .وفجــأة صــار لــه ربـ َـع طمأنينــة
دونمــا صديــق ف ي� الربــع الخـ
ي
هادئــة .تــري بصمــت مــن كتــف لكتــف .مــن قــدم ألخــرى .عـ بـر
ذلــك الصــف المـ تـراص الواقــف للصالة.نعــم ،إنهــا القــوة الهادئــة
المطمئنــة ،تنتقــل مــن واحــد آلخــر لتســكن ف ي� المجمــوع ،ف ي� فــرد
هــو جزيئــة مــن تركيــب كامــل ال يتحقــق إال عـ بـر اتحــاد الجزيئــات،
عــر التصاقهــا المتفاعــل مــع
وكل جزيئــة ال تحقــق ذاتهــا إال ب
الجزيئــات أ
الخــرى..
الســام كمــا يقــال ،أو أ
بالحــرى كمــا ال يقــال! ،هــو مجموعــة
إ
ن
ن
مــن التوازنــات بـ يـ� الــروح والمــادة .الرحمــة والقــوة .وبـ يـ� الفــرد
والجماعــة.
الخــر عــى أ
وبالنســبة إىل التــوازن أ
الخــص ،ي ن
بــ� الفــرد
ي
والجماعــة ،فــإن صــاة الجماعــة خصوص ـاً هــي الـ ت ت
ـأ� بــه ،ف ي�
ـى تـ ي
ي
وجــ�..
شــكل واضــح
ي
ئ
ـا� ومــن دون
صــاة الجماعــة تنجــز ذلــك بشــكل حاســم وتلقـ ي
تصعيــدات لفظيــة وخطابيــة.
صــاة الجماعــة تحقــق ذلــك الذوبــان الــذي يحصــل للفــرد ف ي�
الجماعــة ،بالتدريــج تتســايل جزيئاتــك ،تتدافــع ذراتــك ،تتوتــر كل
جزيئــة فيــك لتخــرج مــن قمقمهــا ،مــن أفقهــا الضيــق ،مــن زنزانــة
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الرحــب ،نحــو أ
الــذات ،وتتدافــع نحــو الســماء أ
الفــق الطلــق،
نحــو الجماعــة ،حيــث يتمايــز وجودهــا وتظهــر فاعليتهــا ث
أك�عندمــا
تلتقــي مــع بقيــة الــذرات ،والجزيئــات ،تتفاعــل جميع ـاً ف ي� إطــار
واحــد .وتنصهــر ف ي� بوتقــة واحــدة..
ف
و� الحقيقــة ،هــي صممــت أصـا ً
صــاة الجماعــة تفعــل ذلــك .ي
لتحقــق ذلــك.
ف
ـال أو غرفــة
وحـ تـى لــو صليــت الصــاة منفــرداً ،ي� ركــن بعيــد خـ ٍ
منعزلــة أو صحــراء خاليــة ،فإنــك مضطــر بمــا ال مجــال فيــه
ف
ت
ـى ال صــاة مــن دونهــا
للتغيـ يـر أن تتحــدث ي� فاتحــة صالتــك  -الـ ي
– بصيغــة الجماعــة .تكــون وحــدك ،بينــك وبـ ي ن
ـ� الجماعــة ربمــا
� } ..تذكــرك
قــارة ،ومــع ذلــك تهمــس{ِ :إيَّــاكَ نَ ْع ُبـ ُـد ِوإيَّــاكَ نَ ْسـ َت ِع ي ن ُ
الكلمــات ،عندمــا تنطقهــا بأنــك جــزء مــن الجماعــة ،مهمــا بعــدت،
مهمــا ابتعــدت..
أو كمــا لــو كانــت الكلمــات تذكــرك بأنــك خــروف شــارد مــن
القطيــع ..خــروف مســلوب ،منهــوب مــن القطيــع ..وإذا ظللــت
كذلــك فإنــك مرصــود لذلــك الذئــب الــذي تي�بــص مــن الغنــم
القاصيــة.
صــاة الجماعــة تحقــق االنتماء ،وتعطيــك تلك الهويــة :لم تعد
وحــدك .صــار لــك جماعة ،لــن تنصهــر مالمحــك تماماً ولــن تضيع
اســتقالليتك ،لكن حدودك لن تتمايز إال بع� تفاعلها مع الجماعة..
وســتذوب الـ(أنــا) ف ي� الـ(نحــن) ،ســتأخذ الـ(أنــا) مــن الـ(نحــن)
قوتهــا وتماســكها وبنيانهــا المرصــوص ،فتصـ يـر ســداً منيعـاً ال يأتيــه
الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديــه وال مــن خلفــه..
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وســتأخذ الـ(نحــن) مــن الـ(أنــا) تنوعاتهــا وتمايزاتهــا وإبداعاتهــا
وخصوصياتهــا فتصــب فيــه كمــا يصــب النهــر ف ي� المحيــط .تخصب
الـ(أنــا) الـ(نحــن) كمــا تخصــب الدلتــا مــن طمــي أ
النهــار..
ـ� هــذا الذوبــان أ
وبـ ي ن
الخــاذ وذاك التفاعــل الجامــع ســيرسي –
ئ
ـا� – ذلــك الشــعور المطم ـئن بالقــوة والمنعــة..
مثــل تيــار كهربـ ي
وســيخرج واحــد – تعرفــه – مــن الجامــع بعدمــا صــى فيــه
صــا� جماعــة ض
وقــى الوقــت بينهمــا فيــه ،ســيخرج بجيوبــه
ت يَ
أ
ش
ش
ـيم�
فمنتفخــة بالجــر؛ كل صـأـاة فيــه بســبع وع�يــن مــرة ،وسـ ي
ي� الشــارع يــكاد يهــز الرض تحتــه مــن القــوة ،وسيشــعر بذلــك
التنظــرات والخطابــات
الشــعور الفطــري الــذي لــم تعقــده
ي
ـيع� عنــه بــذاك التعبـ يـر البســيط الخــارق:
والفلســفات ،والــذي سـ ب
ف
أحسســت ن يأ� أقــوى شــخص ي� العالــم..
*

*

*

الواحد ف ي� الجماعة ،بسبعة ش
وع�ين واحداً منفرداً.
أي أن كل واحــد منهــم هــو أقــوى شــخص ف ي� العالــم .أو عــى
أ
القــل هــذا مــا يمكــن أن يحــس بــه.
ال أزعم أنهم مالئكة .لك�ن ي أعرف أن المالئكة معهم.
وال أزعم أن هذا يحدث دائماً.
لكنــه يحــدث .ومــن الممكــن (لــو ســمحنا لــه) أن يحــدث عــى
الــدوام.
*

*

*
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بالمناســبة ،صديقــك هــذا ،رأيتــه للمــرة أ
الوىل قبــل أيــام .مــع
جســم كهــذا ،وعضــات كهــذه ،بديهــي جــداً أن يشــعر أنــه أقوى
شــخص ف ي� العالــم!.
*

*

*

ورمضــان ،بتســهيالته تلــك ،يجــر النــاس ج ـراً إىل الجوامــع ،ف ي�
ال�اويــح أو غ�هــا ،يذهبــون طمع ـاً ف� أ
ت
الجــر والمغفــرة والعتــق
ي
ي
مــن النــار .أو يذهبــون ،هكــذا ،بــا ســبب ،ألنــه رمضــان ،وقــد
تعــود النــاس الذهــاب فيــه إىل الجامــع ،كمــا تعــودوا عــى تلــك
ت
ـى أكرههــا كثـ يـراً..
اللعبــة الرمضانيــة الشــعبية الـ ي
ال يهــم ،ســيذهبون دونمــا ســبب .ســيذهبون فقــط ،لكنــه
الطعــم ف ي� الصنــارة ،كمــا تعلــم ،وشــيئاً فشــيئاً ،ودون أن يــدرك
واحــد منهــم مــا يدبــر لــه ،ســيجذبه أ
المــر ،ســيرسي فيــه،
ُ
ئ
ـا� الــذي ينتقــل مــن كتــف لكتــف،
بالحــث ،ذلــك التيــار الكهربـ ي
ومــن قــدم ألخــرى ،ســيحس كل منهــم بقــوة مختلفــة تجتاحــه
مــن الداخــل ،لــم يعــد شــيطانه قوي ـاً كمــا كان قبلهــا ،وســيفكر
مــع نفســه أنــه رمضــان ،وقــد قيــدت فيــه الشـ ي ن
ـياط� وصفــدت،
وأصبحــت ضعيفــة..
المــر بالقــوة والضعــف ،أ
وكمــا قلــت :عندمــا يتعلــق أ
فالمــر

نســى ،فإمــا أن الشــيطان صــار ضعيفــاً ،أو أنــك أنــت الــذي
بي
ف
أصبحــت قويــاً ،واكتشــفت نواحــي القــوة الكامنــة ي� أعماقــك.
أو ،وهــو أ
الغلــب ،االثنــان مع ـاً ،ضعــف الشــيطان – العابــر –
جعلــك تتمكــن مــن اكتشــاف قوتــك..
*

*

*
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وعندمــا ينتهــي رمضــان .وتنقطــع عــن الذهــاب إىل المســجد،
ســتفتقد ذلــك دون أن تــدري .وستســتيقظ مــن نومــك ذات يــوم
هلعــاً وأنــت تــكاد تختنــق وتمــوت ،ستشــعر أن فــؤادك أصبــح
فارغ ـاً ،بــل أن قفصــك الصــدري كلــه قــد فــرغ فجــأة.
فز َعاً ،أن قلبك لم يعد مكانه.
وستكتشف ِ

لقد فقدت قلبك فجأة .وها هي �ش ايينك تنبض ف ي� الفراغ.
وســتذهب لتبحــث عــن قلبــك ،ف� أ
الماكــن ت
الــى تعــودت أن
ي
ي
القــارب أ
ترتادهــا .ف� بيــوت أ
والصدقــاء حيــث ذهبــت ف� العيــد� ،ف
ي
ي
ي
ذلــك المطعــم الــذي ســهرت فيــه .هنــا أو هنــاك.
ت
ف� البيــت ي ن
الــى تنتظــر الغســيل ،قــرب
ي
بــ� أكــوام المالبــس ي
ت
ـى تجــيء وال تجيء ؛ ســتبحث،
الهاتــف وأنــت تنتظــر مكالمتهــم الـ ي
دون جــدوى..
تذكــر أن تذهــب إىل الجامــع حيــث كنــت تذهــب قبــل العيــد.
لكــن ال تســأل الخــادم عــن قلبــك الــذي ضــاع ،ســيظنك مجنون ـاً
عــى أ
الكـ ثـر ،ادخــل الحــرم ،وانظــر إىل الســقف.
منــراً ،موصــوال ً بذلــك التيــار
ســتجده معلقــاً هنــا ،ســاطعاً ي
أ
بــ� أ
ئ
الكهربــا� الــذي يــري ي ن
الكتــاف والمناكــب والقــدام..
ي
لكنــه يــكاد يمــوت وينطفــئ .ألنــك قطعــت التيــار ،عندمــا
انقطعــت عــن الذهــاب..
هــذا عــى أ
الغلــب ،مــا عنــاه ذاك الــذي ال يكــذب أبــداً ،صلــوات
هللا وســامه عليــه ،حينمــا قــال عــن رجــل يســتظل بظــل الرحمــن،
يــوم ال ظــل إال ظلــه..
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قال:إن قلبه كان معلقاً بالمساجد.
ال�يــا الســاطعة الموصولــة بتيــار أ
نعــم :معلــق مثــل ث
الكتــاف
أ
والقــدام والقلــوب..
*

*

*

الســؤال الحزيــن نفســه مــرة أخــرى ،لمــاذا إذن ال يرجعــون؟.
ولمــاذا إذن ينقطعــون ت
وي�كــون قلوبهــم – المعلقــة هنــاك ف ي�
الســقف – تــذوي وتنطفــئ وتــذوب؟؟.
والجــواب المعقــد نفســه – الــذي ال يخفــف الحــزن  -ربمــا
ـن
حاولــوا الرجــوع إليــه ،ولكــن الشــيطان كان هنــاك كعادتــهَ { ،و َزيَّـ َ
السـ ِـب ِيل } [العنكبــوت /29
َل ُهـ ُـم َّ
الشـ ْـي َط ُ
ان أَ ْع َما َل ُهـ ْـم ف ََص َّد ُهـ ْـم َعـ ِـن َّ
.]38
وصدق عليهم إبليس ظنه.
صدهم عن السبيلًّ .
* * *
ويقولون من ذاق عرف ،ومن عرف ت
اغ�ف..
فلمــاذا إذن ،بعدمــا ذاقــوا وعرفــوا ،لــم ت
يغ�فــوا ،بــل لــم
ت
يق�بــوا أصــا ً مــن جديــد؟..
كيف يحدث ذلك؟… كيف يمكن أن يحدث ذلك؟…
النســانية نفســها تتكــرر باســتمرار .مأســاة الغبــاء
إنهــا المأســاة إ
ال ن ف
ن
خــر { ..ق َ
َــال
إ
نســا� ي� اســتبدال الــذي هــو أد� بالــذي هــو ي
ي
ن
َ
اه ِب ُطــواْ ِمـ ْـراً َفـ ِـإ َّن
ـر ْ
أَتَ ْس ـ َت ْب ِد ُل َ
ون ا َّلـ ِـذي ُهـ َـو أ ْد َ� ِبا َّلـ ِـذي ُهـ َـو َخـ ي ْ ٌ
ـب
َل ُكــم َّمــا َسـأَ ْل ُت ْم َو�ض ُ ِ بَـ ْ
ـت َع َل ْي ِهـ ُـم الذِّ َّلــةُ َوا ْل َم ْســكَ َنةُ َوبَـ ْ
ـآؤُواْ ِبغَ َضـ ٍ
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ـن ال َّلـ ِـه }[البقــرة .]61/2
ِّمـ َ
رغم أنهم ذاقوا ،وعرفوا ..حدث ذلك..
*

*

*

أتســاءل .إذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي ســيجعلك تتــذوق،
لتعــرف ..ومــن ثــم تغـ تـرف ،فمــاذا إذن؟
وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي يجعــل الصنــارة تعلــق ،فمــاذا
إذن يــا تــرى؟.
ش
ب�ء؟
وهل ستعلق أصال ً ي
وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي ســيجعلك جــار ًا للنهــر
الجــاري العــذب ،ببــاب دارك ،ويجعلــك تغتســل فيــه ،فــا أعتقــد
أن هنــاك شــيئاً آخــر ســيخلصك مــن المســتنقع آ
الســن الــذي هــو
بديــل..
وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي يجعلــك تشــعر بأنــك أقــوى
شــخص ف� العالــم ،فأخــىش أنــك ســتكون أضعفهــم ث
وأك�هــم
ي
تــردداً وهزيمــة..
وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي ســيجعل قلبــك معلقــاً–
ث
كال�يــا الســاطعة – ف ي� ســقف المســجد ،موصــوال ً بذلــك التيــار
ـيغ� ذات يــوم العالــم بــأرسه ،فمــاذا
الــري الســاري الــذي سـ ي
إذن ســيحل بقلبــك؟..
واجــه نفســك ،فلنواجــه أنفســنا جميع ـاً :إذا لــم يكــن رمضــان
هــو الــذي ســيخرجنا مــن مشــاكلنا ،فهــل إىل خــروج مــن ســبيل؟.
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واجــه نفســك بهــذه الحقيقــة .أو فلنواجــه أنفســنا جميعــاً:
ئ
النهــا� .إذا لــم يكــن
ال مجــال للتأجيــل .إنــه (بروفــة) المشــهد
ي
ت
رمضــان هــو الذي سيحســم أمــرك ،ويقتــل هــذا الــردد والتذبذب
والكســل ،وينقــذ عمــرك ..فــا أظــن أن أ
المــر ســيختلف فيمــا
بعــد؛ ســنظل كمــا نحــن .كل رمضــان نتقــدم خطــوة .وبعدهــا؛
كمــا كنــت .ويع ـن ي ذلــك عملي ـاً ع ـرش خطــوات إىل الــوراء..
فلنعـ تـرف :إذا تذوقنــا وعرفنــا ،ولــم نغـ تـرف ،بــل عفنــا وأرصرنــا
ن
ـن
عــى اســتبدال الــذي هــو أد� بالــذي هــو خـ يـر؛ إذا تركنــا المـ ّ
والســلوى ،فســندفع ثمــن ذلــك غاليـاً :بصـا ً وثومـاً ،ذلــة ومســكنة
وغضبـاً مــن هللا.
ت
فلنع�ف :إذا لم يكن رمضان سينقذنا فماذا إذن يا ترى؟.
*

*

*

لكن الطعم ف ي� الصنارة لم تنته محتوياته بعد..

ش
�ء مغـ ٍـر جــداً ،وجــذاب جــداً( .لــو كان النــاس
ال ي ـزال فيــه ي
يفقهــون).
ال ي ـزال ف� الطعــم بقيــة كافيــة ألن تجعــل النــاس يســقطون �ف
ي
ي
فــخ يغـ يـر حياتهــم ،وينقذهــم ممــا هــم فيــه..
ال يـزال الطعــم ،بعــد الصلــوات الخمــس ،بعد صــاة الجماعة.
ش
�ءأكـ ثـر ،ممكــن أن يجعــل النــاس يتذوقونــه – فقــط ألنــه
فيــه ي
رمضــان – لكنهــم بعدهــا ال تي�كونــه أبــداً..
ربمــا ســيتذوقونه ف ي� رمضــان ،ثــم يصـ يـر فيمــا بعــد وجبتهــم
أ
ت
ـى ال غـ نـى لهــم عنهــا..
الساســية الـ ي
*

*

*
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رمضان يستطيع أن يجعلك تشعر بأنك من النخبة..
رمضــان يســتطيع أن يجعلــك تحــس بأنــك مــن الصفــوة العليــا،
مــن تلــك الطبقــة أ
العــى ف ي� المجتمــع..
مجتمع النخبة..

رمضان سيجعلك تنتمي لهؤالء أ
ين
المحظوظ�..
الفراد
للصفوة..
*

*

*

ال.

المشاه� عىل صفحات المجتمع ف ي� المجالت.
ليسوا
ي

ليســوا أفــراد الجــت ســت؛ أولئــك الذيــن يشــتون ف ي� ماربيــا
ويصيفــون ف ي� الكــوت دازور ويتســوقون مــن باريــس ويكدســون
أ
المــوال ف ي� جنيــف.
ال!.
ليســوا أولئــك الذيــن يختــارون ألــوان ســياراتهم لتنســجم مــع
مالبســهم ،وينفقــون عــى دعــوة غــداء مــا يكفــي إلطعــام قبيلــة
مــن الجيــاع لمــدة ســنة ،ويغـ يـرون عشــيقاتهم وعشــاقهم بــأرسع
ممــا يغـ يـرون أحذيتهــم.
ال!.

ين
التســع� ف ي� مانهاتــن ،وال اليخــت
ليســت الشــقة ف ي� الطابــق
المركــون ف ي� كان .وال المالبــس مــن ديــور وشــانيل وكاردان..
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ين
المســاك� ،الوحيديــن رغــم الزحــام حولهــم،
ليســوا أولئــك
ف
التعســاء رغــم الضحــكات الزائفــة حولهــم ،المنفيـ ي ن
ـ� ي� أصقــاع
ين
المعزول�
شــهرتهم ،المسـ ّـورين خلــف قضبــان ثرائهــم المكهربــة،
ين
ـخصي�..
إال مــن حراســهم الشـ
الدنْ َيــا َو ُهـ ْـم
ـاة ُّ
ليســوا أولئــك الذيــن {يَ ْع َل ُمـ َ
ـن ا ْل َح َيـ ِ
ـون َظ ِاهـراً ِّمـ َ
آ
ـون } [الــروم.]7/30
َعـ ِـن ْال ِخـ َـرِة ُهـ ْـم غ َِاف ُلـ َ
ليســوا أولئــك هــم النخبــة .ليســوا الصفــوة .ليســوا الطبقــة
العليــا..
رغــم بريــق (الفالشــات) حولهــم ،رغــم أ
النــوار الســاطعة

المســلطة عليهــم..
ليسوا هم!.

*

*

*

عــن آخريــن ،لديهــم نــور ســاطع يمـش ي معهــم ..عــن نــور تــام
ســيكون معهــم يــوم الظلمــة التامــة.
عــن بريــق آخــر ،غـ يـر بريــق (الفالشــات) المتالحقــة المتوتــرة؛
يــ�غ ف� العيــون ،بريــق ت
يــراوح ي ن
ز
بــ� االنتعــاش
بريــق آخــر ب ي
والطمأنينــة ،ويجمــع ي ن
بــ� اللــذة والراحــة..
ال! .ليسوا عىل صفحات المجالت وال عىل أغلفتها..
العالم..
لن تتابع أخبارهم وصورهم وسائل إ
لكنهم النخبة – الصفوة..
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إنهــم أولئــك الذيــن يحــب هللا أن يوقظهــم كل فجــر ،ليذهبــوا
إليــه..
*

*

*

تخيل فقط!.
مــن بـ ي ن
ـ� مليــارات الب ـرش  ،هنــاك فئــة معينــة  -محــدودة جــداً
أ
للســف ف ي� الوقــت الحــا�ض –يحــب هللا إيقاظهــا فجــر كل يــوم،
ـ� لــه .ف ي� موعــد رسي يــكاد يكــون مثــل مواعيــد
لتذهــب إليــه وتصـ ي
العشــاق الليليــة..
كمــا يذهــب العشــاق رساً إىل مواعيدهــم ،يتســلل هــؤالء أيضـاً
بهــدوء ،يمشــون ف ي� ظلمــات ستشــهد لهــم فيمــا بعــد ،ونورهــم
يســعى بـ ي ن
ـ� أيديهــم ،ويذهبــون إليــه ف ي� رحلــة قــد تكــون بعيــدة.
ين
مــن ي ن
الماليــ� مــن الذيــن قــد يكونــون ف ي� تلــك اللحظــة
بــ�
ين
ثملــ� ،مخموريــن..
ين
ومــن ي ن
الماليــ� مــن الذيــن قــد يكونــون ف ي� تلــك اللحظــة
بــ�
ين
غارقــ� ف ي� شــهوة مــا..
ـ� الذيــن قــد يكونــون غاطـ ي ن
ـ� الماليـ ي ن
ومــن بـ ي ن
ـ� ف ي� ســبات عميــق،
ف ي� غفلــة عميقــة؛ هــي جوهــر حياتهــم كلهــا..
مــن ي ن
بــ� كل هــؤالء ،يختــار هللا فئــة معينــة محــدودة – ال
ين
متفائلــ� عندمــا نقــول1% :
أســتطيع أنأجــزم بنســبتها ،فلنكــن
يوقظهــم مــن نومهــم..
وإليه يذهبون..
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طبقة الـ  1%تلك ،هي النخبة حقاً.
ورمضان يستطيع أن يجرك إليها..
*

*

*

وهــؤالء أيض ـاً يكونــون مشــهورين جــداً شــهرة عظيمــة وفائقــة،
أكــر بكثــر مــن أولئــك آ
ث
الخريــن الذيــن يعلمــون ظاهــراً مــن
ي
الحيــاة الدنيــا.
إنهم مشهورون جداً .ولكن بشكل مختلف.
ب� أ
الص ي ن
النبياء .ي ن
ب� المالئكة .ي ن
إنهم مشهورون ي ن
ديق�.
وب� ِّ
إنهــم معروفــون جــداً ف ي� الســماوات الســبع .ليــس هنــاك مــن ال
ج�يــل؛ أمـ ي ن
ـ� الوحــي والرســالة يعرفهــم..
يعرفهــم فيهــا .حـ تـى ب
أخبارهــم هنــاك منتــرش ة ،والــكل يتابعهــا ويتتبعهــا .وإذا مــا
تغيــب أحدهــم عــن الذهــاب إىل صــاة الفجــر ،فالــكل يســأل
عنــه باهتمــام ،وإذا مــا تكــرر الغيــاب فســيعم القلــق الحقيقــي
والصــادق.
وإذا حصــل وانقطــع أحدهــم تمامــاً فــإن المالئكــة هنــاك
ســتحزن ،وربمــا ســيعلن الحــداد ف ي� الســماوات الســبع ،وســيعامل
الموضــوع كمــا لــو كان قصــة حــب حزينــة انتهــت بالفـراق ،فكيــف
يســتطيع حق ـاً أن ينقطــع عنهــا مــن جربهــا ،وكيــف يســتطيع أن
يمتنــع عــن الذهــاب مــن يوقظــه هللا..؟
وكيــف ت
يــرك النخبــة – طبقــة الصفــوة المنتقــاة – مــن انتمــى
إليهــا ،وعــرف ملذاتهــا ،وذاق بريقهــا وتنعــم بنعيمهــا..؟
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وهــم فــوق تلك الشــهرة ،أثريــاء جداً؛ كمــا يليق بطبقــة الـ .1%
ربمــا مالبســهم ليســت مــن (ديــور) ،وربمــا يذهبــون مشــياَ
عــى أ
القــدام إىل المســاجد ،وربمــا ال يــكادون يدبــرون أمــور
معيشــتهم ،لكنهــم أثريــاء جــداً ،وثراؤهــم ال تكفيــه المصــارف
الســويرسية وال حســاباتها الرسيــة ،وال خزائنهــا الواســعة ،وال
أقبيتهــا المدرعــة المخصصــة للمجوهــرات النــادرة..
ربمــا ال يبــدو ذلــك عليهــم – وبعــض أثــرى أ
الثريــاء ال يبــدو

عليهــم – لكــن عندمــا تحــق الحقيقــة فــإن الذيــن يعلمــون ظاهـراً
مــن الحيــاة الدنيــا ســيكونون مفلسـ ي ن
ـ� يــوم القيامــة ،وسـ تـراهم
وهــم يتســولون حســنة مــن هنــا وحســنة مــن هنــاك..
أ
ف
ت
و�
أمــا نخبتنــا الخــرى ،فســراهم وهــم يرفلــون بالعز والرفــاه ،ي
تلــك الظلمــة الـ ت
ـى ســيتخبط بهــا البـرش ف ي� ذلــك اليــوم الرهيــب،
ي
ســيتلقى أولئــك الذيــن مشــوا إليــه ف ي� الظلمــات مــا ُو ِعــدوا بــه؛
النــور التــام يــوم القيامــة..
إنهــم تلــك النخبــة ســعيدة الحــظ؛ أولئــك الذيــن يحــب هللا
ســبحانه وتعــاىل إيقاظهــم..
* * *
نعم إنه هو الذي يوقظهم.
ال تصــدق الســاعات المنبهــة الموقوتــة عــى صــاة الفجــر..
الخــذ أ
إنهــا موجــودة فقــط مــن أجــل أ
بالســباب .موجــودة فقــط
مــن أجــل طمأنينــة القلــب..
وال تصــدق أنــه التعــود .ومــن عودهــم أصـا ً عــى ذلــك إن لــم
يكــن هــو..؟
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وإذا قالــوا الهورمونــات والغــدد أ
والطــوار الدماغيــة ،فليكــن
ذلــك ،إنــه هللا وطرقــه المعجــزة الغامضــة.
إنــه هــو الــذي يوقظهــم .عــرف دواخلهــم فأكرمهــم .نظــر ف ي�
ت
ـى تذهــب
قلوبهـ فـم ورآهــا تســتحق أن تكــون مــن تلــك النخبــة الـ ي
الليــ� المتأخــر؛ موعــد الغــرام والحــب
إليــه ي� ذلــك الموعــد
ي
الحقيقــي.
علــم أن عيونهــم قــد تنــام .أمــا قلوبهــم فــا ،تظــل ســاهرة
وتنتظــر الشــارة منــه ،وبينمــا تــروح أعضاؤهــم أ
الخــرى ف ي� راحتهــا
إ
ض
الفســيولوجية ،فــإن قلوبهــم تم ـ ي قدم ـاً وتبقــى عــى اتصــال
دائــم بــه..
ت
الشــارة منــه عــز وجــل ،يتحــرك القلــب وينقــر عــى
ـأ� إ
وعندمــا تـ ي
ـ�ة ..ليوقــظ أ
الـرأس نقرتــه الموقظــة الممـ ي ز
العضاء..
نعــم ،يحــدث ذلــك ،بــل إنــه كثـ يـراً مــا يحــدث ،ويمـ ي ز
ـ� أولئــك
المنتخبــون ذلــك ،أحيانــاً– لســبب أو آلخــر – ال تــدق الســاعة.
أحيان ـاً ال تكــون أصــا ًمنصوبــة ،وأحيان ـاً يكونــون مرهقـ ي ن
ـ� جــداً
ش
�ء يبــدو
فينســون توقيتهــا ،وأحيانـاً ال تكــون هنــاك ســاعة ،وكل ي
كمــا لــو أن الصــاة ســتفوت ..وتــكاد تفــوت فعـاً ،لكــن عيونهــم
ت
تــأ� تلــك النقــرة الخفيفــة
تنــام ،أمــا قلوبهــم فــا .. ،وفجــأة ي
عــى قــاع الــروح .تلــك ض
ال�بــة الموقظــة الغامضــة ،فيهبــون مــن
نومهــم مذعوريــن ،يــكاد أحــى موعــد أن يفوتهــم ،ويهرولــون
ف� الظلمــة ث
متع�يــن ببقايــا نومهــم وبمالبســهم وبوضوئهــم،
ي
ف
ويلحقــون الموعــد ي� اللحظــة الفاصلــة ،قبــل أن يفوتهــم..
ليــس هــذا نــادر الحــدوث .عــى العكــس ،وكمــا قلت:إنــه كثـ يـراً
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مــا يحــدث..

لقــد نظــر إىل قلوبهــم فعلــم مــا ف ي� داخلهــا ،وأيقظهــم ..هــو
الــذي أيقظهــم ..فهبــوا ولبــوا وهرولــوا..
*

*

*

وإذا حــدث أنهــم لــم يســتيقظوا ،فلــن تتخيــل أ
الىس والكآبــة
ت
ـى ســيواجهون بهــا بقيــة يومهــم..
الـ ي
ش
�ء مرير ،كالعلقم سيظل طعمه معلقاً ف ي� أفواههم..
ي
ش
�ء أكـ بـر مــن النــدم .أقــوى مــن الحــرة ،ســيظل هنــاك ف ي�
ي
ال وعيهــم ،يعذبهــم بطريقــة �ش يــرة ،كلمــا صادفهــم عــارض
أو مشــكلة ،هــزوا رؤوســهم مــع أنفســهم ،وقالــوا :نعــم ،لقــد
أخلفنــا الموعــد..
ش
التال.
ال�ء سيعوض ذلك إال الموعد ي
ي
إنهــا وجبتهــم أ
الساســية ،ال غـ نـى لهــم عنهــا ،ســتظل أرواحهــم
ت
ش
ـى ســتبدو هزيلــة
�ء يشــبعها مــن بقيــة الوجبــات الـ ي
جائعــة ،ال ي
ـ� الــذي أخلفــوه.
مقارنــة بموعــد العشــق الليـ ي
الم�فــة أ
و كمــا (الكافيــار) وجبــة النخبــة ت
الساســية ،فــإن الفجــر
وجبــة هــؤالء أ
الساســية ،ودونهــا ســيكون الجــوع  ..وســيظل ذلــك
الجــوع ف� أرواحهــم ،يــأكل قلوبهــم حــرة وندمــاً وألمــاً ،أ
ولن
ي
أ
ف
ذلــك ســيكون حقيقيــاً وصادقــاً ،ولنــه نظــر ي� قلوبهــم وعــرف
بوجــوده ..فإنــه ســيوقظهم..
*

*

*
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فــا تقــل أبــداً– وال يقــل أحــد وال أقــول أنــا -:إنــك كنــت متعبـاً
جــداً فلــم تســتيقظ.
لو كنت جا ّداً ،ألتعبك جداً أَال ّ تستيقظ.
لــو كنــت جــا ّداً ،لنامــت عينــاك وبقيــة أعضائــك ،لكــن قلبــك كان
ســيظل ســاهراً ينتظر.
ونفــ� أحــق أن أقــول لهــا :لــو كنــا جاديــن،
أقــول لــك،
ي
أ
ت
الــى نعــرف مصدرهــا ،تلــك
ليقظتنــا تلــك اللمســة الغامضــة ي
ت
الــى تنقــر عــى الــرأس ،تلــك
النقــرة الخفيفــة – كالصــداع – ي
ض
ت
الــى تقــرع قــاع الــروح.
ال�بــة الخفيــة ي
لــو كنــا جاديــن ،أليقظنــا ،هــو الــذي يعلــم دواخلنــا ،وينظــر
ف ي� قلوبنــا.
أ
ف
ت
ـى يختارها
لــو كنــا جاديــن ،لبقانــا ف ي� تلــك الطبقــة – النخبــة – الـ ي
ليوقظهــا ولتكــون هنــاك ي� ذلــك الموعد..
ولو كنا جادين ،ألتعبنا جداًّ أن ن ز
ن�لق عن ذلك االختيار..
*

*

*

ورمضان يجر الناس جراً ليكونوا من تلك النخبة..
ليجربــوا لــذة ذلــك الموعــد وخفايــاه وأرساره ،وليســطع عليهــم
ذلــك النــور التــام مــن المـش ي ف ي� الظلمــات.
وال�غيــب بتأخــره ،أ
مثــا ً هنــاك فقــرة الســحور ت
المــر الــذي
ي
يع ـن ي أن توقيــت الطعــام ســيكون متاخم ـاً جــد ًا لوقــت الصــاة.
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وهــو أمــر ســيجعل النــوم المبــا�ش صعبـاً بعــض الـش ي ء؛ مــع
ثقــل الطعــام وشــهوات التجشــؤ.
ورهبة الفجر والظلمة مكسورة ف ي� رمضان.
تصل ف ي� الجامع؟.
فلماذا إذن ال ي
ويذهبون!.
ت
ـأ� إليهــم
وبــدال ً مــن أن يذهبــوا إليــه ولــو حبــوأ ،فإنــه يــكاد يـ ي
حبــوأ.
إنه ال ُّطعم ف ي� الصنارة.
ال ُّطعم الذي قد يص� فيما بعد وجبتهم أ
الساسية.
ي
ُ
*

*

*

السؤال الحزين نفسه .
والجواب المعقد نفسه..
*

*

*

والقرآن..

أقــول لــك منــذ آ
الن .ال تتعامــل معــه كالمــر ب يا� اليهــودي ،ال
تقــف منــذ أول يــوم ف ي� رمضــان وتقــول :جــزء كل يــوم ،والختمــة
المعتــادة نهايــة الشــهر.
لو كان ذلك ينفع ،لنفع!.
أقول لك :ال تضع حدوداً وال حواجز وال عوائق أمامك..

60

سلسلة ضوء يف املجرة

إنمــا وضعــت التقســيمات – إىل أجــزاء وإىل أحــزاب – لتســهل
االنطــاق ف ي(� الحفــظ) ال لتعيقــه..
فانطلــق إذن ..كالمهــر الطليــق ف ي� بــراري الضيــاء ..ال حواجــز
وال عوائــق..
انطلــق بــا حــدود أيهــا الفــارس العتيــق .واســتغل أن الخيــول
تجهــل قوانـ ي ن
ـ� المــرور..
ال (قف) وال (تمهل) ال (طريق وعر) وال (منح�ن خطر)..
وحلق فيه عالياً ،ال تدع النرس الرابض عىل كتفيك يتقاعد..
ســريحك ،ف ي� كل مــرة
لــن يرهقــك التحليــق صعــوداً .بــل ي
ث
أكــر.
دعه يتقدم ف ي� مجاهلك وأغوارك وعقدك ومخاوفك..
ت
ال� عشعشت منذ أجيال ف ي� زواياه..
دعه يطرد الخفافيش ي

دعــه يطــرد – بنــوره – تلــك الظلمــة الكئيبــة ..وذلــك الحــزن
المقيــم..
افتــح لــه نوافــذ قلبــك ،أزح الســتائر المســدلة أ
والغطيــة
العتيقــة..

انفــض برياحــه الغبــار ت
الم�اكــم عــى صماماتــك ،ولتغمــد
الشــمس نفســها ف ي� حياتــك..
فليتقــدم -كمــا الربيــع  -ليكــون فصلــك أ
ئ
والنهــا�،
ســاس
ال
ي
ي
بعدمــا تعاقبــت عــى حياتــك الفصــول؛ فصــل الزمهريــر ،فصــل
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الخيبــة ،فصــل اليــأس ،فصــل الســبات ،دواليــك..
ليكــن ربيعــاً لقلبــك :تزهــر فيــه أ
الغصــان الجــرداء ..وتخــرض
أ
الرض القاحلــة..
وتطلق النوارس فيه رصخات العودة..

أقــول لــك :دعــك مــن حســابات الم ـرا� اليهــودي وخــذ أ
المــر
بي
ـخص جــداً.
بشــكل شـ ي
وب� دفتيه اعرف ت
اعت� أنه قصة حياتك .ي ن
لتغ�ف..
ب

قــل لنفســك :نعــم .هنــا وضعــك هللا ف ي� االختبــار .هنــا فشــلت.
هنــا أزلــك الشــيطان .وهنــا أخرجــك مــن الجنــة.
ن
ـدا� هللا .هنــا عــدت إليــه .وهنــا تبــت
وقــل لنفســك :وهنــا هـ ي
إليــه وطرقــت أبوابــه ،وهنــا ق َِبلــن ي وفتــح يل أبوابــاً مــا أغلقهــا
قــط..
وقــل لنفســك :وهنــا ســوف أهاجــر ،وهنــا ســوف أصـ بـر ،وهنــا
ـ� إليــه.
ســوف أوجــه وجهــي إليــه ،أســلم نفـ ي
ن
ن
ن
ـز� بعــد ّ
وهنــا ســوف يعـ ي
ذل .ويقوي ـ ي بعــد ضعــف .ويُغني ـ ي
بعــد حاجــة…
ليكــن قصــة حياتــك ،تستكشــف فيــه مــا ســيطلع لــك ..ويكــذب
المنجمــون دومـاً لكــن يصــدق هــو..
اقــرأه بلهفــة مــن اســتطاع أن يطلــع عــى الغيــب ويريــد أن
يعــرف مــاذا ســيحصل لــه..
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ليكن شخصياً جداً :لتكن أسباب نزوله ،أسباب صعودك.
قرئك…
عندما تقرؤه دعه يُ ِ
ال تدعــه كتاب ـاً عــى الـ َّـرف ،ليكــن مفتاحــك ودرعــك ووســادتك
وبوصلتــك ورادارك..
وال تكــن بخي ـا ً عــى حياتــك؛ فتحــدد وتقســم وال تق ـرأ بعدهــا
إال جــزءاً واحــداً كل يــوم..
ف
ال�اري الفسيحة.
بل انطلق ،كالمهر الحر ،ي� ب
وليكن أ
الفق رسجك ولجامك..
*

*

*

*

*

*

*

*

*

وإذا لــم يســطع ربيعــه عــى قلبــك ،فمــن تــراه ف ي� النهايــة
قــرك؟.
ســينور ب
ِّ
وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي يجعلــك تكتشــف ف ي� الق ـرآن
ن
فــإ�
قصــة حياتــك ،وتقــرأ فيــه
ي
مصــرك وتجــد فيــه قــرارك ،ي
ف
متأســف .أظــن أنــك لــن تجــد شــيئاً ي� حياتــك.
وأقــول لــك :وهــذه أول مــرة يمــر عليــك رمضــان وأنــت (غـ يـر
شــكل) ،فليكــن رمضــان هــذه المــرة إذن (غـ يـر شــكل)..
*

*

*
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وال ينتهي رمضان أبداً واستدراجاته..

وفيــه – أيضـاً– معجــزة تتحــدى باســتمرار ،وتتكــرر باســتمرار ،ف ي�
ليلــة مــا مــن لياليــه..
وقــد حصلــت يل شــخصياً ف ي� العــام الفائــت .لكـن ي لــن أتحــدث
عــن ذلــك آ
الن ،ربمــا ف ي� المــرة القادمــة (إذا كان هنــاك وقــت لمــرة
قادمة)..
*

*

*

وأقول لك :هات رأسك ،هاته..
رأســك المشــوش مثــل خليــة نحــل ،المضطــرب مثــل كــرة
صــوف..
هاته وضعه تحت الماء ف ي� المغسلة..
فليغسل رمضان بالماء البارد رأسك ويرحكَ من همومه..
وأقول لك :هات صدرك ..هاته..

صــدرك المتعــب مثــل محكــوم أ
بالشــغال الشــاقة المؤبــدة منــذ
بالعــدام
ألــف عــام ،المنخــوب بالهمــوم مثــل جثــة محكــوم إ
رمي ـاً بالرصــاص لــم يمــت بســهولة..
هاتــه ،ودع رمضــان يفــك أ
الغــال ..ويقــص القضبــان ..ويرتــق
الثقــوب..

هــات قلبــك ،منفضــة الســجائر وخزانــة الهمــوم ،أخرجــه مــن
قفصــك الصــدري ،أغطســه ف ي� المــاء جيــداً ..ثــم جففــه بمــا لــن
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تجــد ف ي� البيــت مــا هــو أنظــف منــه ،غطــاء رأس والدتــك عنــد
الصــاة..
جففه جيداً ..ثم سلمه لرمضان..
*

*

*

المهم ف ي� رمضان ليس رمضان نفسه .بل ما بعده بالتأكيد..
فالمســألة المهمــة هــي :هــل سـ ت
ـي�ك رمضــان أث ـراً عليــك ،هــل
تذوقــت وعرفــت لتغـ تـرف .أم إنــك ســتعود – كمــا كنــت – لحياتــك
الســابقة؟..

هــل سـ ت
ـي�ك رمضــان أث ـراً ،هــل ســيحدث فرق ـاً ،أم إنــه شــهر
وكفــى ،وبعدهــا تعــود لصديقــك القديــم؛ إبليــس ورفاقــه؟.
لذلك أقول :فتش عن رمضان بعد رمضان..
فــإذا كنــت تجــد أنــك بعــد رمضــان ،قــد ت
اق�بــت مــن هللا
خطــوة ،بتلــك الطاعــة هنــا وبـ تـرك تلــك المعصيــة هنــاك ،فاعلــم
أنــه كان رمضــان..
ـاص نفســها والغفلة نفســها،
أمــا إذا ال ،وعــدت كم فــا كنــت؛ المعـ ي
فاعلــم أنــه ال رمضــان ي� تلك الســنة..
أ
للسف :لقد فاتك رمضان..
*
صبيحة العيد.

*

*

وأنت تقف أمام المرآة ،لتتأنق ف ي� ثياب العيد..
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ت
ـى ســتظهرك ف ي� أبهــى صــورة؛
وأنــت أتحــرص عــى التفاصيــل الـ ي
تناســق اللــوان ..الياقــة المنشــاة ..طيــة الثــوب المكويــة..
ش
�ء.
كل ي

أك� .وتأمل ف� المرآة ث
أك� .ودقق ث
أقول لك :احرص ث
أك�.
ي
اغرق ف� تفاصيل أ
الناقة ،ليس ف ي� ذلك ما يعيب.
ي
ولكن هناك تفصيل واحد ال تتجاوزه.
أقــول لــك :تأمــل ف ي� رقبتــك .تحسســها ،مــد أصابعــك وانــزل إىل
التقائهــا مــع كتفيــك..
أكــر ،وتأمــل ث
حــدق فيهــا جيــداً .وتحســس ث
أكــر ،وتســاءل ف ي�
صبيحــة العيــد وأنــت أمــام الم ـرآة هــل أعتقــت هــذه الرقبــة مــن
النــار؟؟ أم أن أ
الغــال ال تــزال تسلســلها وتشــدها إىل جهنــم؟.
هــل تحــس آثارهــا الغليظــة عــى رقبتــك؟ هــل تســمع صــوت
ــز ْز َت رأســك بشــدة؟.
خشخشــتها إذا التفــت يمينــاً ويســاراً َ
وه َ
هــل أعتقــك رمضــان مــن النــار؟ أم أنــك وصلــت إىل طرفهــا وكدت
تنجــو لكــن إعادتــك إليهــا عودتــك إىل مــا كنتــه قبــل رمضان.
أ
ت
الــى
صبيحــة العيــد ،ال يــزال ثمــة أمــل ،اليــام التاليــة هــي ي
ســتحدد بالضبــط ،وتســتطيع أن تعــرف منهــا وضعــك بالضبــط،
هــل نجــوت أم أنــك ال تــزال ف ي� القعــر هنــاك؟.
أ
ت
الــى ســتحدد :هــل ولــدت مــن جديــد ف ي�
اليــام التاليــة هــي ي
رمضــان؟.
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أم أن الوالدة كانت ميتة ،حالة احتضار أخرى؟.
*

*

*

عــى بــاب رمضــان أقــف وأنتظــر مثــل أب مفجــوع ينتظــر أمــام
بــاب صالــة الــوالدة.
جزعاً هلعاً فزعاً ينتظر ت
وي�قب.
ويــروح ويجــيء ،ويــروح ويجــيء ،ويــروح ويجــيء .عينــاه
ت
بفتحــى البــاب :تــروح وتجــيء.
معلقتــان
ي
وفتحتــا البــاب ،فتحــة تــروح وفتحــة تجــيء ،النــاس يطلــون،
نــاس تــروح ،ونــاس تجــيء..
والعالم كله يبدو ساكناً بشكل مروع ،ال يروح وال يجيء.
ويظــل هــو يــروح ويجــيء متكئـاً عــى عكازتـ ي ن
ـ� ،واحــدة للقلــق،
وواحــدة أ
للمــل..
النــاس مــن حولــه ال يحــس بوجودهــم ؛ال الذيــن يحاولــون أن
يظهــروا تعاطفهــم معــه ومواســاتهم لــه ،وال أولئــك الذيــن ال
يبالــون بــه..
إنه ال يراهم.
ت
ـى البــاب :فتحــة تــروح ،وفتحــة
إنــه ال يــرى شــيئاً ســوى فتحـ ي
تجــيء..
ـ� كل أ
ومــن بـ ي ن
الطفــال ف ي� العالــم أولئــك الذيــن ولــدوا ،وأولئــك
الذيــن لــم يولــدوا بعــد ،ال يــرى ســوى واحــد :هــو طفلــه،
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وأمــه معــه..
ش
�ء آخر سيطوح بحياته ف ي� الفضاء..
أي ي
ويــروح ويجــيء ،وكلــه آذان تريــد أن تلتقــط مــا يــدور هنــاك
ت
ت
الــى تــروح وتجــيء..
خلــف
فتحــى البــاب ي
ي
ويحســب كل صيحــة عليــه .ويحــار ف ي� تأويلهــا؛ تراهــا رصخــة
احتضــار ،أم صيحــة والدة..
ويــروح ويجــيء .ويطحنــه هــذا أ
المــل الــذي يــروح ،والقلــق

الــذي يجــيء..

وفجــأة .وكمــا لــو أنــه لــم يكــن يتوقــع ،يطــل وجــه معـ ي ن
ـ� مــن
ت
ت
ـى ســتكف عــن الــرواح والمجــيء..
ـى البــاب الـ ي
خلــف فتحـ ي
ويعرف أن الدور دوره..
ويكــف العالــم عــن أن يكــون ..يتقلــص ويصـ يـر معلق ـاً– مثــل
طـ يـر ذبيــح – بكلمــة ســتخرج مــن هــذا الوجــه.
تتجمــد الدمــاء ف ي� العــروق .يخفــق القلــب خفقــة أخـ يـرة ووحيدة
وطويلــة مثــل إشــارة اســتغاثة صــادرة عــن ســفينة غارقــة ف ي� محيــط
خال..
ـ� الصمــت والــكالم ،وبـ ي ن
وبـ ي ن
ـ� الســكوت وحركــة اللســان ،هنــاك
كالزل ،مؤلمــة مثــل أ
ســتكون لحظــة طويلــة أ
الجل..وبعدهــا،
ســيكون خـ بـراً واحــداً– يجــيء وال يــروح – ســينهي ذلــك كلــه..
*

*

*

سلسلة ضوء يف املجرة

68

وعــى بــاب رمضــان أقــف أنتظــر ،وأتســاءل ترانــا ولدنــا مــن جديــد
هــذا (الرمضــان) ..أم أننــا لــم نولــد بعــد؟.
ين
محبوس� ف ي� القعر؟..
ترانا عتقنا ونجونا ،أم أننا بقينا هناك
وعــى بابــه زحــام ،نــاس ولــدوا مــن جديــد ،وكل عــام يولــدون
مــن جديــد ..إنهــم يتمســكون ويتشــبثون ويــزدادون ثباتـاً عامـاً بعــد
عــام…
وآخــرون ،لــم يولــدوا بعــد ،لكــن فرصتهــم ال تـزال قائمــة ،وبابــه
ال يـزال مفتوحـاً–إن بابــه ال يغلــق أبــداً..
وآخــرون ،ال يبــدوا عليهــم أنهــم ســيولدون قــط .وال يبــدو أن
ف
ف
و� موتهــم
ذلــك يلقــى اهتمامهــم ،إنهــم ســادرون ي� غفلتهــم ي
الــذي يجهلــون..
ونحن؟.
ال أدري .ال أزال أنتظر..
*

*

*

وأقول لك:مد يديك وساهم ف ي� هذا المخاض.
ساعد آ
الخرين الذين لم يولدوا بعد عىل أن يولدوا..
مــد يديــك لهــم وســاعدهم وانتشــلهم مــن ظلمــة المســتنقع
آ
الســن..
وال تقــل ل مــا تعــودت أن تقولــه مــن قبــل :أ
المــر أســهل ف ي�
ي
رمضــان ..
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ين
وشياط� مصفدة..
أبواب مفتوحة وأخرى مغلقة
والصنارة ..وال ُّطعم..
أ
المــور أســهل ،فأرشــد النــاس وخــذ بأيديهم..وشــارك ف ي� مخــاض
الذيــن لــم يولــدوا بعــد…
*

*

*

َان ِم ْن ُكـ ْـم َم ِريض ـاً أَ ْو َعـ َـى َس ـف ٍَر ف َِعـ َّـد ٌة
ـن ك َ
(أَيَّام ـاً َم ْعـ ُـدو َد ٍات ف ََمـ ْ
ــن[ ) ..البقــرة. ]184/2 :
ِم ْ
نعم .صحيح ،أياماً معدودات.
لــو لــم يكــن ف ي� رمضــان إال هــذه الحقيقــة يكرســها ف ي� نفوســنا
ويوضحهــا ف ي� عقولنــا ويجليهــا ف ي� قلوبنــا ،لــكان ذلــك كافي ـاً جــداً..
ولكفى به موعظة..
الحســاس؛ يجعلنــا نحــس بالعمــر
لــو لــم يكــن فيــه إال هــذا إ
يتفلــت مــن ي ن
بــ� أصابعنــا ،لــكان ذلــك كافيــاً جــداً.
أ
ولن رمضــان شــهر كامــل؛ فيتثاقــل رساً مــن يتثاقــل .ويتضجــر
جه ـراً مــن يتضجــر ،إنــه شــهر كامــل ،ثالثــون يوم ـاً..

لكنــه فجــأة يدخــل مــن هنــا ،ويخــرج مــن هنــاك ،ومــا تــكاد تقــول
كل رمضــان وأنتــم بخــر حـ تـى تجــد نفســك تعيــد آ
الخريــن وتقــول:
ي
ِّ
كل عــام وأنتــم بخـ يـر..
ت
ـأ� كلمــح البرص ،وما
بالضبــط ..أيامـاً معــدودات .وهــا هو العيد يـ ي
كان يبــدو كشــهر طويــل مــر كغمضــة عـ ي ن
ـ� قبــل أن تفهم منه شــيئاً.
َّ
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ت
ســيأ� رمضــان الــذي يليــه،
وبعــد أيــام معــدودات أخــرى
ي
وبعدهــا أخــرى معــدودات وبعدهــا الــذي يليــه..
تعتــره طويــا ً جــداً؛ العمــر
وهكــذا ،أيــام معــدودات مــا
ب
بأكملــه..
رمضــان يقبــض عليــك متلبســاً بهــذا الشــعور .يعتقلــك أول
الشــهر وأنــت تفكــر مــع نفســك :ثالثــون يوم ـاً ،مــا أطولهــا! ثــم
يقتــادك إىل مــا يبــدو أنــه الجملــة التاليــة عــى الفــور :مــرت ثالثــون
يوم ـاً ،مــا أرسعهــا!
رمضــان يقــول ذلــك :انتبــه ،هــذا العمــر الــذي تأمــل ف ي� طولــه
لــن يكــون ف ي� النهايــة إال مثــل هــذا الشــهر :أيام ـاً معــدودة ،تمــر
أ
ت
ـأ� مــن هنــا ويخــرج مــن هنــا ،وتــكاد ال تشــعر بــه
برسعــة ،ولنــه يـ ي
وهــو يمــر كغمضــة عـ ي ن
ـ� ،كلمــح البــر..
رمضــان يقــول لــك :هــذا العمــر يتفلــت مــن أصابعــك ،مهمــا
ش
ش
�ء يمنعــه.
�ء يوقفــه ،ال ي
حاولــت التمســك بــه يفلــت منــك ،ال ي
رمضــان يقــول لــك :عمــرك كلــه ،هــذا الــذي هــو رصيــدك ،هــو
محــض أيــام معــدودات.
عــد قليــاً ،وقبــل أن يغالبــك النــوم ،ســتجد أن عمــرك قــد
انتهــى..
رمضــان يقــول لــك :رمضــان أيــام معــدودات .وعمــرك ف ي�
النهايــة ليــس إال أيام ـاً معــدودات .وأحالم ـاً معــدودات .وخيبــات
معــدودات .وفرصــاً معــدودات .وصداقــات معــدودات.
ش
والحصــاء .فــإذا عددتــه لــن تجــده
�ء فيــه قابــل للعـ ِّـد إ
كل ي
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إال( ..معــدودات).

ومنــذ أن تولــد ،منــذ أوىل رصخــات الــوالدة ،ت
ويــأ� أحدهــم
ي
ليقلــب الســاعة الرمليــة ،ويبــدأ الرمــل باالنهمــار مــن الخانــة
الزجاجيــة العليــا الممتلئــةإىل الخانــة الســفىل الفارغــة.
ومــا هــي إال أيــام معــدودات ،ت
حــى تفــرغ الخانــة العليــا،
وتمتــ�ئ الســفىل.
 ..وينتهي أ
المر.
ويحدث ذلك كله برسعة جداً .محض أيام معدودات.
رمضان هو تلك (ال�وفة) ،عىل تلك أ
اليام المعدودات.
ب
*

*

*

يا صديق،
حــرص
وأحيانــاً أقســو عليــك ،وأنــت تعــرف أن ذلــك مــن
ي
ت
قســو� هــذه – أحيانــاً– ليســت عقالنيــة
عليــك ،وأنــا أعــرف أن
ي
ف
وال مـ بـررة ..وأعــرف أيض ـاً أنــك قــد خطــوت – ي� ثمانيــة أشــهر،
الن – خطــوات واســعة ،جعلــت هــذه أ
هــي كل رصيــدك آ
الشــهر
الثمانيــة أشــهراً ضوئيــة خــارج مقاييــس الزمــن التقليديــة ،وعــى
أ
الخــص خــارج مفهــوم الســاعات الرمليــة – للزمــن.
قسو� ف� بعض أ
ت
ن
الحيان.
اعذر� .واغفر يل
لذلك أقول لك:
ي
ي ي
ـذر� ،فعــذري أن إحســاس أ
ن
باليــام المعــدودات
أقــول لــك :اعـ ي
ي
يجعلـن ي ف ي� أحيــان كثـ يـرة نزقـاً متوتـراً رسيــع الغضــب والتهــور.
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إنـن ي أشــعر بالزمــن يتفلــت مــن أصابعــي– وأيضـاً مــن أصابعــك
ت
ـى بــدأ ينفــد – ووقتــك أيض ـاً – وشــعوري هــذا
– وأحــس أن وقـ ي
ن
يشــد� مــن شــعري وبقســوة ،ويجعلــن ي (أحيانــاً فقــط!) متوتــراً
ي
مشــدوداً.
ت
ووقــى ينفــد ،ووقتــك ينفــد ،والكلمــات تزدحــم ف ي� فمــي ،وال
ي
أكاد أجــد وقتــاً ألســطرها عــى الــورق ،وال الشــجاعة ألقولهــا.
تز
وت�احم ف ي� فمي كلمات لم أقلها ،تكاد تختفي..
ولذلــك أتــرف أحيانـاً بمــا يبــدو مــن الخــارج أنــه مزاجيــة ونــزق
ورسعــة غضب.
عرفت لماذا؟ .ألن�ن ي مخنوق .ألن الكلمات ف ي� فمي تخنق�ن ي .
*

*

*

وحــدي ف ي� محطــة قطــار غامضــة ونائيــة ومهجــورة  ..القطــار
أ
الخـ يـر المنطلــق منهــا يــكاد يرحــل ،وأحــاول اللحــاق بــه ،أقفــز من
دكــة المحطــة العاليــة وبـ ي ن
ـ� قضبــان الســكة الحديديــة .أركــض
أللحــق بــه .أكاد ألحــق بــه .لكنــه يــرع ،وال أجــد فيــه مقبضــاً
تمســك فيــه يــدي..
يصمــن ي  ،الدخــان المنبعــث منــه يــكاد
وصــوت
ي
صفــره يــكاد ُّ
يخنقــن ي ..
ويكاد يرحل ،وأحاول اللحاق به..
*

*

*

ـ� مشــدوداً عــى عقــارب ســاعة هائلــة ،تكاتهــا تــكاد
وأشــعر بنفـ ي
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تحفــر ف� رأس ،أحســها مثــل قنبلــة موقوتــة محشــورة بـ ي ن
ـ� تالفيــف
ي ي
آ
آ
ـ� :ســتنفجر الن ،ســتنفجر الن.
دماغــي .كل لحظــة أقــول لنفـ ي
ولم تنفجر بعد .لكن�ن ي أعلم أنها ستنفجر ف ي� ٍآن محتوم..
نعــم .الوقــت يدركنــا معـاً يــا صديــق .وأنــت تــدرك ذلــك (ربمــا
أكــر مــن  ،لكــن أحســه ث
ث
أكــر منــك) ي ن
وإحســاس
وبــ� إدراكك
ي
ي
ي
ســيصفِّر الحكــم معلن ـاً انتهــاء المبــاراة..
نعم .إنها أيام معدودات ،مهما طالت سيحدث ذلك.
أ
ول ن ي� أعــرف أن مــا حــدث منــذ البدايــة لــم يكــن مصادفــة وال
ن
ـ� أن أقــول
اعتباطـاً – حاشــا هلل أن يفعــل ذلــك  -فـ ي
ـإ� أعلــم أن عـ ي
ـ� أن أؤ�ش هنــا وأن أغرس
ـ� أن أقولــه قبــل أن ترحل – عـ ي
كل مــا عـ ي
هنــاك وأتــرك أث ـراً هنــا وعالمــةً هنــاك ..وإذا لــم يحــدث ذلــك –
أعـن إذا أدركـن الوقــت ومـ ضـى قطــار أ
اليــام المعــدودات قبل أن
ي
ي
أفعــل ذلــك ،فـ ن
ـإ� ســأعلك النــدم بقيــة عمــري ،وســيظل يعذبـن
ي
ي
ن
ذلــك ،وســأظل أتحرس عــى كل ذرة رمل فاتتـ ي وانهمرت من الخانة
العليــا ف ي� الســاعة الرمليــة دون أن أحولهــا لتصـ يـر تربــة خصبــة.
ـ� أن أقولــه ،ليــس لــدي خيــار ف ي� ذلــك،
ـ� أن أقــول كل مــا عـ ي
أعـ ي َّ
المــر أكـ بـر منــك ،بالضبــط كمــا هــو أكـ بـر مـن ي  ،وعمــا قليــل ،بعــد
ال�ء الشــخص ف� أ
أيــام معدودات ،ســيتبخر ش
المــر ،ويبقى ما هو
ي ي
ي
عــام ..وتصــر هــذه الكلمــات أ
–والوراق المعــدودات – ليســت لك
ي
آ
ن
وحــدك ،وليســت مـ ي وحــدي ..وإنمــا ..مــن آخريــن ..ولخريــن.
ف
عل أن أســتغلها أجود اســتغالل.
وكل ذلك ،ي� أيام معدودات؛ ي
*

*

*
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كل حياتنــا هــي أيــام معــدودات ،ولــو تأملــت آ
الن قصــة حياتــك
ورحلتــك فيهــا ،لوجــدت أن الزمــن يفقــد هيبتــه مثــل متســول
يــدور عــى أ
البــواب ،وكان ف ي� أيامــه عزيــز قومــه..
لــو تأملــت وفتشــت ،وقلبــت وفكــرت ،لتعجبــت :هــل حقــاً
انقضــت ع ـرش ســنوات منــذ ذلــك الحــدث؟ .هــل حق ـاً انقـ ضـى
خمســة عـرش عامـاً عــى مــا يبــدو كأنــه البارحــة؟ هــل حقـاً انقـ ضـى
ع ـرش ون عام ـاً منــذ أن كان كــذا؟.
كث�اً ما نقول :كأنها البارحة.
ي
وهــذا حــق .إنهــا أيام معــدودات ،والزمــن فيها عزيز قــوم ّ
ذل..
وبعــد ش
ع�يــن عامــاً ،ربمــا ســنقول أو ســيقول يغ�نــا الــش ي ء
نفســه عــى هــذا الحــا�ض الــذي يبــدو اليــوم طوي ـا ً عريض ـاً..
لكنه أيام معدودات ،والزمن فيها  ..عزيز قوم ّ
ذل..
وأقــول لــك :بعــد قليــل – أيــام معــدودات ،ســتحزم حقائبــك
أنــت وترحــل ،وســأحزم أنــا أمــري أبقــى ،وســنحزن  -أليــام
معــدودات  -مــن أجــل الفـراق ،ثــم ســتأخذنا مطحنــة التفاصيــل
أليــام معــدودة أخــرى فننــى أو نتنــاىس وتدفننــا حياتنــا أليــام
معــدودات أيض ـاً ،وبعدهــا ،وكمــا ســيحدث للجميــع ،ســأذهب
أنــا ،وســتذهب أنــت ،وســيحملوننا ّكل ً ف ي� تابوتــه ،وســتعلو أســماؤنا
ـات النعــي الســوداء المعلقــة أليــام معــدودات.
الفتـ ِ
وســيبك علينــا أحباؤنــا وأقاربنــا أليــام معــدودات عــى أ
الكـ ثـر،
ي
ت
الــى أخذتنــا مــن قبــل،
ثــم ســتأخذهم مطحنــة التفاصيــل ي
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وســيجدون ف ي� النســيان نعمــة تلهيهــم عنــا ،أليــام معــدودات،
ف
ت
ـال ،ســينمو
وبينمــا نحــن هنــاك ي� قبورنــا ،وعندمــا يـ ي
ـأ� الربيــع التـ ي
العشــب فــوق قبورنــا ،مســتفيداً بالتأكيــد مــن المركبــات العضويــة
ت
ـى تحللــت أعضاؤنــا إليهــا ورؤوســنا..
الـ ي
ث ش
�ء مرعــب فيــه أنــه حتمــي
إنــه أمــر مرعــب بالتأكيــد ..وأكــر ي
ال ف ـرار منــه.
*

*

*

لكن العشب عىل القبور لن يكون نهاية المطاف.
ففــي النهايــة جــداً ســنتعرض لذلــك االختبــار الــذي سـ ي ن
ـيب� هــل
كانــت حياتنــا محــض ســماد عضــوي لعشــب عابــر وتافــه ،أم
أننــا اســتطعنا أن نـ تـرك أثـراً أفضــل – واســتطعنا أن ننتــج ثمــاراً
مفيــدة لنــا آ
وللخريــن مــن بعدنــا.
لذلــك أقــول لــك ،مــا دام العشــب العابــر النامــي هنــاك
تي�صدنــا ،فلنحــاول أن نثمــر شــيئاً ،ومــا دام الوقــت يحــارب
ضدنــا ،فلنحــاول أن نكســبه ،مــا دمنــا نقــدر.
ومــا دامــت رؤوســنا ســتكون ســماداً عضوي ـاً للعشــب التافــه
بالضافــة إىل ذلــك ســماداً
النامــي فــوق القبــور ،فلتكــن أيضــاً إ
روحيــاً للثمــر؛ القــادم ال محالــة.
أس ،ولنكســب أنــا وأنــت
ف كيــف؟ .أقــول لــك :فليتحمـ أـل رأســك ر ي
ي� أيــام معــدودات هــذه الوراق المعــدودات .ســأذهب أنــا،
وســتذهب أنــت ،ولكــن ســتبقى هــي ،وستتناســل هــي .وســتتفجر
ذات يــوم هــي.
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أقــول لــك :ي ن
بيقــ� تــام؛ أل ن ي� أعــرف ن يأ� أكتبهــا مــن أجلــه،
وسأســتودعها عنــده ،وهــو جــل وعــا ال تضيــع الودائــع عنــده.
أقــول لــك بيقـ ي ن
ـ� ،ف ي� هــذه اللحظــة ذاتهــا وأنــا أكتــب ،هنــاك
ـال يولــدون آ
أطفـ ٌ
الن ســيقرؤون مــا أكتبــه ويهــزون رؤوســهم
ن
موافقـ يـ� ..نعــم لقــد حــدث ذلــك ..لــم يضيعهــا هللا.
وهنــاك آخــرون ،لــم يولــدوا بعــد  -ربمــا منهــم أوالدك،
ســيقرؤون مــا أكتــب وســيتفاعلون معــه .وســي�ض ي ء تفاعلهــم
حياتهــم وحيــاة آ
الخريــن قربهــم..
َ
ت
(غــر شــكل)
ويــأ� رمضــان ،فيكــون ي
وكلهــا أيــام معــدودات ،ي
بالنســبة لهــم ،وتعلــق الصنــارة ،ويتذوقــون الطعــم ،ويعرفــون
لذتــه ،ت
فيغ�فــون منــه بقيــة أيــام الســنة ،ويغطســون ف ي� ذلــك
النهــر الجــاري ،وتعلــق قلوبهــم ث
كال�يــات الســاطعة ف ي� ســقوف
ت
ـى
الجوامــع ..وينتمــون لتلــك الطبقــة العليــا ،طبقــة الـــ  1%الـ ي
تز
ســ�يد بالتدريــج.
نعم ،كلها أيام معدودات ،ويحدث ذلك.

ت
وبعدها ،كلها أيام معدودات ويكون ذلك ف� ي ز
حسنا�.
م�ان
ي
ي
وأيضاً ي ز
م� ِان حسناتك ؛ برحمة هللا وفضله.
تسأل�ن ي كيف؟.

ال أعرف التفاصيل .ما المسؤول بأعلم من السائل..
لكـن ي أعــدك ،عندمــا نلتقــي وإياهــم ،أولئــك الذيــن لــم يولدوا
ف
ن
فــإ� سأســألهم:
بعــد ،ي� ذلــك اليــوم المحتــوم الموعــود ،ي
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ولعلهــم ســيجيبون�ن ي .
عندمــا يتعلــق أ
المــر بمــا ســيحدث لنــا ،الذيــن لــم يولــدوا
بعــد يعرفــون أفضــل.

*

*

*

*

*

*

أ أ
ف
ن
تز
فــإ� وأنــا أتحــدث عــن
أتــرى؟ لن المــور ت�احــم ي� فمــي ،ي
رمضــان نســيت أن أتحــدث عــن الصيــام.
الم َّرة ..كلما قلت شيئاً غابت ع�ن ي أشياء..
إنها الحقيقة ُ
بخ�..
وقبل أن أنىس :كل رمضان وأنت ي
ورمضان حقاً رمضان ،يا صديق.
رمضان
أع�ن ي  :كل
ُ
ٍ

عن مبادرة قيام – القرآن ألمة قائمة
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