رأيت ملكا في شهر رمضان
هذه قصة كما يتمنى كثيون حدوثها معهم  .ولكن ل نعلم  ،إن كانت في زمن مضى ،
في مكان ما  ،من هذا العال  ،قد حدثت فعل  .مع ذلك  ،يكن لنا جميعا أن نلم بها
ومعها
عزيزي القارئ  “ :أنا” في هذه القصة هو ” أنت“

في زاويت الفضلة من إحدى الغرف ،كنت وحدي جالسا متبعا على الرض ،ساندا
ظهري بوسادت الفضلة ،مستيا من عناء يوم طويل من الصيام  .ساعة قبل موعد الفطار;
إنه الوقت الناسب  ،لسرح متأمل في أعماق فكري  .ماذا عن الوع ؟ أليس الوع
بطريقة أو بأخرى رائع أيضا  ،مع علمنا أنه ل يدوم إل لفتة مدودة فقط ؟ وماذا عن
الوع عند كثي من الناس  ،الذين ل يعلمون كيف يشبعونه ؟ كم سأmوهب من أيام صومk
في عمري بعد ؟ وهل يعلم أحدنا كم سيطول عمره ؟ هل أنا على استعداد  ،لتلك اللحظة
الت يلفظ جسدى فيها روحي  ،وهى بواكبة اللك عزرا sئيل  ،في طريقها الديدة ال
ولدة جديدة ؟ هل هيأت وأعددت سعي وبصري وفؤادي لعال الخرة ؟ أوليست هذه
الفكار رحمة من الله ،الذي من خلل التفكر وحده  ،نكون قد mوفقنا لعبادته ،وهو الغن
عن عبادتنا ؟ وكيف سيكون الال عندما يظهر الخلص الوعود ؟ وهل سأحيا لشهد ذلك
فعل ؟
وبينما أنا شارد الفكر متأمل  ،أبصرت عيناي  ،هيئة شخص نوراني  ،مقبل نوي .
فركت عين اللتي ل تألفا رؤية هذا الشهد من قبل  .ومع عجز عيني النظر إليه ،واقتابه
مني ،ووضوحه وسطوع نوره ،شعرت بدفء عجيب مل كيان  .إنه جمال ليس من
جمال عال الدنيا بشيء  .ومع أن هيئته كانت كالبشر  ،إل أنه كان يشع نورا من كل
مسامات جلده وثوبه .
بصوت رائع خاطبن وقال  :يا عبدالله أنا ملك مرسل إليك لصور أفكارك  .قل ما ترغب

في رؤيته  ،وأنا سأصوره لك  .ورغم أن أفكاري كانت معلقة بعال الدنيا  ،ل أكاد
أ تكن النفكاك منها  ،إل أن كنت مفتونا بهذا العرض .
 ,,أ رجوك ا رسم ل قلب  ,,تصوير ثلثي البعاد ظهر أمام عينيي  ،شعرت كما لو أني
بنفسي داخل الشهد  .حرك اللك يده ببطء راسا حروبا  .رأيت أفغانستان والعراق .رأيت
الناس في أبازيا  ،الذين فقدو بيوتهم قبل أيام قليلة  .رأيت جنودا ،أطلقوا النار على
مدنيي ،القبة الذهبية لسجد قبة الصخرة  ،اختفت في دخان نيان البنادق التقطع .
رأيت أطفال كmثر ،يتضورون جوعا في أفريقيا  .مشهد ل يكن تمله  .رأيت سفنا حربية
مدرعة ضخمة وهي تدخل الليج الفارسي  ،مدججة بالسلحة وعلى أهبة الستعداد
لقذف حممها  .وعلى مركز القيادة فيها  ،جثث كثية  .كيفما أدرت وجهي  ،كنت أرى
بشرا يل الزن عيونهم  .رأيت دموعا تmذرف على ف“قد أخ وأب وإبن قبل لظات  .دموع
لقتل ابنة وأخت وأم منذ قليل  .في كل مكان قتال بعد قتال  ،معاناة بعد معاناة  ،وحزن بعد
حزن  .أهكذا يكون قلب ؟ أي صورة كانت هذه ؟
سألت ملكي راجيا  ،أن يصور ل مصائب الدنيا .وفجأة رأيت نفسي وسط ساحة معركة
يبدو أن أمرا رهيبا قد حدث فيها قبل قليل  .أجساد مضرجة بالدماء كانت مطروحة على
الرض  ،ورغم ذلك ما زال تشع نورا  .هناك رضيع مذبوح بسهم قد اختق عنقه  .خيام
احتقت و خيول سقطت على الرمال قد اختقت السهام أجسادها .أحدها ما زال واقفا ،ل
يفارق ذلك السد  ،الذى كان قدحمله طويل بقدرة عالية  .رأيت معركة على ضفة نهر ،
رأيت السد الهيب ،مقطوع الرأس  .سعت صوت امرأة مدهشة  ،وهي تاول إدخال
العزاء إل قلوب الطفال الباقية على قيد الياة  .بدا وكأنها أرادت أن تشملن بالعزاء
أيضا  .كان أمرا ل يmحتمل  .ففاضت الدموع على خدي .
سألت اللك  ،أن يصور ل المام السي وزينب “عليهما السلم” والسلم على كل من
دمعت عيناه لجلهما  .كانت الصورة الديدة ،مفعمة بأنوار بهرت عين  ،فأجبتن على
إغماضهما  .هناك وقفت امرأة نورانية بباب بيتها من الداخل تدافع عنه  .في اللف رجل
نوران أيضا ل يؤذن له بالتدخل .كانت قبضته مشدودة وكان سيفه جاهز ا  .بامكانه أن

يندفع من داخل البيت  ،منقضا على الهاجمي لردعهم  .فإنه ل يكن بإمكان أحد  ،أن
يقف بوجهه ويقاوم سيفه ذوالفقار  .ولكن ل يكنه فعل ذلك  .كانت حماية السلم
عنده أهم من نفسه ،من بيته ،من حياته ،ومن حياة سيدة نساء العالي  .اقتmحمت البوابة،
أmشعلت النار .سقطت الرأة على الرض ،مات جنينها الذي تت قلبها  .في اللف،كاد
قلب الرجل أن يقفز من مكانه ،لكن جmل ما فعله ،أن سارع أل ندة امرأته  ،الت ل يبقى
لها من العمر ما تتمله إل قليل  .أحضر الكتاب الذى خطه فقط لجلها ،وقرأ منه;
أصوات الرحمة  ،أصوات الب ،في حالة كانت فيها الدموع بعد الدموع تنهمر من غي
انقطاع
ل أعد أتمل ذلك فسألت اللك ،أن يصور ل المام علي وفاطمة ،على أمل ،أن أراهم في
لظات هانئة سعيدة  .ومع ذلك ،ظهر رجل عل نوره كل نور شاهدته من قبل ،رغم أن
نور الشهد السابق كان قد أغشى بصري ،ال أنه ل يكن ساطعا بهذه القو ة .كان الرجل
واقفا ،وسط أناس كانوا يتضورون جوعا ،في واد kمن الصحراء ،مطرودين من مدينة بي
تللها حجر أسود  .لقد تمل هؤلء النا س الكثي من العاناة  .الرجل صاحب النوار الباهرة
مسك بامرأة بي ذراعيه ،أم الرحمة  ،أم الؤمني جميعا ،لقد لفظت أنفاسهاالخية  .دموع
الب تساقطت على الرض من وجه هذا النور ،الاضن بي ذراعيه ،ذلك السد  .ومع كل
دمعة تلمس الرمال كانت ترق ثقبا ينبعث منه نور .ل أجرؤ على النطق ول على التفكي .
هل كان الواقف هو نب النبياء ،رسول القادر ،حبيب الالق  ،مسك بذراعيه ،الشريفة
الباركة خدية ؟
ماذا فعل اللك ل :كلما شئت أن أرى مقدسا  ،رأيت شيئا أعظم  .رجوت اللك أن
يصور ل خات النبياء وخدية الكبى .الن رأيت وريدي وهو يضخ الدم إل عروق
باستمرار ,إنه إيقاع الياة .ل أفهم  ،واستفسرت عن ذلك ،ل يكن أن يكون هو الصطفى ،
الحمد ،وزوجته البيبة خدية  .فجاءن الواب ،إن الروح الت وحدت والدي الصدق،

مجوبة عن بصري ،ومؤهلت ليست كافية  ،وليس باستطاعة أحد مmعاينة ذاك المال
مباشرة .ولكن أستطيع إدراك  ،كم هو قريب مني  ،أقرب إل من حبل وريدي
ث سألت اللك تصوير اللص .إذا ب أرى رجل يشع وجهه نورا  ،مشابها لا شاهدته من
المام السي والمام علي والنب  .كان واقفا مباشرة عند الكعبة الشريفة ،وقد بايعه الئات
من الاضرين ،وكان بانب الجر السود ،وقد تطم إل قطع متناثرة ،ث عاد أمام عين
والتحم قطعة واحدة يشع نورا  .وفجأة رأيت نفسي أني في بيت وقد لأ إليه ،فقراء
مرومون ،فيهم جرحى  .وضعت كل الغرف بتصرفهم  .وزعت بينهم كل ما أملك لتلبية ما
يتاجون  .رأيت كيف أن امرأت وأولدي بذلوا قصارى جهدهم ،وهم ينصبون خياما في

الديقة ،للتخفيف من معاناة تيار اللجئي القادمي الدد  .رأيت يهودا مؤمني ،كيف لأ¢وا
عندنا هاربي ،رأيت مسيحيي ،قدموا إلينا ،الكل رmحب بهم برارة  .ومن بعض من كان
منهم قادرا على الساعدة ،انضم إلينا ،للتخفيف من معاناة اللجئي الدد  .كان الرهاق
قد أخذ مني ،ومن أهل بيت كل مأخذ ،لكن نورا خافتا يافعا بدا على وجوه أقربائي  .عند
ذلك سألن اللك  „ :هل أنت على استعداد أن تقسم كل ما تلك  ،كما قسم النصار في
الاضي ،كل ما يلكون بينهم وبي الهاجرين ؟ هل صيامك اليوم قوي با يكفي ،أن تكون
متهيئا لرؤية ما كنت تريد أن تراه ؟ ل أقدر على تريك لسان  .سكت عن الجابة  .أهكذا
يكون اللص ؟
ربما كنت مطئا .ربما غفلت عن شيئ ما  .اللص ينبغي أن يلب جمال  ،غن  ،رخاء
للجميع  .طلبت راجيا  ،أن يرين المام الهدى _عجل الله فرجه_  .فإذا ب أرى وجها
مألوفا ل  .كان واقفا عند قب المام الرضا في مشهد ينظفه  ،مرتديا ثوبا بسيطا وقد خلع
عمامته عن رأسه  .ل يكن هذا المام الثان عشر الذى كان ينبغي للملك أن يصوره  .لكني
أدركت الن ،ماذا أراد اللك قوله ل ; نن نرى الشياء من خلل الشياء  .نرى الناس من
خلل الناس  ،والله من خلل خلقه  .نن متصلي كلنا ببعضنا  ،كل القلوب ،كل الرواح

من خلل روح الله فينا  .القريب منا يدفعنا إل المام خطوة  .أحب قريبك  ،فإنك سوف
تفلح بطوة ال المام ،في طريق مبة الله  .أحب روح الله في قلبك أنت ،ول تؤذيه
بالفظائع الت تكون نفسك قادرة على فعلها .سلم نفسك للروح الت فيك
مرة أخرى طلبت أن mيسمح ل برؤية قلب  .هذه الرة رأيت قبا ،على بلطه إسي و في القب
الاور رقدت زوجت البيبية .أين هو قلب من كل ما أرى ؟
وفي ماولة أخية  „ :أرجوك ارسم ل وطن “ حديقة رائعة المال من كل أنواع الزرع
البهيج بانت أمام ناظري .كل هؤلء الناس الذين كنت قد رأيتهم من قبل كانوا
بداخلها.كانت امرأت تبدو أجمل من أي وقت مضى ،مع أنها كانت قد أهدتن وافرا من
المال ق عال الدنيا  .كانوا جميعا سعداء  ،يشعون حبا  .وفي البعيد ،بل في القريب رأيت
بيتا من شدة نوره قد غmشيت معاله ،لكن بداخله أmناس رأيتهم من قبل  .النب  ،خدية ،
فاطمة  ،المام علي  ،والعديد من النورانيي تغمرهم روح السعادة وتشع منهم أنوار البة .
نور على نور يعم الساحة بأكملها  .جمال ل أكن قد رأيته في حيات من قبل  .أمسكت يد
زوجت وركضت معها مغمورا بالفرح متقا النور
رويدا شعرت بعودة حواسي الدنيوية إل  .تراجع اللك عائد إل الهة الت أقبل منها  .ل
أعد جالسا متبعا  ،بل وجدت نفسي في وضع السجود  .البهة على الرض  ،الت كنت
قد خmلقت منها وإليها سأعود  .كان قلب قد امتل دفئا  .فقدت إحساسي بالوع  .كنت
وحدي في الغرفة مددا  .تذكرت الشهد  ،عندما كانت الغرفة مليئة باللجئي
هل كنت mمتهيئا لذلك ؟ هل كان صومي ،لزكي نفسي ،حتى أكون مستعدا لذلك
أو أن الخلص كان قد انتظر لني ل أكن مmتهيئا ؟ .صدح صوت الؤذن الميل بالذان
اجتمعت العائلة لقامة صلة الغرب جماعة  .حان الوقت أن نفطر ،اليوم على القل  .لكننا
مقبلون على ليلة القدر  ،ليلة هي خي من آلف الشهور ،تنزل اللئكة فيها ،وتنشر السلم،
سلم¯ هي حتى مطلع الفجر  .وماذا جرى بعد ؟
طلع فجر الب  .دعونا لجل ذلك نصوم.

