سر الدائرة

سـر الدائرة
لطاملا آمنت بأن حياة كل منا عبارة عن دائرة مملة تتكرر عرب األجيال
والدة وصراخ  ..طفولة وطلبات  ..مراهقة ولف بالشوارع  ..دراسة مع بعض التجارب
الشقية  ..وظيفة وفلوس  ..زواج ورزانة  ..أطفال ومسئولية  ..تقاعد وفراغ  ..قرب
موحش!؟!
مث أسلم عصا سباق التتابع البين لريكض يف نفس املضمار!
وورثها لنا
ويقول التاريخ أن هذه الدائرة بدأت من آدم (والذي هو أبوك أنت اآلخر) ّ
واحدا بعد اآلخر! وكل من حاول أن يتخطى هذه الدائرة ويرسم خطا مستقيما ،فالويل هلذا
الشاذ اجملنون األرعن املارق عن العادات والتقاليد و  ..و  ..تعرفون باقي الشتائم!
وكنت أعتقد أين أنا اآلخر سأتسكع يف هذه الدائرة حىت أسلّم عصا التتابع ملغبون من
بعدي  ..حىت جاء ذلك اليوم ..
حينما ذهبت مع أخيت كمحرم هلا لتؤدي العمرة يف مكة وبعد أن أدينا العمرة وحنن
بانتظار صالة العشاء حدثت معي القصة اليت سأرويها لكم اآلن:
أتلفت حويل وإذ بشاب أشقر ،طويل القامة،
بعد صالة العشاء يف احلرم املكي ،وأنا
ّ
عيناه بلون البحر ،ال ختطئ عيناك أوروبيته من النظرة األوىل ..
تسربل بذلك اإلحرام ،ليعطيه شكال لكم تألفه عيين ،إذ نادرا ما ترى أوروبيا مسلما،
فبدا مظهره يف اإلحرام كأنه صورة صغرية ركب عليها برواز كبري غليظ ال يناسقها باحلجم
وال بالشكل ،ولكن سبحان من استجاب دعاء إبراهيم " :واجعل أفئدة من الناس هتوي
إليهم  ،"...ابتسم يف وجهي فرددت ابتسامته مبثلها أو بأحسن منها ،ومهمت بسؤاله بلغة
إجنليزية ذات "راء" أمريكية أعكس فيها فشخريت واستعراضي بثقافيت األمريكية ،إال أنه
فاجئين بقوله ( :دار بننا احلديث التايل عندما قال يل بلغة عربية فصحى:
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته يا أخي ...كان يتحدث بعربية فصحى تعرضت حروفها للكسر والعجمة من لسانه ..
 وعليكم السالم يا أخي ... من أي بالد اهلل أنت يا أخي؟ أنا من الكويت وهل تعرفها؟ وأنت من أين؟أحسست بأين يف مسلسل مدبلج أو "افتح يا مسسم" وأنا أحتدث العربية الفصحى ألول
مرة يف حيايت ،ففي مشوار حيايت كلها كنت أحتدث بلهجة خليجية ،وقد أجلأ من باب
املداعبة للتحدث بلهجة عراقية ،مصرية ،لبنانية  ..لكن أن أحتدث العربية الفصحى ،فقد
كان غريبا بعض الشيء ..
 أنا من هولندا ،وال أعرف عن الكويت غري رمسها على اخلريطة وإنكم حمظوظونألنكم بلد عريب ومسلم ..
 وأنتم حمظوظون يف هولندا ،ألنكم تتسممون باألفيون واحلشيش يف مقاهيكم ،وحتتأعني الشرطة!
ابتسم ،وهو يرد على دعابيت بعربيته الفصحى:
 وأنتم حمظوظون التصالكم بسر اخللود  ..وأفيون السعادة الذي خيرجكم عن الدائرة! أي دائرة تعين؟ الدائرة اليت يعيشها اإلنسان :والدة  ..دراسة  ..عمل  ..زواج مث فناء!!سبحان اهلل هذا األشقر األمحر ،الذي جاء من آخر أقاصي أوروبا يتحدث بنفس لغة
تفكريي! ويعرف الدائرة ،أطرقت قليال وقلت له:
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 ما الذي خيرجين عن الدائرة؟ فكلنا حمكومون هبا! سر اخلروج عن الدائرة أنتم من ميلكه ،وخروجك عن الدائرة جيب أن يكون ضمنالدائرة!!
 مل أفهم شيئا من فلسفتك ،كيف أخرج من الدائرة وأنا أمشي فيها؟ الفرق بيننا وبينكم بأننا حنتاج إىل أن نبحث ونقرأ ونقارن بني الفلسفات والدياناتحىت نصل إىل احلقيقة ،أما أنتم فمحظوظون ألنكم ورثتموها جاهزة بكل يسر  ..ولعل تلك
الوراثة هي اليت منعتكم من التفكري فيها ..
 حريتين معك يا هذا  ..مل أفهم شيئا مما تقول .... ختيل أنك يف ممر طويل ومظلم ،ترى يف آخره بابان  ...وكل إنسان جمبور بأن ميشيآلخر املمر ،وحينما يصل سيفتح له أحد البابني ليدخله ..
 منظر غريب .. ختيل أن الناس املاشون يف هذا املمر على صنفني ،صنف يعلم ما وراء كل باب،وصنف حريان ،ال يدري وال ميكن له أن يتخيل ما وراء البابني ،ولكن اجلميع ميشي حنو
البابني ،فما هو الفرق يف نظرك بني نفسية الصنفني؟
 امممم  ..لعل الذي يعلم ما وراء الباب سيحس بطعم مشيه وسببه  ...أما اآلخرونفال مذاق خلطواهتم ،وستكون نفسياهتم مضطربة قلقة طوال الطريق ..
 هذا مثلنا ومثلكم  ...فاإلسالم قد بني لكم هناية رحلة الدنيا ،أما حنن فال ندريملاذا نقطع هذه الرحلة أو نعيش يف هذه الدائرة ،وحتار عقولنا وقلوبنا يف أن جتد تفسريا لرحلة
احلياة  ...لذا حناول أن نتلذذ بكل املتع اليت نراها يف الطريق املظلم ،ولكن ينقصنا معرفة
النهاية ..
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 لكن املسيحية قد دلتكم على طريق النهاية .. عذرا لعلي أخطأت يف التوضيح  ..املعرفة شيء ،واإلميان شيء آخر ،الكثري منايعرف النهاية لكن قلة هم الذين يؤمنون هبا ويوقنون مبا وراء الباب! وهذا اإلميان واليقني ال
يعرفه إال من ذاق اللذة ...
 وكيف تتذوق اللذة؟ بالنسبة يل فقد عشت يف ظالم لسنوات طويلة ،لذا حينما رأيت النور عرفتالفرق  ..عرفت اللذة ..
شعرت بأن هذا األورويب قد ذاق شيئا يف الدين مل أذقه من قبل  ..وأحس حبرييت،
فأكمل من تلقاء نفسه:
 منذ سبعة سنوات ،كنت شابا غضا يف أول العشرينات من عمري ،وذهبت إىل زيارةللقاهرة ،وبالرغم من كل ما يدهش األورويب من أهرامات ومجال ومتاحف ،إال أنه أكثر ما
سحرين هي تلك الزيارة ألحد املساجد التارخيية ،وكان ذلك وقت صالة العصر ،ووقفت
عند باب اجلامع ألشاهد منظرا يبدو مألوفا لديكم
شاهدت الناس خترج من الصالة ،فسحرين منظر تلك الوجوه الناعمة ،تعلوها مسحة
اإلميان .وتشع ضياء وراحة نفسية  ..رأيت غري الوجوه اليت أعرفها يف حيايت ..
رأيتهم يبتسمون بطيبة ورقة مل أرها من قبل  ..مل أمتالك نفسي فاقرتبت من أحدهم
أسأله باإلجنليزية إال أنه مل يكن يتحدثها فلم يفهم ما يب ،ولكنه حتما ملح التشوق والتلهف
يف عيين ،فقلب يف وجوه الناس حىت رأى أحدهم يتحدث اإلجنليزية فناداه ،وقلت له أريد أن
أفعل مثلكم ،أريد أن أصلي! فابتسم الرجل وطلب مين احلضور بعد ساعتني على توقيت
صالة املغرب ،وأفهمين بفكرة مواقيت صالة اجلماعة ،ووقفت منتظرا ،فأخذين ذلك الرجل
البسيط الفقري ودعاين إىل كوب من الشاي املصري الثقيل ،وشرح يل بإجنليزيته املكسرة شيئا
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عن الصالة وفكرهتا ،وظللت أسأله وهو جييب بصدر رحب ،إىل أن عال صوت األذان من
تلك القبة القاهرية املزركشة
وشعرت باألذان ينساب يف شرياين وجيري يف عصيب ودمي ..
وبالرغم من عدم فهمي ملعانيه  ..إال أين شعرت بأنه نداء خاص يأتيين من فوق الغيوم
ومن وراء النجوم  ..مث قمت للوضوء مع الرجل  ..وصليت اجلماعة ومل أفهم منها سوى
كلمة آمني!
 مث أعلنت إسالمك؟ ال  ..لكن تسربلت روحي براحة داخلية مل أشعر هبا من قبل ...شعرت بأن الكون له خالق ورازق  ..وأين اتصلت به يف تلك اللحظات ..
شعرت بأين معه يف تلك السجيدات والركيعات ..
شعرت ألول مرة أين قريب منه  ..وأين أستطيع أن أطلب منه ما أريد ..
ورحلت عن مصر ،ولكن تلك املشاهد مل تغب عن روحي للحظة ،وظلت تراودين فكرة
الصالة على الطريقة اإلسالمية بني الفينة واألخرى ..
 مث ماذا؟ بعد عدة سنوات أرسلتين الشركة اليت أعمل فيها للعمل يف قرية صغرية يف أملانيا لعدةسنوات ،يف القرية رأيت منظرا غريبا كان سببا يف إسالمي!
 منظر غريب يف أملانيا! مثل ماذا؟ رأيت مسجدا شفافا! مسجد شفاف؟5
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 نعم ،فحينما أراد بعض املسلمني املهاجرين يف القرية بناء املسجد ،سرت موجة مناالعرتاضات بني أهايل القرية ،فقد توضع يف املسجد أسلحة خفية ،أو قد تدار فيه خاليا
إرهابية  ...وغري ذلك من الكالم الفارغ املوجه للمسلمني!
وكان من بني املسلمني يف القرية مهندس معماري ،فاقرتح عليهم بناء مسجد زجاجي
شفاف ،يرى منه أهل القرية كل ما يدار يف املسجد ..
وفعال حينما مررت بذلك املسجد الشفاف ورأيت املسلمني مصطفني لصالة املغرب،
يف من سنني يوم صليت يف القاهرة
تقافزت كريات دمي شوقا إىل ذلك الشعور الذي زرع ّ
أوقفت سياريت وتوضأت وصليت معهم  ..وخطوت خارج املسجد ساحبا يف تلك اللذة
اليت تغمرين ...
 مث أعلنت إسالمكابتسم وهو يرتقب استعجايل فقال بصوت حنون:
 أثناء خروجي من املسجد حملت ورقة مكتوب عليها أوقات الصالة ،واستقر يف ذهينوقت الفجر ،فلما غشاين الليل مل أمن وأنا أتفكر يف تلك اللذة اليت مل أشعر هبا من قبل،
وظللت أمسع تلك اهلواتف يف داخلي تدعوين إىل اهلل ،ومل تنقطع تلك اهلواتف حىت رأيت
الساعة وقد حان وقت صالة الفجر ،فخرجت من فوري إىل املسجد
 ..توضأت  ..صليت  ..وشعرت بقريب من خالقي  ..أحسست بنور يشع يف قليب
ويسبح يف دمي  ..وأثناء سجودي بكيت بنشيج  ..ودون أن أعرف سببا لبكائي  ..لكنه
كان بكاء ممتعا مرحيا ..
إيل  ..فأخربهتم بأين غري مسلم  ..فقام الشيخ ومسح على
وبعد الصالة أقبل املصلون ّ
قليب وقرأ سور طه  ..فعدت إىل البكاء  ..وبكى من حويل ..
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وكانت احلياة علمتين أن البكاء ممنوع على الرجل  ..ولكن اإلسالم علمين بأن البكاء
قمة الرجولة!! فهذا عمر بن اخلطاب الشديد القوي  ..كان يبكي! وهذا هارون الرشيد
الذي ملك األرض  ..كان يبكي!
فأعلنت إسالمي وسط تكبري الرجال من حويل!
أحسست بلمح عيين يتساقط أنا اآلخر ،فسكت من هول قصته وأنا أنظر هباء الكعبة،
وأسأل نفسي :هل بكيت مرة من لذة طاعة أو ذل دعاء؟ مل مل أبكي يف حيايت؟
سكت األورويب لوهلة ،مث أردف:
 ومنذ أسلمت أحسست بروعة الشعور بالطاعة ،واالقرتاب من مالك امللك،أحسست بأن تلك القوة الرهيبة اليت صنعت هذا الكون مبجراته وجنومه وإنسانه ،قد فتحت
باهبا يل ،وأذن يل بالدخول إىل بالطه يف أي وقت أشاء  ..وكان شعورا رهيبا أن يسمح
إلنسان مثلي أن يدخل إىل بالط ملك امللوك مىت ما احتاج أن يتخفف من عبء احلياة
وأثقاهلا دون وسيط أو حاجب! ففي اإلسالم هناك ارتباط مع اهلل يف كل شيء  ...فهناك
دعاء لالستيقاظ وذكر للنوم واخلروج من املنزل وركوب السيارة  ،حىت العطسة هلا ذكر
خاص!
 كالم مجيل  ..كأين ألول مرة استشعر هذه احلقائق .. هذه مشكلتكم  ..ولدمت مع هذه احلقائق! فلم تتدبروا يف أسرارها  ..ولو تدبرتواستشعرت معىن كل دعاء من هذه األدعية ملا بلغت عمقه وسره.
 مممممم  ..إذا هكذا تسري يف الدائرة  ...ولكن تعيش مستمتعا هبا. نعم  ..لو تدبرت أسرار األدعية وغصت يف معاين اآليات  ..وأقمت عالقة سريةخاصة باهلل  ..فستعيش يف الدائرة مع الناس ظاهريا  ..ولكنك يف احلقيقة تعيش مع اهلل ..
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ومنذ ذلك اليوم أعيش يف هذه الدائرة  ..آكل  ..أشرب  ..أضحك  ..وأخرج  ..ولكن
يل عالقة خاصة مع اهلل ،يف صاليت وليلي وفجري جتعلين سعيدا راضيا  ..متشوقا إىل لقاءه
 ..إهنا احلياة مع لذة الطاعة  ..عليك أن جترهبا
...............منقول...........................
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