الفصل العارش
ويف النهار التايل جاءت سارة إىل غرفة دانيال ..ونظرت من النافذة؛ فوجدته وحيدا ..وكان
نائم عىل األريكة ..طرقت الباب وقالت:
_ دانيال! هل أدخل ؟
انتبه دانيال من نومه عىل صوهتا ..ثم قال وأخذ يمسح بيده عىل وجه:
ي
تعـايل ..كيف احلال؟
_ نعم نعم ..ادخيل..
كل ذلك وهو مبتسم هلا وحياول جتميع صورهتا ..فلوحت له ضاحكة؛ فضحك إليها دانيال
وقال وكله حنان:
_ كيف هي حالك؟
قالت مبتسمة وهي تنظر يف عينه:
_ بخري ..كيف هي حالك أنت_ ..وبعد هنيهة_ اليوم هو يوم خروجك!
قال ضاحكا:
_ نعم يا مليكة ..فقد مكثت شهورا هنا.
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فأخذا يضحكان ..ثم استأذهنا يف دخوله الرحاض ينتعش ..دخل املرحاض وأخذ يغسل
وجهه ..وهو عىل احلوض قالت سارة له:
_ أوتعلم_ ..وما إن بدأت تتكلم واملاء عىل وجهه يتقطر؛ إال وتذكر كل ما حدث يف األيام
القليلة املاضية ..فأخذه التفكري بعيدا ..ثم مشت سارة نحوه وكان باب املرحاض مفتوحا..
ووقفت أمامه؛ فقال هلا:
_ معذرة ..ماذا كنت تقولني؟ _ثم ابستم إليها_
قالت سارة:
_ املحرتم إسحق قابلته عند املدخل ..وقال أنه ذاهب إىل مكتبه.
استمع إليها دانيال بإنصات هذه املرة وقد فتح عيناه باتساع ..وكأنه استوعب ما قالت بعينيه؛
فهو ال يريد أن يشعرها أنه غاب هذه املرة أيضا ..ثم قال :
_ مجيل ..مجيل ..ولربم ذهبنا إليه اليوم.
ثم انتبه إىل املاء املتدفق من الصنبور وأخذ يكمل غسيله ..ومشت هي ناحية النافذة ونظرت
إىل احلديقة وقالت:
_ احلديقة مجيلة ..تبدو مجيلة من هنا.
قال وقد أقبل عليها واملنشفة يف يديه:
_ عليك أن تشاهدهيا يف الليل ..وكأهنا قطعة من اجلنة_ ...ثم نظر أمامه يفكر_ ما رأيك أن
آخذك ونذهب إليها هذه الليلة؟
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قالت سارة ومل مُتانع:
_ ال مانع عندي ..ولكن علينا أوال أن ننهي أمر خروجك من املشفى ..هيا! فضحك إليها
دانيال وحبها يتملك كل قلبه.
ويف املساء أخذها دانيال إىل تلك احلديقة وجلسا عىل اآلريكة التي جلس عليها يف األمس،
قال دانيال:
_ أترين كم املنظر مجيل!
قالت سارة:
_ نعم ..احلديقة مجيلة كم وصفت_ .ونظرت إليه_
فقال دانيال:
_ كنا نجلس البارحة أنا وإلياس واملحرتم إسحاق ..وقد قال شيئا مجيل ..قال شيئا مجيل
فازداد هذا اجلمل مجاال.
قالت سارة:
_ أحقا ..وماذا قال ؟
قال دانيال:
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_ قال يل وكنا ننظر إىل هذا املشهد الذي أمامنا اآلن :أال جيعلك هذا املنظر ترى كم أن اهلل
طيب!
فاهلل هو من جعل كل هذا ..وكل هذا بم حيتوي من سمت وطبائع هو من خلق اهلل.
كلم تكلم دانيال تشعر سارة بأنه قد ازداد منها قربا ..يعم الصمت قليل حتى يقول دانيال؛
فأخذت سارة تنظر إليه:
مر هذا الرجل عىل قرية ليس فيها أحد..
_ قديم كان هناك أحد الرجال الصاحلني ..وقد َّ
خاوية ال أحد فيها ..فأخذ يتأمل ثم سأل :كيف هلذه القرية وأهلها موتى كلهم؛ أن محيييهم
اهلل؟
وهذا الرجل الصالح تعجب كيف هلل أن محيييهم ..فلم يدري إال واهلل يسأله بعد نومه:
_كم لبثت نائم؟ فقال الرجل الصالح هلل :نمت يوما أو أكثر من يوم_ ..ال يدري_ فقال اهلل
له :إنك لبث مائة عام!
ثم أراه اهلل من قدرته سبحانه شيئني متناقضني ..أراه كيف أن أكله ورشبه مل يزاال كم مها منذ
املائة عام ..ولكن دآبته التي كان يركبها قد صارت هيكل عظميا ..ثم أراه اهلل كيف أنه
سوف محييي هذه الدآبة مرة أخرى ويكسو عظامها حلم أمام عينيه ..ثم عرف هذا الرجل
الصالح كيف أن اهلل عىل كل يشء قدير ..وصار هذا الرجل آية للناس عىل قدرة اهلل يف إحياء
املوتى وأنه عىل كل يشء قدير.
قالت سارة مستغربة:
_ وهل بقي طعامه ورشابه كم مها بعد مائة عام باملقارنة مع دآبته التي حتولت إىل عظام؟
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نظر إليها دانيال وقال:
_ نعم! وهذا لتعلمي _ثم تبسم هلا _ أن اهلل قادر عىل كل يشء..
ثم نظر أمامه وقد ذهب تبسمه وقال:
يب وربك _ ..ثم سكت ونظر إليها _ وهو رب ما بيني
_ وأنه هو رب كل يشء ..وهو ر ّ
وبينك من املشاعر واحلب.
عم الصمت ..وال أدري أكان صمتا طويل أما ماذا! ثم قال دانيال:
يقشعر جسد سارة ..وي َّ
_ هل ترضني يب زوجا لك؟ _ثم أخذ ينظر إليها وقلبه ينقبض مما جيده جتاهها ..وأما سارة؛
فصارت متفاجئة وأخذت تنظر أمامها بخجل ومل مجتب.
فقال هلا دانيال يف تبس ٍم:
_ هل أعترب سكوتك هذا أنك موافقة؟
فضحكت ومل مجتب أيضا ..فقال هلا:
_ سأسهل عليك األمر ..ما رأيك أن ِ
أريك خاتم اخلطوبة!
ثبتت سارة نظرها أمامها ..ثم حاولت أن تبتعد به إىل أعىل يف تبسم ..ثم مالت برأسها ناحية
دانيال وأخذت تنظر إليه من خلف كتفها؛ فضحك هلا.
الحظ دانيال أن اخلاتم ليس معه وقد وضع يده يف جيبه ل ميخرجه ..ثم قال:
_ يبدو أن اخلاتم ..ال أدري ..ليس معي ..ال أعرف أين نسيته!
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فقالت سارة مرسعة خمففة عنه وقد التفتت ناحيته:
_ ال عليك! ال هيم ذلك ..سوف جتده ..لربم نسيته يف البيت أو عند إلياس.
حاول دانيال أن يتذكر ولكن من دون فائدة ..فقال هلا غري مبال:
_ ال هيم ..إن كنا سنجده فلن يذهب بعيدا.
قالت سارة حزينة:
_ لربم كان يف البيت أو عند إلياس.
فقال هلا عىل تركيز حماوال التذكر:
_ ال! ليس يف البيت ..وليس عند إلياس أيضا ..ي
تعايل معي!
قالت:
_ إىل أين؟
فأجاهبا قائل:
_ ي
تعايل فقط !
وصل إىل حمل جموهرات؛ فقالت ومازاال يف السيارة:
_ ملاذا أتينا إىل حمل جموهرات؟
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نظر إليها عىل ضاحكا ..ثم أتى من ناحيتها لينزهلا؛ فقالت:
_ أنت مل تعرف بعد ما مصري اخلاتم اآلخر!
قال دانيال:
_ ال هيم!
وأخذها ودخل حمل املجوهرات.

* * *
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