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تحقيق

في بالد
الرومي

تحقيق

قد تكذب على نفسك بالقول إنك قصدت زيــارة مدينة قونيا
التركية ،عاصمة التصوف المولوي وفي موسم «شابي عروس»
لمجرد الفضول .لكنك ستكتشف سريعًا ،برغم كل سخريتك من
مظاهر «الفولكلور الروحي» ،أنك هنا أيضًا ،في الحقيقة ،من أجل
رجاء آخر .المشاعر المختلطة التي تخرج بها من رحلتك تلك الى
عالم التصوف اليوم ،وهو عالم يبدو أنه يعود الى سطح الحياة
الروحية واالجتماعية في ًعالمنا اليوم ،تبدو متضاربة لك قبل
اآلخرين .تدافع عن نفسك أوال بوضع مسافة بينك وبين المناسبة،
فتصبح سائحًا .وقد ّ
قدمنا أمس رواية السائح عن الرحلة .لكنّ ،إن
أحسست بنفسك تنزلق للتعمق أكثر في ما تراه ،ستجفل وتتسلح
بنظرة التشكيك .فإن كان يقين بعد ذلك؟ فالشك أفضل الطرق
إليه ،وإن لم يكن؟ سيكفيك من الطريق أسئلتها وصحبة أهلها
وهذه الرواية

ّ
مريدون ومشككون في حضرة موالنا
قونيا  -ضحى شمس
على مائدة فطور الصباح في الفندق
امل ـت ــواض ــع ،وق ــف رج ــل «مـ ـش ــورب»،
ب ــدا وكــأنــه ك ــان يـعـ ّـد طــاولــة اإلفـطــار
لحوالى عشرة أشخاص .يقف الرجل
يقشر البيض املسلوق بورع تقريبًا.
ِّ ٍّ
يضع في كل صحن وبكل تأن بيضة
ـف ب ــذل ــك ،ب ــل طفق
م ـق ـش ــرة .ل ــم ي ـك ـتـ ِ
يقشر مثلثات الجبنة ويضع في كل
صحن واح ــدة .قلت فــي نفسي ربما
ّ
يعد ُالفطور ألوالده .لكني فوجئت
ح ــن ف ـت ــح بـ ــاب امل ـص ـع ــد ل ـت ـفــد مـنــه
مـجـمــوعــة رج ــال ون ـســاء تتصدرهم
سـ ـي ــدة فـ ــي س ـت ـي ـن ـيــات ـهــا ،ب ـشــرت ـهــا
البيضاء مشربة بالحمرة وعيناها
الزرقاوان تشيان بأصول سالفية.

ّ
بــش الرجل للجميع وسحب كرسيًا
لـ ُـي ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــدة ،ث ــم ت ــراج ــع كـمــا
يـتــراجــع ال ـخ ــادم ،ليقف عـلــى مقربة
متأهبًا لتلبية أي إشارة .ها هو يمأل
أكواب الشاي أو يجلب املاء ملن يريد.
ِّ
ك ــان ي ـقــوم ب ـكــل ش ــيء بــإتـقــان وورع
واالبـتـســامــة ال تـفــارق ثـغــره .لــم يكن
ً
نادال ،ال شك في ذلك .من هو؟
أسأل «آيكوت» الذي سبق أن تعرفت
إليه ،كونه يتكلم بعض اإلنكليزية،
فـيـبـتـســم وال ي ـج ـيــب .ث ــم يـمـيــل إل ـ ّـي
وي ـه ـم ــس «أخـ ـ ـب ـ ــرك الحـ ـ ـق ـ ــا» .طـبـعــا
فهمت بـعــد ذل ــك أن الــرجــل /الـخــادم
هو في الحقيقة «مريد» في الطريقة
الرفاعية مع أن عمره جاوز األربعني.
لــذا فهو يــؤدي األعمال املطلوبة من
التلميذ في أولى املراتب ،وهي أعمال

تدوم أللف ليلة وليلة ،يقوم خاللها
ب ـث ـمــان ـيــة ع ـش ــر ن ــوع ــا م ــن ال ـخ ــدم ــة،
قـبــل أن ُيـقـبــل فــي الـطــريـقــة ويصبح
درويشًا أو ُيصرف لحال سبيله.
يأخذنا الحديث فيدعوني الشباب
الى حلقة ذكر مساء في فندق قريب
في حضور شيخ الطريقة الرفاعية.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــدق امل ـ ـ ـتـ ـ ــواضـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــدوره
ت ــواض ــع نـ ــزالئُـ ــه ،ن ـص ـعــد الـ ــى قــاعــة
نسبية أخليت مــن الـطــاوالت
كبيرة
ُ
وفرشت أرضها بالسجاد
والكراسي
َ
حتى لــم يـبــق منها أي شــيء ظاهر،
ي ـتــوافــد امل ــري ــدون وأتـ ـب ــاع الـطــريـقــة
ً
ن ـســاء ورج ـ ــاال .آآه! ه ــا ه ــي الـسـيــدة
الـسـتـيـنـيــة ال ـج ـم ـي ـلــة ال ـت ــي ك ـنــت قد
َ
رأيـتـهــا فــي الـفـنــدق ت ـ ِـف ـ ُـد ال ــى الـقــاعــة
مــع بضع نـســاء ريـفـيــات .يـبــدو أنها
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اآلم ــرة الناهية .لـكــنِ ،لـ َـم ليس هناك
م ـ ــن شـ ـيـ ـخ ــات لـ ـلـ ـط ــرق الـ ـص ــوفـ ـي ــة؟
ِل ـ ـ َـم االق ـت ـص ــار ع ـلــى الـ ــذكـ ــور؟ تـقــول
صــدي ـق ـتــي ال ـت ــي سـبـقـتـنــي ال ــى هنا
إن الـنـســاء الشيخات واملـتــدروشــات
كثيرات لكنهن ال يظهرن كما الرجال!
لم أصدقها .فقد بــدت كما املؤمنات
ً
ال ـكــاس ـي ـك ـيــات امل ــداف ـع ــات م ـث ــا عن
مقولة إن األديان ّ
حررت املرأة!
سرعان ما تمتلئ القاعة باملريدين،
فـتـتـكـ ّـوم األح ــذي ــة خــارج ـهــا .ينقسم
ال ـن ـس ــاء والـ ــرجـ ــال ك ــل ف ــي ج ـه ــة مــن
ال ـ ـقـ ــاعـ ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ت ـت ــوس ـط ـه ــم ف ــرق ــة
امل ـن ـشــديــن وال ـش ـي ــوخ :ش ـخــص على
ال ـن ــاي وآخ ـ ـ ــرون ب ــال ــدف ــوف الـكـبـيــرة
وش ـ ــاب بـ ــدا عــرب ـيــا م ـعــه ع ـ ـ ــود ...أمــا
ّ
فتوسط الجميع وبدأ بقراءة
الشيخ
القرآن.
ك ـ ـنـ ــت أع ـ ـ ـلـ ـ ــم أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــأدب ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـي أن
أغ ـط ــي ش ـع ــري ك ـم ــا ّف ـع ـلــت ال ـن ـســوة
ال ـحــاضــرات .لكني فــضـلــت االنـتـظــار
ألت ـ ــأك ـ ــد م ـ ــن ق ـ ـ ــول «آيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوت» إن ـن ــي
أستطيع البقاء سـ ّـافــرة .كنت أنتظر.
مــن يــا ت ــرى سيحثني عـلــى ذل ــك؟ لم
ت ـتــأخــر إحـ ــدى ال ـس ـي ــدات خـلـفــي عن
اإلي ـم ــاء ل ــي ب ــوج ــوب تـغـطـيــة رأس ــي.
ّ
ج ـنــديــات الـقـمــع ه ــن ال ـن ـســاء إذًا؟ لم
أكن ّ
أشك في ذلك .فهذه هي الطريقة
ّ
ّ
الــوحـيــدة ليكن ح ــرات بعض الشيء
ّ
في هذا املجتمع الذكوري .أي أن يكن
حارسات النظام.
بــدأ اإلنـشــاد والـغـنــاء ت ــارة بالعربية
و«تـ ــارات» (لــو ج ــازت) بالتركية .ثم
دخ ـ ــل أحـ ــدهـ ــم وس ـ ــط ال ـح ـل ـق ــة وبـ ــدأ
بالدوران على الطريقة املولوية التي
اخ ـت ــرع ـهــا ص ــاح ــب امل ـن ــاس ـبــة ج ــال
الدين الرومي وتــوأم روحــه وحبيبه
شمس التبريزي.
ضاقت القاعة ووقــف الجميع نساء
ً
ـاال مـ ـت ـ ّ
ـراص ــن ت ـقــري ـبــا ك ــل فــي
ورجـ ـ ـ ـ
جهته .كــان الشيخ قــد بــدأ هــو اآلخــر
بالدوران وسط الحلقة ،في حني كان
األتباع وقوفًا يقومون بحركة واحدة
هــي خبط الـكــف األيـمــن على الصدر

لجهة القلب وتكرار كلمة واحدة هي
«هو».
ثــم تـســارع اإليـقــاع وتـســارع ال ـ «هــو»
وأخ ـ ــذ ي ـت ـصــاعــد ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا .وإذ
ب ــإح ــداه ــن تـ ـك ــاد ت ـغ ـيــب ع ــن ال ــوع ــي
ف ـت ـس ـح ـب ـه ــا س ـ ـيـ ــدة خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـق ــاع ــة
لـتـسـقـيـهــا املـ ــاء وي ـع ــود ل ـهــا وعـيـهــا.
أس ــأل ـه ــا :ل ــم سـحـبـتـهــا ولـ ــم تـتــركـهــا
لـنـشــوتـهــا؟ فـتـقــول بـمــا مـعـنــاه «لئال
تـ ــزعـ ــج اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن» .أك ـ ـمـ ــل اآلخـ ـ ـ ــرون
لساعة ربما ،على اإليقاع نفسه ،وملا
بلغ الذكر نهايته جلسوا إال واح ـدًا،
بدا في نشوة الهثة ّ
مرددًا «هو/هو/
ّ
هو» وقد احمر وجهه وتصبب عرقًا.
ب ــرف ــق ،يـحـيــط ب ــه رف ــاق ــه ويـمـسـحــون
وجهه باملاء فيفتح عينني قد احمرتا
وامتألتا بالدموع ونظر حوله كمن
أفاق للتو.
خ ــارج الـقــاعــة ،كــانــت الـنـســاء يـعــددن
طاولة عشاء خفيف ،توزع بني أطباق
مــن الــرز بالحليب ،التي تــوزع أيضًا
ف ــي ع ــاش ــوراء .ف ــال ــذك ــر ،وه ــو خليط
من اآليات واألناشيد تمدح كلها أهل
الـبـيــت واإلم ــام ــن الـحـســن والحسني
وخاصة اإلمام علي والنبي املصطفى.
لم ّأفهم! أسأل «اور»« :ألستم من أهل
السنة؟» يجيب بنعم .فأسأله إن كنتم
تـمــدحــون أه ــل الـبـيــت وتـبـكــون لذكر
كــربــاء وتـقــولــون عــن اإلم ــام علي إنه
بــاب املعرفة ،فما هــو إذًا خالفكم مع
ً
الـشـيـعــة؟» يفكر اور قـلـيــا ثــم يـقــول:
«الشيعة ال يسلمون باليد!».

رواية المريد
حــن ج ــاء ي ــوم "شــابــي عـ ــروس" ،كــان
قد ازدحم أمام بوابة متحف (ومقام)
م ــوالن ــا جـ ــال ال ــدي ــن الـ ــرومـ ــي ،خلق
كثير .الناس كانوا يتخاطبون بلغات
كثيرة :فارسي على تركي على عربي
ع ـلــى إن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى ل ـي ـتــوانــي عـلــى
روس ــي ...كــأن "خلق الله" كلهم كانوا
هناك.
ح ــن وص ـل ــت الـ ــى امل ــدخ ــل (ال ــدخ ــول
مجاني) شققت طريقي بصعوبة الى

