


مقاالت األديب القطري

خليفة بن عيد الكبييس

إعداد
عيل بن عبد اهلل الفياض

الطبعة األوىل
2021



مقاالت األديب القطري
خليفة بن عيد الكبييس
الطبعة األوىل - 2021

النارش: وزارة الثقافة والرياضة - دار روزا للنرش
إدارة اإلصدارات والرتمجة

قسم اإلصدارات

rs@mcs.gov.qa :الربيد اإللكرتوين
هاتف رقم: 44022222

الدوحة - قطر

إعداد: عيل بن عبد اهلل الفياض
التدقيق اللغوي: نورة التميمي - منى حممد أبوصيام

رقم اإليداع يف دار الكتب القطرية: 261 / 2021
الرتقيم الدويل )ردمك(: 9789927135323

القطرية للطباعة

مجيع احلقوق حمفوظة للنارش
)ال يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو أي جــزء منــه، أو ختزينــه يف نطــاق اســتعادة 
النــارش( مــن  إذن خطــي مســبق  دون  األشــكال  مــن  بــأي شــكل  نقلــه  أو  املعلومــات، 







األديب القطري

خليفة بن عيد الكبيسي





1 مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس

ــن  ــة ب ــتاذ خليف ــر األس ــد والقدي ــب املجي ــب الكات ــل األدي ــاة الراح ــبة وف ــه بمناس ــر أن أذك
عيــد بــن صلهــام الكبيــيس -يرمحــه اهلل- ســنة 2014م، كتبــت مقــااًل بعنــوان: )خليفــة بــن عيــد 
الكبيــيس، أديــب فقدنــاه(، ونرشتــه يف ملحــق جريــدة الــرشق الثقــايف، وهــو املقــال الــذي يتصــدر 
ــراث والدهــم األســتاذ  ــربرة أن يقومــوا بجمــع ت ــاَءُه الكــرام ال ــت أبن ــه طالب ــاب، وفي هــذا الكت
ــم  ــام والده ــا ق ــم م ــادرون بتقدي ــكورين، ويب ــداء مش ــون الن ــتجيبون ويلب ــم يس ــا ه ــة، وه خليف

ــه عــى الكمبيوتــر. ــه وطباعت بجمعــه مــن إنتاجــه األديب وترتيب

وهــم بذلــك -جزاهــم اهلل خــًرا- حققــوا يل أمنيــة مــن أعــز أمنيــايت، وهــي أن أقــوم بخدمــة 
َفــُه أخــي العزيــز األســتاذ خليفــة - تغمــده اهلل بواســع رمحتــه-. ونــرش الــرتاث األديب الــذي َخلَّ

ــد  ــدي فلق ــة وال ــربه بمثاب ــده أعت ــرب، ووال ــي األك ــربه أخ ــهد اهلل- أعت ــة -يش ــتاذ خليف األس
عشــت معهــم يف قريتنــا )العريــش( يف )مدينــة الشــال(، وقضيــت معهــم أوقاًتــا مجيلــة مــن أروع 

ذكريــات العمــر، واســتفدت منهــم اســتفادة ال مزيــد عليهــا.

ــة  ــه األدبي ــا نظــًرا لســكنه يف الدوحــة، والنشــغاله بأعال وكان األســتاذ خليفــة ال أراه إال ملاًم
واإلداريــة التــي شــغلها، ولكنــي كنــت أمحــل لــه كل احلــب والتقديــر واالحــرتام وكذلــك هــو 

ــر. ــاعر والتقدي ــس املش ــي نف ــه اهلل- كان يبادلن -يرمح

ــن  ــة م ــى معلوم ــا ع ــا أو مدقًق ــا أو مصحًح ــف- منبًه ــرب اهلات ــي -ع ــل مع وكان يتواص
املعلومــات، أو عبــارة مــن العبــارات أو مفــردة مــن املفــردات، وذلــك عندمــا قدمــت لــه ديــوان 

ــه. ــوم بمراجعت ــًا، ويق ــه تقدي ــب ل ــده؛ ليكت وال

وقــد بــذل غايــة جهــده يف مراجعــة ديــوان والــده وقــام بالتصحيــح اللغــوي واملوضوعــي ومل 
يقــر يف هــذا الســبيل.
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وإنــه ليــرين غايــة الــرور، ويســعدين منتهــى الســعادة أن أقــدم للمكتبــة القطرية هذا الســفر 
النفيــس مــن األدب القطــري الشــائق اجلميــل؛ الــذي يضــم بــن دفتيــه مقــاالت األســتاذ خليفــة 
الكبيــيس األدبيــة واالجتاعيــة، التــي اختارهــا وانتقاهــا بنفســه، ويظهــر أنــه كان ينــوي إخراجهــا 

يف كتــاب إال أن املنيــة عاجلتــه.

ــه  ــه وتالمذت ــه وحمبي ــه ألرجــو مــن أبنائ ــة الفواحــة مــن أدب ــة الزاهي ــدم هــذه الباق وإين إذ أق
ــد  ــالت واجلرائ ــر يف املج ــر متناث ــو كث ــه األديب، وه ــه وإنتاج ــي مقاالت ــع باق ــى مج ــوا ع أن يعمل
القطريــة، ومــا نقدمــه يف هــذا الكتــاب مــا هــو إال غيــض مــن فيــض ونقطــة مــن بحــر، ولكنــه 
يمثــل أدب النثــر املتميــز الرائــق، ويمــد مكتبتنــا األدبيــة يف قطــر بعمــل طيــب مــن أعــال أدبائنــا 

ــل. ــرواد األوائ ال

عيل بن عبد اهلل الفياض







5 مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس

األستاذ خليفة بن عيد الكبييس

أديب فقدناه

* بقلم: عيل بن عبداهلل الفياض

رحــل عــن دنيانــا الفانيــة، يف يــوم الثالثــاء 6 ربيــع األول 1435ه، املوافــق 7 ينايــر 2014م، 
ــة واألدب، وكان  ــا للثقاف ــه كله ــاش حيات ــل، ع ــتاذ فاض ــرٍب وأس ــب وم ــري أري ــب قط أدي
صاحــب قلــم ســيال، كتــب املقالــة والقصــة واخلاطــرة واملرحيــة، ولكــن أكثــر كتاباتــه كانــت 
ــة  ــه وبواكــر إنتاجــه األديب يف بداي ــذ تفتــح موهبت ــة فيهــا من ــة، وواظــب عــى الكتاب يف فــن املقال
ــا، وكان يكتــب  ــة يوًم الســبعينيات مــن القــرن العرشيــن املنــرم، ومل يتوقــف قلمــه عــن الكتاب

ــة، وليــس لغــرض آخــر، عــاش يف هــدوء، ورحــل يف هــدوء.  ــل عشــًقا يف الكتاب ــا؛ ب حًب

ــد كان  ــب، لق ــه الكت ــع أصدقائ ــه وم ــع نفس ــراد م ــب االنف ــة، وحي ــب العزل ــرًدا، حي كان منف
متبتــاًل يف حمــراب الكتابــة واألدب، مل يســِع يوًمــا للشــهرة واملكاســب الدنيويــة الفانيــة أو املناصــب 
ــة  ــن طيب ــل م ــري األصي ــل القط ــات الرج ــه بصف ــة حيات ــه اهلل- طيل ــف -يرمح ــة، واتص الزائل
وأخــالق محيــدة فاضلــة، عرفتــه منــذ الطفولــة حيــث كان والــده جــاًرا لنــا يف قريــة )العريــش(، 
ويف هــذه القريــة اهلادئــة املحاذيــة للبحــر ولــد األســتاذ خليفــة، وتفتحــت عينــاه عــى الدنيــا ســنة 
ــن  ــل، وأكل م ــا العلي ــع هبوائه ــا درج ومتت ــاه، ويف رباه ــر صب ــه وبواك ــاش طفولت 1952م، وع
طيبــات بحرهــا وبرهــا، ويف كنــف والــده الشــاعر األصيــل عيــد بــن صلهــام الكبيــيس، وجــّده 
اجلليــل صلهــام بــن عيــد الكبيــيس، ترعــرع وتربــى عــى األخــالق الفاضلــة، والطيبة، والســاحة، 
والشــهامة، والرجولــة احلقــة، وعــى وقــع قصائــد والــده نشــأ ليشــب حمًبــا؛ بــل عاشــًقا لــأدب، 
وليفنــي عمــره بــن الكتــب واألقــالم واألوراق، ويف ســنوات طفولتــه األوىل قــرأ مــا تيــر لــه من 
القــرآن الكريــم عــى يــد الشــيخ اجلليــل حممــد بــن صالــح زكريــا األنصــاري الــذي كان وقتهــا 
إماًمــا وخطيًبــا ومعلــًا للقــرآن، ويف ســنة 1985 افتتحــت مدرســة العريــش فالتحــق هبــا لينضــم 
إىل طلبتهــا، وَيُعــبَّ مــن معينهــا، ويأخــذ عــن أســاتذهتا مــا يشــفي غليلــه، وحيصــل عــى مبــادئ 
العلــوم الرشعيــة واللغــة العربيــة، ثــم ينتقــل إىل مدرســة أبوظلــوف ليحصــل منهــا عــى الشــهادة 
ــة الشــال الذيــن كانــوا يقيمــون  االبتدائيــة، ومنهــا ينطلــق إىل الدوحــة ليــدرس وينضــم إىل طلب
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يف القســم الداخــيل، ومــن مــدارس الدوحــة حصــل عــى الشــهادة اإلعداديــة ســنة 1969، ثــم 
الشــهادة الثانويــة قســم أديب ســنة 1973م، ليعــن كاتًبــا يف وزارة الصحــة العامــة ســنة 1968، ثــم 
مدرًســا للغــة العربيــة يف مدرســة خليفــة االبتدائيــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليم ســنة 1974م، 
للصفــن اخلامــس والســادس االبتدائــي، حتــى ســنة 1977م، ثــم انتقــل كمحــرر ملجلــة الرتبيــة.

ويف ســنة 1979م عــن رئيًســا لقســم اإلعــالم الرتبــوي يف وزارة الرتبيــة والتعليــم، وبعــد أن 
قــى ســنوات طويلــة يف هــذا العمــل، انتقــل إىل وزارة املاليــة والبــرتول، ليمكــث فيهــا منــذ ســنة 
ــة  ــس يف مدرس ــاد إىل التدري ــة فع ــه األصلي ــن إىل مهنت ــذه احلن ــم أخ ــنة 1994م، ث 1990 إىل س
أســامة بــن زيــد، حتــى رقــي إىل وظيفــة وكيــل مدرســة ســنة 1998م، واســتمر يعمــل فيهــا إىل 
ســنة 2006م، ويف املحطــة األخــرة مــن حياتــه التحــق بــإدارة رعايــة األحــداث يف وزارة الشــؤون 
االجتاعيــة مــن ســنة 2008م إىل حــن وفاتــه، كــا عمــل متعاوًنــا مــع إذاعــة قطــر بوظيفــة )مدقق 

نصــوص إذاعيــة(، واســتمر يف العمــل إىل حــن وفاتــه.

كتــب وحــرر مقــاالت صحفيــة كثــرة لــو مجعــت ونــرشت ألصبحــت يف جملــدات عديــدة؛ 
ــر  ــي، واخلواط ــي، واألدب الدين ــداين، واألدب االجتاع ــاالت األدب الوج ــات يف جم ــه كتاب فل
الذاتيــة اخلاصــة والشــؤون احلياتيــة العامــة. وكان مواظًبــا عــى الكتابــة بشــكل أســبوعي، فابتــدأ 
ــوان  ــا بعن ــا ثابًت ــا باًب ــرر فيه ــام 1987م، وح ــام 1975 إىل ع ــذ ع ــد من ــة العه ــة يف جمل بالكتاب
ــل  ــم انتق ــن، ث ــن الزم ــرتة م ــا ف ــب فيه ــرب وكت ــدة الع ــل إىل جري ــم انتق ــطور(، ث ــكار يف س )أف
إىل جريــدة الــرشق ليحــرر هبــا زاويــة )مهســات قلــم( منــذ ســنة 1983م، ويف التســعينيات مــن 
القــرن املنــرم انتقــل للكتابــة يف جريــدة الرايــة ليســتمر فيهــا إىل حــن وفاتــه -يرمحــه اهلل- وحيــرر 
فيهــا عمــوًدا أســبوعًيا بعنــوان: )صــدى األعــاق(. ويف الفــرتة األخــرة مــن حياتــه بــدأ يراســل 
ــد  ــة العدي ــب لإلذاع ــا كت ــت، ك ــبكة اإلنرتن ــى ش ــودة ع ــة املوج ــع األدبي ــض املواق ــب لبع ويكت
ــعور  ــاة، والش ــع احلي ــي م ــوي، ورحلت ــة أب ــا: يف ذم ــة ومنه ــة القطري ــالت باللهج ــن املسلس م
القاتــل، وخلــف اجلــدران، وكتــب مسلســاًل مــن ثالثــن حلقــة باللغــة العربيــة بعنــوان )كفــاح 
األجيــال(، وســاهم يف إلقــاء بعــض اخلواطــر املتنوعــة يف إذاعــة قطــر، وكتــب مرحيــة وحيــدة 
هــي )الــر املكتــوم( ســنة 1976م، وفكــرة املرحيــة تــدور حــول مشــكلة فرديــة يعــاين منهــا 
بطــل املرحيــة، ولكــن هــذه املشــكلة ذات بعــد إنســاين يف النتائــج واآلثــار املرتتبــة عليهــا، وقــد 
مثلــت املرحيــة وقدمتهــا إحــدى الفــرق املرحيــة القطريــة عــى خشــبة املــرح، وكتــب القصــة 
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ــة قصــة بعنــوان )األم( التــي نــرشت يف جريــدة العــرب ســنة 1973م. القصــرة، وكانــت البداي

يتجــه يف كتاباتــه إىل القضايــا االجتاعيــة واألدبيــة التــي هتــم اإلنســان العــريب عامــة والقطــري 
خاصــة واهلمــوم املشــرتكة بــن البــرش، وهــو يتنــاول هــذه القضايــا بأســلوب أديب قــوي ومجيــل، 
وقــد أخــربين -يرمحــه اهلل- أنــه مــن املعجبــن باألديــب العــريب الكبــر مصطفــى صــادق الرافعــي، 
وأنــه قــرأ كتابــه )وحــي القلــم( عــدة مــرات، ولذلــك فقــد تأثــر بــه ورسى هــذا التأثــر يف أســلوبه 
يف الكتابــة حيــث كان ينحــو إىل الكتابــة األدبيــة القويــة التــي فيهــا يشء مــن الصعوبــة، ومل يكــن 
يتجــه إىل استســهال الكتابــة والنــزول هبــا إىل املســتوى الســطحي أو العــادي إال يف حالــة الكتابــة يف 
املواضيــع املحليــة التــي هتــم النــاس، وتشــغل باهلــم، أمــا يف مــا عــدا ذلــك فهــو يكتــب بأســلوب 
أديب رفيــع، وال يتنــازل عــن ذلــك أو يفــرط فيــه، وظــل عــى هــذا النهــج طــوال إمســاكه بالقلــم 

وإىل آخــر قطــرة حــرب نزلــت مــن قلمــه الســيال، ال حييــد عــن ذلــك قيــد أنملــة.

لقــد كان خملًصــا لــأدب غايــة اإلخــالص جمــًدا فيــه غايــة اجلــد، ولكنــه مل يســِع إىل مجــع مــا 
تفــرق منهــا ومل شــتاهتا يف كتــب؛ لكــي حيفظهــا مــن الضيــاع؛ وليقدمهــا أدًبــا قطرًيــا رائًقــا جيــًدا 
تنهــل منــه األجيــال، وتســتقي مــن نمــره العــذب عــى مــر العصــور وكــر الدهــور. وقــد نصحتــه 
بذلــك وحثثتــه عــدة مــرات ليقــوم هبــذا العمل املهــم واجلليــل، ولكنــه -يرمحــه اهلل- مل يبــادر إال يف 
وقــت متأخــر حيــث قــام بطباعــة بعًضــا ممــا اختــاره مــن مقــاالت وحفظهــا عــى جهــاز الكمبيوتر 
اخلــاص بــه، وهــا هــو بعــض تراثــه األديب اجلميــل الرائــع يظهــر إىل النــور يف كتــاب، ألول مــرة 

وهلل احلمــد واملنــة. 

رحــم اهلل األســتاذ خليفــة بــن عيــد الكبيــيس رمحــة واســعة، وتقبلــه يف الصاحلــن الصادقــن، 
ــه خــر اجلــزاء لقــاء مــا قدمــه،  ــا وعــن وطن ــة، وجــزاه عن وأســكنه الفــردوس األعــى مــن اجلن

وبذلــه ســواء يف جمــال التدريــس والتعليــم، أو يف جمــال األدب والثقافــة. 
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تقديـٌم ملوضوعاِت الكتاِب

يضـــمُّ هـــذا الكتــاُب يف صفحاتِـــِه موضوعــات َأدبيـــة ممزوجــة يف جمــاالت األدب الوجداين، 
ـِة  واألدب االجتاعي، واألدب املتدين، وتتناوُل بعـــَض السلوكـيَّـــاِت واملواقـــف اإِلنسانـيَّـِة العامَّ
 ، ضمـــَن األَدِب املنثــور، وبعـــَض القيـــِم والقضايــا االجتاعـيَّـــِة مــن خـــالل األَدِب االجتاعـــيِّ

ـِن. ومواقـــَف ُأخـــرى متنوعـًة تأتـــي يف سياق األَدِب الوجدانـــي، واألَدِب املتـَديِّ

وحــن كتبــُت هــذه املوضوعــاِت، حرصُت َأن يكــوَن خطاُبـهـــا صالـــًحا لقارئ هـــذا الزماِن، 
، َأينــا يكون يف  وقــارئ مــا يتلــوه مــن َأزمنـــٍة قادمـــٍة، كــا جعلتها لســاًنا خياطــُب القــارَئ العربـــيَّ
وطننــا العربـــيِّ الكبيـــِر، وَأردهتــا َأْن ختاطَب املشــاعَر اإِلنسانـيَّـــَة يف َأيِّ بلٍد من خــالِل موضوعاٍت 
فيهــا قاســـٌم مشــرتٌك جيمــُع بيـــن إِنســاِن هــذا الزمــاِن وإِنســاِن الزمــِن القــادِم، وقــد كتبُتهــا باللغــِة 
ــا  ــز ُكلَّ جمتمــٍع عــن غــره مــن جمتمعاتن ــي متي ــِة الفصحــى مســتبعًدا كلــاِت اللهجــاِت الت العربي
العربيــة، حتــى ال جيــد القــارُئ العربـــيُّ َأينــا كان إِشــكااًل يف فهـــِم معاين الكلــاِت ومدلوالتِـهـــا، 
وإِن كنــُت َقـــِد اضطــررُت إِلـــى حمــاكاِة بعــِض املصطلحــاِت َأو املســمياِت باللهجــِة القطريــِة، َأو 
ذكــر اســـم علـــم مذكــًرا كاَن َأو مؤنًثــا مــن َأســاِء البيئــة القطريــة، إِنــا قصــدُت بذلــَك ختليــًدا هلــا 
مـــَع ذكِر إِيضاح َأو تفسيـــٍر باللغـــِة العربيـــِة ملعاين املسمياِت واملصطلحـاِت الـــتي ذكرهتا يف متـوِن 

املوضوعـاِت.

املـَؤلـف
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ُتـم إىِل قارئي وقارئات هذا الكتاِب َأينا كنتم ويف َأيِّ زمن ُوِجـدُّ

ـا بعُد، السالُم عليُكُم ورمحُة اهلل وبركاُتـُه.. َأمَّ
يطيــُب يل، ويــرين َأْن ُأهــدَي إِليكــم مجيًعــا كتابِـــَي األَوَل هــذا والــذي يــأيت يف موضوعــاٍت 

ــدٍة يف جمــاالِت األَدِب املتنوعــِة. عدي
وإِنــه ليســمو فِـــيَّ رشٌف عظيـــٌم حــن ُأهــدي إِليكــم هــذا الكتــاَب، وإِنَّـــه ليعلــو لِـــَي شــأٌن 

ــم. ــم وقراءتِك ــم واهتاِمك ــواًل َإىل تقديِرك ــوَل وص ــم القب ــد لديك ــن جي ــه ح ــُم من َأعظ
وَأســتميحكم عــذًرا ســلًفا عــن التقصيـــِر، َأو اخلطــأ غيـــِر املقصوديـــِن يف هذا اجلهــِد املتواضِع 
الــذي ال يعلــو بــَأيِّ حــاٍل مــن األَحــواِل عــى حذاقتِكــم وُسـُمـــوِّ َأفكاِركــم وُحـْســـِن ُأســلوبِكم 
وإِْن رجــوُت َأْن يرقــى إىِل مســتوى ذوِقكــم، فــا الكــاُل إاِلَّ هلل َجــلَّ ُعــاله، ويف كتابـِـِه الـُمـحـَكـــِم 
يـــُف مــن َأيِّ جانـــٍب، وَمـــْن  ، وال يأتيــه الباطــُل َأو الـزَّ املطهــِر القــرآِن الكريـــِم، الــذي هــو َحـــقٌّ

َأحـَسـُن ِمـَن اهلل ِقـيـاًل؟!.

مع َأسمى وَأطيب حتيايت وَأصدق ُأمـنِـيَّـايت لكم مجيعا،،،

املؤلف
خليفة بن عيد صلهام الكبييس
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القلـُم بني الناثـِر والشاعـِر

القلــم، خــًرا بـــه ابتغيــَت َأو رًشا يف نثــِرَك َأو شــعِرَك، فهــو َطــوٌع لــَك، ورســوُلك األَمــن، 
ومصــور نتــاج َأفــكارك، وراســم شــخصيتك وموهبتــك، وطريُقــك للنهايــة التـــي تتوخاها منـــه، 
ولذلــك البــد َأْن حتســن التعامــَل بـــه، فــال تشتـــم َأحـــًدا وال جترحــه، وال تبطــش بخلــق ذاك، وال 
تِشــن آخــر، وال تســر القلــم إىِل هـــالك َأفــكارَك؛ بــل عليــك َأْن ختتــار الفكــرة البنــاءة، والفكــر 
النــر الــذي تســر هــذه األَفــكار عى نــوره وهــداه، يف أســلوب حســن مجيــل تلبســه هـــذه الفكرة، 
ــض يف  ــرح األَبي ــن الف ــاس م ــادث الن ــُض، وال حت ــم َأبي ــوم فكره ــوَد يف ق ــها َأس ــل لباس ــال جتع ف

حزهنــم األَســوِد َأو حتادثهــم العكــس عكًســا.

ــليمة  ــة الس ــة الصحيح ــقها يف اللغ ــة، وس ــل الراقي ــا يف اجلم ــة، وضعه ــات اجلميل ــر الكل خت
البليغــة فصيحــة كانــت َأو عاميــة، واعلــم َأنَّ البالغــة تبلــغ هبــا الكلمــة مهــا كان نطقهــا ومنطقها، 
وإِْن كتبــت يف الفصيــح فالــزم النحــو الصحيــح، واجعـــل اإِلمــالء ســليًا، واإلنشــاء يف ُأســلوب 
بليــغ، وإِْن كتبــَت يف العاميــة فالــزم الوضــوح، ودع اللبــس والتوريــة والكنايــة التــي تكــون ذات 

شــأن مــؤمل، وتفســر ســيئ يف فهــم اآلخريــن.

ــاة، وَأوضــح اهلــدف  ــوًدا متكامــاًل ذا حي ــا كامــاًل، وجّســد الفكــرة مول صــِغ األُســلوب بياًن
منهــا، وال تطلــب َأمــًرا َأنــَت عــى نقيضــه، وامــأ القلــوب حًبــا، وابعــد عــن الكراهيــة، واصقــل 
الوجــدان ُأنًســا، والنفــس منــك كرامــة وعــزة، وال تبتــِغ كلــات ذات اعوجــاج وتقعــر، وال تطنب 
ـــر، وابعــد عــن التكــرار يف غــر موجــب ويف نفــس موضــع، واجعــل  يف حديثــك حتــى ال ُتـنَـفِّ
التشــبيه يف َأبلــغ صــوره ووجوهــه، بذلــك تــرتك َأثــًرا يف نفــس قارئــك حممــوًدا، وتــرتك يف ســلوكه 
اســتقامة تنشــدها فيــه، وامجــع بــن فصاحــة اللســان وبالغة البيــان، وكــن يف طلبـــك جــاًدا وقوًيا، 
وال تكــن هــازاًل ثــم هزياًل فُيـهـــَزُل بــَك، واعلم َأنَّ الَكـِلـــَم فيه تقديـــٌم وتأخيـــٌر بحســب مقتى 
الفصاحــة والقصــد مــن تأثــر البالغــة، ويكــون ذلــك حــن تســتهدف رصانــة الفصاحــة؛ لتصــل 
إىِل تبليــغ هدفــك الــذي اســتهدفته فـــي موضوعــك مــن خــالل رســم صــورٍة َأشــَد تأثــًرا يف َأمجِل 

ُأســلوٍب، وَأحــبِّ توجيــه، وســداِد رأي، وأســمى هــدف، وعلـــوِّ مكانــة ترجوهــا لقارئــك.
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وادرس َأبعــاد تأثيـــرات قـــد يرتكهــا مــا تكتبـــه، فــإِْن نزعــت منــك جارحــة للــرش، وســادت 
فيـــك فكـــرة لذلــك فذرهــا بعيــًدا، وإِْن جنحــت للســلم والســالم منــك نفــس فباركهــا، وخــذ با 

َأشــارت بـــه عليك.

ـــَرنَّ شــأن كاتــب وال عليــه تتجنـــى،  وال تســتصغرنَّ شــأن قــارئ وال عليــه تتعــاىل، وال ُتـَحـقِّ
ــه  ــزم باحرتام ــَت مل ــم َأن ــب العظي ــك، والكات ــض معرفت ــن في ــه م ــك فَأعط ــاج إِلي ــر حمت فالصغ
ــه  ــت َأعال ــي إِْن عل ــه، فه ــرك ونتاج ــال غ ــن َأع ــخرنَّ م ــه، وال تس ــره وجتارب ــاج فك ــر نت وتقدي
تلــك تكــون حجــة عليــك، وإِْن دنــت فــذاك قــدر وجــب عليــك احرتامــه، فربــا دنــت َأعالــه 
ــم  ــكل ذي قل ــم َأنَّ ل ــا. واعل ــو َأروع منه ــا ه ــد ب ــك يف الغ ــم يأتي ــه، ث ــأن نتاج ــلَّ ش ــوم، وق الي
رســالة، ينطلــق هبــا مــن مبــدأ ســاٍم، ويســر هبــا عــى هنــج قويــم، ليصــل إىِل هــدف قــد تشــرتك 
َأنــت وهــو يف هــذا اهلــدف، وهــو خدمــة العامــة يف ُأنــاس زمانكــم، فــال تعيــب هــذا بنقــص يف 
عملــه َأو خلــل يف فكــره، َأو هبــوط يف نتاجــه، وال يكــون باعــث احلقــد فيــك ناســًخا لــكل حماســن 
خلقيــة وَأدبيــة فيــه، وال جتعــل احلقـــد فيــك يقلــل مــن شــأن لــه، واعلــم َأنَّ فيــك نواقــَص مهــا 
ِخْلــَت َأنــك بلغــَت كــااًل، واعلــم َأن العليــم الــذي َأحــاط كلَّ يشء علــًا، وَأحصــاه عــدًدا، هو اهلل 
وحــده، وال ثــايَن لــه يف ذلــك َأبــًدا، ألَنــه ال ُيــرِشك معــه َأحــًدا مــن خلقــه يف صفــاٍت َأو ُمـْلـــٍك َأو 

َأيٍّ ممــا جعلــه لنفســه وخاصتــه ســبحانه.

وُســـق احلكمــَة واملثــَل شــعبًيا كان َأو فصيًحــا، واكتــب مثلهــا مــن بنــات َأفــكارك وخالــص 
جتاربك، ولكـــِن ُأْقـُصـر يف اجلُـَمـِل تبلـُغ َأبلـــَغ التأثيـر، فاحلكمـُة واملثـُل جيب َأْن يكونـا يف اجلملة 
ـــَن السامـــَع من مجعهـــا كالًمــا عى عجالـــٍة، ويســكنها فؤاًدا  القصــرة والعبــارة الوجيـــزة لُتـَمـكِّ
عــى خفـــٍة، ويفهمهــا هدًفــا عــى وضوحــه، وخيلدهــا فـــي ســلوكه عمــاًل مقــواًل َأو مفعــواًل عــى 
سهولـــٍة، فــال ُتـَقـــاُل الـِحَكـــُم واألَمثــاُل يف فقــراٍت طـــواٍل حتــى ال تتحــول مــن احلكمــِة واملثِل 

إىِل خطابـٍة.

ــن  ــه ضم ــه، واعرض ــز علي ـ ــده وركِّ ــذي تري ــك ال ــلِّ هدف ــا، َجـ ــا َأو واعًظ ــَت خطيًب وإِذا كن
ــااًل ذا  ــه خي ــه، واجعل ــرف في ــال، وال ت ــل يف اخلي ــة وال توغ ــة والعام ــه اخلاص ــلوب يفهم ُأس
َأصــل يف الواقــع وذا صلــة بــه، وتعامــل مــع خيــاِل الكبــاِر وال حتســبه خيــاَل صغــاٍر فيهــم، فخيــال 



مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس14

ــر،  ــك بكث ــدى ذل ــد يتع ــر ق ــال الصغ ــه، وخي ــذي يلمس ــه ال ــدود واقع ــد ح ــف عن ــر يق الكب
ــى  ــور حت ــم األُم ــغ يف تعظي ــه، وال تبال ــا ب ــَت معنًي ــك لس ــك وخطبت ــر يف وعظ ــال الصغ وخي
ال يقنــط مســتمعوك، َأو ييَأســوا إِذا َثـُقـــَل عليهــم األَمـــُر، وَأقــم عــى ذلــك حجتــك وادعمهــا 
بالدليــل والربهــان، حتــى جتــد يف مســتمعيك آذاًنا مصغيــة، ونفوًســا مقبلـــة، وعقواًل متتبعـــة، وال 
تطــل يف وعظــك وخطبتــك، وال تشــعبها؛ بــل اقــر عــى مــا َأنــَت تريــده، وال تــزد عليــه حتــى 

ــم.  ــقته نحوه ــذي س ــدف ال ــم اهل ــلَّ عنه ــتمعيك ويض ــكار يف رؤوس مس ــل األَف ال تتداخ

وإِْن كنــَت كاتـــَب قصـــٍة َأو روايــة، فَأحســن اختيــار الفكــرة ومــن ثــم عرضــك فيهــا، وَأظهر 
ر رصاع َأبطاهلــا َأو بطلهــا تصويــًرا حيقــق هدفــك، واجعــل فيهــا  العقــدة بوضــوح وجــالء، وصــوِّ
، وإِْن شئَت َأْن ترتَك احلـــل  حبكـــًة مدروســـة بعنايـــة ورويـــة، وإِْن شئَت اجعـــل هلا هنايـــًة بحـــلٍّ

وتصـــور النهايـــة لقارئـك َأو مشاهـدك أو مستمعـك فلـك ذلـــك، وال عيب فـي عملـك.

وإِْن كنــَت شــاعًرا فَأنــَت، َأيًضــا، لزيـــُم القلــم، فقــِف َأبيــات قصائــدك، وزهنــا قبــل َأْن تــوزَن 
مــن غــرك، فيعــاب عليــك خلــٌل فيهــا، فيحســبوه منــك نقًصــا، ســقه يف أحــداث لعــربة وفائــدة 
ــر،  ــال تصوي ــان ومج ــة وبي ــدك ذات بالغ ــات قصائ ــن أبي ــك، ولتك ــا يف غرض ــن؛ ترجومه عامت
وبراعــة تبيــان يف َأعظــم قوتــه، واعتــدل يف الفخــر، ودع الفخــر بذاتــك، َأو شــخصك، َأو بخاصيــة 
ــن  ــعر م ــل يف الش ــور دخ ــنئان مجه ــك ش ــه، وال يغرنَّـ ــت إِلي ــرور إِْن وصل ــو الغ ــذاك ه ــك، ف في
َأبــواب عديــدة، فهدمــوا حصونــه، واســتباحوا حرماتــه، وعاثــوا يف بناتــه احلســان وقوافيــه الســان 
فســاًدا، وحّطمــوا مداخلــه وخمارجــه، وَأفرغــوه مــن مضامينــه بــكالم هزيــل، هــو َأشــبه حلديــث 
ــه،  ــلِّ بيان ــه، وَأج ــمى معاني ــن َأس ــط ع ــحب اللغ ــمس بس ــوا الش ــواقهم، فحجب ــاس يف َأس الن
فــكان قوهلــم ذاك ال هـــو نثـــر ُيـعـَتـــدُّ بــه، وال هــو شــعر يقتفــى َأثــره، فــإِْن فعلــت اليــوم ســتالم 
ــَم َأفعاهلــم، وحســاَن  ــاًل عظي ــك اســتبحت قت ــه غــدا، والشــعراء ســيدعون عليــك، ألَن ــه وعلي ب
قصائدهــم، قــل الشــعر وال ِضـَيـــَر لــو كان شــعبًيا كــا هــو متعارف عليـــه يف هـــذه اآلونـــة ففيـــه 
ُأنــاس َأجــادوا وبرعــوا، فهــو رضب مــن رضوب األَدب الشــعبي، وفــن مــن فنونــه احلديثــة، وال 
نكــران لــه يف رســالته وَأغراضــه ومــا ِجـيـــَد منــه قــواًل ومعاجلــة وُحـْســـَن عــرٍض ضمــن جتربــة 
صادقــة وُأســلوب مجيــٍل، وكثــر هـــم القطريــون والقطريــات ممـــن َأجــادوا يف هــذا اللــون مــن 
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ا كا ســلكوا الطريــق إِليه يف  الشــعر، وتناولــوه يف كثيـــر من َأغراضه الســامية، َأو ُقـــْل شعـــَرَك ُحـــرًّ
هــذه الســنن األَخــرة ضمــن الفصيــح يف َأشــعارهم، وبرعـــوا قــواًل فـــي عرضه، ورَقـــوا تشــبيًها 
يف تصويـــر املواقـــف، وَأحســنوا التعبيـــر عــن املعانــاة، واجعله ذا مغزى ورســالة، والتمـــْس فيـــه 
فنــًـا وبراعـــًة  كمثــل مــا َحـُســـَن مــن صنعتهـــم الفنيــة األَدبيــة يف قوهلـــم ذاك، وجتنــب الوصــَف 
ـــيِّ للمـــرَأة ومفاتـــن األُنوثـــة فيهــا، تظفــر بخيـــِر وصـــٍف لـهـــا، ودع عنك اهلجــاء، فذاك  احلـسِّ

عــر جريــر والفــرزدق قــد وىل وانتهــى إىل غــر رجعــة.

وَأخــًرا فلتعلــم َأنَّ القلــم ال خيالف رأي صاحبه، وَأنَّـــه يمكن َأْن ُيـِضـــلَّ وهو ال َيـِضـــلُّ مـــن 
صاحـبـه عـن طريـق َأراَد َأْن ُيـَسـيِّـَرُه فيـه.

اللهـــمَّ يــا من َأنزلــَت القرآن الكريــم وحفظـَتـــُه، وعلمَت اإِلنســان األُميَّ يف فكره وَأكرمـَتـــُه، 
وهديـَتـــُه النجديــن وفيهــا خرَتـــُه، فــإِْن ســعى يف اخلــر شكرَتـــُه، وإِْن ســعى يف الــرش عذبـَتـــُه، 
وأهلمــَت احليــوان يف طبعــه وســلوكه وصرَتـــُه، وجعلــت لــه يف مناكبهــا رواًحــا وجميًئــا وسرَتـــُه، 
وصــلِّ اللهــم وســلم عــى حممــد الرســوِل الكريــم الطاهــر املطهـــر الــذي إِلينــا بعثـَتـــُه، وعــى آله 

وصحبــه، ومــن اتبــع هــداه إىل يــوم الديــن، واســتن سنـَتـــُه.
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تقييـُم َأعامِل اآلخرين َأمانـٌة
ــن  ــا إاِلَّ م ــى إىِل صوهن ــة، ال يرق ــة خلقي ــن َأمان ــات اآلخري ــم كتاب ــارئ، إِنَّ تقيي ــزي الق عزي
ا يف مقاصــده وَأهدافــه، وهاتــان الصفتــان ال تَأتيــان يف خلق  ُأوتِـــَي عــزًة يف نفســه وخلقــه، وسمـــوًّ
وشــخص َأيِّ إِنســان؛ بــل مهــا صفتــان نادرتــا الوجــود إاِلَّ يف قليــل مــن بــرش، نــكاد َأْن نعدهــم 

بالقلــة.

فتقييــم كتابــات اآلخريــن، ثــم احلكــم عليهــا ترتتــب عليهــا ُأمــور كثــرة، ُأمــور قــد ُتـظـِهـــُر 
هــذه األَعــال، وقــد حتجبهــا، فيصبــح عمــل اآلخريــن وجهودهــم إِذا مــا حجبــت غــر ذات نفــع 
للعامــة التــي ينشــدها الكاتــب مــن خــالل رســالته، عــى الرغــم مــن النفــع الــذي ينشــده الكاتــب 
مــن خــالل عطائــه األَديب يف جمــاالت األدب املختلفــة، ومــن خــالل وســائل االتصــال املتعــددة، 
ألَنَّ الكاتــب صغــر َأو كــرب لــه رســالة تــأيت ضمــن رســاالت مجيــع العاملــن يف املجتمــع ال تقــل 
ــَؤدون رســاالت  ــة عــن رســالة املــدرس، واملهنــدس، والعامــل، والصانــع، وغرهــم ممــن ي َأمهي
خمتلفــة لبنــاء املجتمــع وخدمتــه، وعليــه فــإِنَّ الكاتــب لــه دور كبــر يناديــه مــن بــن َأدوار ُأولئــك، 

فيســعى هــذا الكاتــب مــن خــالل الــدور الــذي ُعـنِـــَي بــه لتوصيــل رســالته.

لــذا، َأرى َأنــه مــن الواجــب حــن تعــرض عليــك كتابــات َأو َأعــال للتقييــم وإِصــدار احلكــم 
ــات؛  ــالث متالزم ــن ث ــم م ــم احلك ــم، ث ــذا التقيي ــل ه ــرر ألَج ــا، َأن تتح ــذ مكانته ــا لتأخ عليه

ــا. ــا لــه عــاداًل ومنصًف ــا، واحلكــم الــذي يصــدر تبًع ليكــون التقييــم موضوعًي

وهــذه الثالثــة املتالزمــة، َأوهلــا متالزمــا احلقــد واحلســد، وثانيهــا متالزمــا الغــرور والتعــايل، 
ــل َأيَّ  ــا َأْن نفص ــن لن ــة ال يمك ــات الثالث ــذه املتالزم ــال، ألَنَّ ه ــل واالرجت ــا اجله ــا متالزم وثالثه
ــرور  ــتمرار، والغ ــد باس ــم احلس ــد لزي ــه، فاحلق ــذي يكمل ــر ال ــالزم اآلخ ــه املت ــن قرين ــالزم ع مت
متــالزم مـــع التعــايل عــى الــدوام، واجلهــل متــالزم مــع االرجتال ألَنــه يكملــه يف كل وقــت وحال.

فاحلقــد واحلســد جيعــالن مــن يقــوم بالتقييــم قــد حــدد موقفــه بالتقييــم اهلابــط األَويل مـــن 
ــذه  ــة ه ــدم صالحي ــامل يف ع ــره الظ ــم بتقري ــم حيك ــن ث ــده، وم ــل َأن يفن ــل قب ــرى العم ــا ي َأول م
املــادة حســـًدا مــن عنــد نفســه إِزاء ذلــك الكاتــب، ألَنَّ الــذي ُعـنِـــَي بالتقييـــم واحلكـــم عاجـــز 
عـــن اإِلتيــان بمثلــه َأو َأحســن منــه. وهــذان متالزمــان يعريــان صاحبهــا مــن اخللــق املســتقيم، 
ويظهــران دنــاءة خلقــه وســذاجة طبعــه وتفكــره، فيصــدر احلكــم مــن َأول مــا يــرى العمــل؛ بــل 
وحتــى قبــل َأْن يطلــع عليــه، وقبل أن يدرســه ويفحصه، وقبـــل َأْن يغربلـــه بفهم واســـع، ليصـــار 
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إىِل رفـــض هـــذا العمــل كــي ال يأخـــذ مكانه الطبيعـــي الذي يستحقـــه.

ـــا متالزمــا الغــرور والتعــايل، فيجعــالن مــن ُوِجـــدا يف خلقــه قصــر نظــر، بحيــث يــرى   وَأمَّ
َأعــال اآلخريــن دون الرقــي، وهــي يف احلقيقــة راقيــة، ولكنهــا َأعــى مــن مســتوى فهمــه القــارص، 
واســتيعابه العاجــز، َأمــر جيعلــه يرفــض هــذا العمــل بحجــج يربرهــا لتأكيــد رفضــه، ومــا علــم َأنَّ 

لــكل كاتــب شــأًنا وقــدًرا مهــا كان هــذا الكاتــب، ومهــا كان مســتوى عملــه األَديب.

ـــا متالزمــا اجلهــل واالرجتــال، فيجعــالن صاحبهــا غــر مــدرك بجهلــه حقائــق ســاقها  وَأمَّ
الكاتــب، وهــي ثابتــة شــواهد ودالئــل باإلمجــاع، فــرى َأن تلــك احلقائــق غــر صحيحــة َأو َأهنــا 
مــن نســـج خيــال الكاتــب، أمــر جيعــل مــن يقــوم بالتقييــم مرجتــاًل مترًعــا فـــي حكمـــه عــى 
العمــل، ومــا علــم املعنـــيُّ بالتقييــم ما قد يكـــون جمهـــواًل عنـــده، هـــو معلــوم عنـــد اآلخرين يف 
علمهم ومعرفتهـــم وجتارهبـــم، فالعلـــم واملعرفـــة والدرايـة بالشـــيء ليست مقصـــورة عى َأحـد 

دون سـواه.

وحــن التقييــم جيــب َأن يســتحرض مــن عنــي بالتقييــم عــدة معطيــات، وعليــه َأْن يســتوعبها 
اســتيعاًبا تاًمــا عندمــا يــوكل إِليــه تقييــم َأعــال اآلخريــن، ومنهــا، حتديــد الفكــرة التــي حددهــا 
الكاتــب يف عملــه، والنظــر يف توصيلهــا مــن خــالل َأدوات َأدبيــة تــأيت ضمــن العــرض، 
ــى  ــم ع ــب َأن حيتك ــور جي ــذه ُأم ــدف؛ وه ــم اهل ــة، ث ــاب، واملعاجل ــة اخلط ــوة لغ ــلوب، وق كاألُس

ــن.  ــال اآلخري ــه ألَع ــها يف تقييم َأساس

فعليــه حــن يريــد التقييــم واحلكــم تبًعــا لــه َأْن يســتطلع الفكــرة بوضــوح وجــالء، جزئيـــة 
ــة  ــالل جمموع ــب خ ــتهدفها الكات ــه يس ــدد، َأو كلي ــن حم ــوع مع ــة يف موض ــة، جزئي ــت َأو كلي كان
َأعــال يقدمهــا يف مطبوعــة مــا، ثــم بعــد ذلــك ينظــر يف ُأســلوب عــرض الفكــرة؛ هــل هو ُأســلوب 
حمكــم غــر متناقــض، وغــر ذي ثغــرات َأو شــطحات تؤثــر عــى معاجلــة الفكــرة واهلــدف منهــا؟ 
هــل هــذا األُســلوب رفيــع َأم ركيــك؟ هــل فيــه تشــويق خيــدم العــرض والســياق ليحقــق اهلــدف 

مــن الفكــرة؟!.

ــوم  ــة يف العم ــا متداول ــل كلاهت ــة؟، ه ــة َأم هزيل ــي قوي ــل ه ــاب، ه ــة اخلط ــر يف لغ ــم ينظ  ث
ومفهومــة لــدى العامــة واخلاصــة، َأم كلــات اخلطــاب يف تقعــر يتطلــب مــن القــارئ َأن يــالزم 
ــل  ــباه اجلم ــل وَأش ــات واجلم ــاع الكل ــل َأوض ــا؟ ه ــتخالص معانيه ــرها واس ــم لتفس املعاج

ــرة؟!. ــة مَؤث ــة ذات بالغ ــالًء، وفصاح ــًوا وإم ــة نح صحيح
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 ثــم ينظــر يف طريقــة تنــاول الفكــرة ومعاجلتهــا وســر َأحداثهــا، هــل هــذه املعاجلــة مضطربــة، 
َأم تســر بشــكل طبيعـــي وتلقائـــي؟ هــل هـــي تــربز املواقــف بوضـــوح َأم متــر عليهــا مــــروًرا 
ســطحًيا ال خيــدم اهلــدف؟!، ثــّم ينظــر كذلــك مــن يــوكل إِليــه َأمــر التقييــم واحلكــم يف اهلــدف، 

؟. هــل هــو عــام ذو فائــدة، َأم خــاص فيــه جتربــة تتجـلَّـــى مــن خالهلــا فائــدة َأعـــمُّ

واعلــم َأنَّ يف هــذا الزمــان كثريــن ممــن ابتــيل هبــم اآلخــرون يف نقدهــم وتقييمهــم ألَعاهلــم 
وحكمهــم عليهــا، فلقــد دخــل يف هــذا املجــال مــن مجيــع َأبوابــه خمتصــون وغــر خمتصــن، وكل 
منهــم يّدعــي َأنــه ناقــد ومصنــف وواضــع تقييــم ودرجــات، ثــم حيكــم، وبئــس احلكــم حكمــه 
ــاًدا  ــوا َأنفســهم نقَّ الــذي جــاء عــى جهــل وحقــد وحســد وغــرور وتعــاٍل؛ ُأولئــك الذيــن نصب
لتقييــم َأعــال اآلخريــن، وهــم ال تتوفــر فيهــم مقومــات الناقــد ورشوطــه األَخالقيــة والعلميــة 
والثقافيــة، وجيهلــون قواعــد النقــد، والنقــد يف مفهومهــم قائــم عــى ســؤال الســببية فقــط، بــدؤه 
)ملــاذا؟!(، فيظهــرون ســلبيات يف العمــل دون النظــر إىِل إجِيابيــات فيــه؛ بــل ربــا َألصقــوا بالعمــل 
موا عــى َأنفســهم يف تقييمهــم  ســلبيات وعيوًبــا، والعمــل منهــا حســب فهمهــم لــه بــراء، وحـــرَّ
ــة يف تقييمهــم كقوهلــم: )َأكــرْم هبــذا الكاتــب  ألَعــال اآلخريــن ُأســلوب التعجــب بجملــة فعلي
ــم  ــو قوهل ــايض(، نح ــه امل ــب وفعل ــم التعج ــا: اس ــا )م ــمية بدؤه ــة اس ــا(، َأو بجمل ــا َأدبًي مقاًم
ـــا  ـــا للحقــد واحلســد، وإِمَّ يف تقييمهــم: )مــا َأمجـــَل َأدب هــذا الكاتــب(، ويكــون مــرّد ذلــك إِمَّ
ــان ارجتــااًل فيهــم، دون  ـــا للجهــل الــذي جيعــل تقييمهــم وحكمهــم يأتي للغــرور والتعــايل، وإِمَّ
رويــة ومتحيــص منهــم، وبعــد نظــر جبلــوا عليــه، ووقفــوا عنــده، دون تطويــر َأنفســهم يف ُخُلــق 

ــدرات.  ــارات وق َأو مه

ذلــك مــا شــئت َأن َأســوقه إِليــك عزيــزي القــارئ حــن يــوكل إِليــك تقييــم َأعــال اآلخريــن 
ثــم احلكــم عليهــا، َأو تنفــرد مــن تلقــاء نفســك نحـــو تقييـــم عمـــل قمــت بقراءتــه، َأو شاهدتـــه 
ــم،  ــر عل ــا بغ ــك جزاًف ــك وحكم ــدر تقييم ــال تص ــة، ف ــالل اإلذاع ــن خ ــمعته م ــاز، َأو س يف تلف

فتوصــف بعــد ذلــك بَأنــك جاهــل وســطحي.

ــا، ألَنَّ  ــم عليه ــن واحلك ــال اآلخري ــم َأع ــة تقيي ــو َأمهي ــد نح ــك يف التأكي ــد علي ــا َأزي وختاًم
ذلــك َأمانــة عظيمــة، توجــب علينــا َأْن نتجــرد مــن النــوازع الشــخصية حــن تقييــم هــذه األَعــال، 

واحلكـــم يف شــأن صالحيتها.
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َأهُل قطـَر القدامى هبَِمِمِهم وِقَيِمِهم

، عزيــزة يف نفــوس َأهلهــا، جليــل شــأهنا  َأهيــا املَؤلــُف، قطـــُرنا اســم شــامخ الُسُمـــوِّ والُعُلـــوِّ
ــا،  ــن أهله ــا ع ــب كتبوه ــش يف كت ــرك، وفت ــاُن يـخـبـ ــا، والزم ــاَن عنه ــِل الزم ــم، َفـَسـ يف َأفعاهل
فســتجد فيهــا َأنَّ املؤلفــن مل ينصفوهــم فيــا كتبــوا وَألفــوا، فكتبــوا إذ كتبــوا عنهــم ومــا وفوهــم 
حقهــم الــذي يســتحقونه، ومــا بلغــوا قدرهــم الــذي يتفــق وشــأهنم العظيــم، لقــد كتبــوا عنهــم يف 
وا فـــي الَعـــرِض، وما  وا تفنيًدا؛ ما َفـنَـــدُّ وريقــات معــدودات َسـطَّـــُروها عــى ُعَجالـــٍة وما َفـنَـــدُّ

َأشــاروا إنصاًفا يف املتون إىِل ِقـَيـــٍم َأحـــقُّ هـــي بالذكـــر.

وا سواِعـــَد  إِنَّ يف قطـــَر رجـــااًل صنعـــوا املعجـــزاِت يف برهــا وبحرهــا، ويف قطــَر رجــااًل َمـــدُّ
سمـــراَء، َفـِســـْل َأهـــَل قطـــَر، هل َأتى عى قطـــَر حيـــٌن من الدهـــِر مل تشهد منهـــم إِخالصــًـا هلا 
منــذ َأزِل وجودهــا؟ َأَلـــْم تشــهد قطـــُر سواعـــَد بناءًة تســعى ألَجـــِل شــموخها وعزها مــن ُأولئك 

الرجـــال القدامــى وهــؤالء احلارضيــن مــن َأبنائهــم وَأحفادهــم؟!.

َســـْل سمكـــَة البحـــِر يف أعاقه واضمحالِل مياهـــه، وَســِل التمرَة السوداَء، ستعرف َأنـهـمـــا 
كانتـــا طعــام َأهلـــها، وليس ســوامها حيـــن كان َأهلهــا يف عــّز حاجتهــم، وال جيدون دوهنــا طعاًما 
بديــاًل، وَســـْل الشــاَة والبقــرَة والناقـــَة ممــا كان يمــي عــى رحبائهــا الغاليــة، إهِنــا ســتؤكد لــك 
ذلــك، وستـزيـــد يف الذكـــر َأنَّ تلــك املواشـــي كانت تســقيهم احلليـــَب واللبـــَن ومنهــا تطعمهم 
ــا، ومــا يصنعــون، حيــاة قاسيـــة، وعيــش شــظف، عايشــها َأهــل قطــر يف الزمــن  ــا وسمنًـ إِقطـً
ــوا  ــا، خلف ــااًل يف ماضيه ــر رج ــل قط ــن َأه ــع م ــذي صن ــن ال ــك الزم ــوااًل، ذل ــنن ط ــم س القدي

رجــااًل هــم املخلصــون هلــا يف حارضهــا.

وَســـْل َأعــاَق البحــِر، وســتذكر لــك رجــااًل كانــوا َيِصلــون إىل تلــك األَعــاِق فـــي شــجاعة 
مــن غــر خــوف، ويف مهــة من غر كســل، وفـــي َأمـــل من غيـــر يــأس؛ ليأخـــذوا منهــا حمـــاًرا فيه 

ُدَرٌر ال مثيــل هلــا، ُدَرٌر مــن الآللــئ تــأيت هبــا ُدَرٌر مــن الرجــال.

ــايل يقضيهــا َأبطــاُل قطــَر القدامــى يف  ــوَد، وكــم مــن اللي ــَر اخلليِجـــيَّ األَس ــِل البحـ ــم َسـ ث
ــًدا عــن صاحباهتــم وفلــذات َأكبادهــم وَأهليهــم، وســيخربك  عرضــه بصــرب وجلــد وشــوق بعي

البحــر بَأهنا شهـــور طـــوال.
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ــًرا  ــم خط ــط هب ــاب حتي ــاًل، والذئ ــا لي ــرون فيه ــوا يس ــال كان ــن رج ــرب ع ــَة ال ــْل ظلم وَسـ
عليهــم، فلــم يرعبهــم ذلــك ومل خيفهــم، فــذاك راكٌب دابتـــه، وحيدوهـــا بصوت الّســاري، وينشــد 
يف ُســـَراه نشــيَد تفــاؤٍل كانــوا يســمونه )الِفَراِقـــي(؛ ليطــوَي الــدرَب الطويــَل بــه يف ســره حــن 
ينقــل رســالة شــفهية مــن قومــه إىِل قــوم آخريــن، َأو حــن ينقــل خبـــًرا لتوصيلــه إىِل بعــض قومــه 
يف مــكاٍن آخـــَر، وكانــوا يســمونه يف ذلــك الوقــت بلهجتهــم )الطــارش(، َأْي رســول املهــات التي 
تتطلــب شــجاعة ورباطــة جــأش، وهــذا )الطــارش( يكــون رجــاًل شــجاًعا ال هيــاب وال خيــاف 
ــه يف القديـــم إِذا ُرِزَق رجــٌل مــن امرَأتــه بولــٍد ذكــٍر، بــارك لــه  ظلمــة الليــل وال ســواده، حتــى َأنَّ
ـــا إِذا ُرِزَق بُأنثــى  القــوم بقوهلــم: )مــربوك الطــارش( اعتـــزاًزا وفخــًرا برسالـــة هــذا الرســول، َأمَّ

قالــوا لــه: )مــربوك البكــرة(، وهــي بنــت الناقــة.

وَســـِل الوقائـــَع عــن كلمــة )َتـــْم( ومعناهــا املوجــب إِذا قاهلــا َأحــد ُأولئــك الرجــال لصاحبــه 
َأو لعزيــز قــوم، ســتخربك الوقائــع َأهنــا عظمــة ُخـُلـــٍق هــي، وبمثابـــة قانــون ملــزم، وستخبـــرك 
الوقائـــع، َأيًضا، عـــن كلمـــة )ضامن( لو نطـــق هبا القطـــري، فلسوف تـَؤكـــد لك هـــذه الوقائـع 
َأنَّ كلمـــة )ضاِمـــْن( يلتـزم بموجبهـا هـذا الرجل الكريم، وال خيـّل بَأحكامهـا ومقتضياتـهـا حتـى 

ولـــو كـان حكمهـا منسحًبـا عى رقبتـــه َأو رقبـة ولــده. 

َســـْل ذوي اجلـــود عـــن الكـــرِم فـــي عطاء القطـــري، واستئثاره لغيـــره عى نفســه ولو كانت 
يف الكريــم خصاصــة، فســينبئونك باجلــواب عــن اجلــود وكــرم الكرمــاء.

هــل بلغــَك نبــُأ القطــري حــن يلفيــه ضيــف ليــاًل َأو هنــاًرا؟!. إِنَّ هــذا الضيــف ليجــد عنــد 
ــة،  ــًرا وحســن مكان ــا وتقدي ــه كرًم ــري بضيف ــا، حيــث حيتفــي القط ــًا ومقاًم القطــري شــأًنا عظي
فيقــدم لضيفــه عشــاًء مــا َسـِمـــَن وَصـــحَّ وَأعجـــَب مــن ضأنــه، وال يكتفــى بذلــك؛ بــل يكمــل 
صحبــه دورة تكريــم هلــذا الضيــف طيلــة مــدة وجــوده بينهــم، وال عــذر عندهــم يقبــل يف التقصــر 
ــة  ــأن ووجاه ــوم ذا ش ــز ق ــة إِذا كان عزي ــف، خاص ــذا الضي ــرام ه ــَألة إِك ــول مس ــل ح َأو التنص

ووقــار. 

وَســـِل العــاداِت عــن قــوم إِذا جاءهم وفـــٌد يطلب الصفح والعفـــو َأو الوســاطة فـــي مســَألة، 
فســتخربك العــادات عــن النفــوس السمحـــة، والقلــوب الطيبــة، وســتبن لــك قمــة التســامح عند 

الرجـل القطـري.
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ثــم َســـْل الشــاَة الغريبـــَة، ولِـــَم ُذبِـَحـــْت؟!. ســلها حــن يذبحها من يــأيت إىِل قــوم وهو ليس 
منهــم لينضـــمَّ إِليهــم، ويســكن معهــم، ومــا توجبــه هــذه الشــاُة الغريبـــُة املذبوحـــُة مــن حقــوق 
وواجبــات يف تقاليــد َأهــِل قطــَر القدمــاِء، وســتوضح لــك َأنــه بموجبهــا يكــون للداخــل عليهـــم 
خــر مثلــا يكــون للقـــوم َأنفسهـــم، وعليهم مثلا يأتـــي عليـــه من رش، وســيزيدك احلــاُل وضوًحا 
ــوه  ــال يزوج ــم، ف ــن بناهت ــزواج م ــٌة إالَّ ال ــمٌة عادل ــِل قس ــوِم والداخ ــن الق ــوِر ب ــَع األُم ــَأنَّ مجي ب

إِياُهـــنَّ ألَنَّ األَولويــَة عنــد القــوم يكــون فيهــا الــزواج للقريــب فاألَقــرب مــن َبـنِـــي عمومتهــا.

ــهم،  ــزاء يف نفوس ــم، األَع ــرام يف خلقه ــا الك ــا َأهله ــا وحارضه ــَر باضيه ــم َأنَّ يف قطـ واعل
َأهــل خــر وحمبــة لغرهــم مثلــا هــم ألنفســهم، فرحــم اهلل ُأولئــك الرجــال الذيــن قضــوا نحبهــم 
ــور يف  ــم، ذوو ن ــم وتقاليده ــم وقيمه ــاء يف كلمته ــى، رشف ــي ال تثن ــم الت ــن يف عزائمه صادق
عاداهتــم، وجعــل اجلنــة مثواهــم، وَأمـــدَّ يف عمــر الباقــن بعدهــم، هــؤالء الذيــن حيملــون رسالـــة 
ــن  ــم مل ــم وَأصالته ــرون بانتائه ــم، ويفخ ــل قطره ــن َأج ــاد م ــعيهم اجل ــون بس ــك، ويرشف ُأولئ
ســبقوهم مــن اآلبــاء واألَجــداد وبــا صنعــوا، فُأولئــك هــم قطــر، وهــؤالء هــم قطــر، ال يمكنــك 
َأْن تفصــل بينهــم، ألَنَّــك إِْن َفَصلــَت فقــد َفَصلــَت قطـــَر نفســها، وقطــر غــر قابلــة للفصــل َأبــًدا، 

ــا واحــدة بَأجياهلــا يف هنجهــم، وعظــام َأفعاهلــم، وســمو َأهدافهــم. ألهَن

ــا يف  ــا غليًظ ــْل عــن القطــري حــن يقــول: )يف وجهــي( وهــو خيــّط ذلــك القــول ميثاًق وَسـ
الصفحــة البيضــاء املتمثلــة يف وجاهتــه ورشفــه حــن ينطــق قولــه ذاك ماســًحا عــى وجهــه بكفــه، 
َســـْل عــن ذلــك؛ وســيخربونك بــَأنَّ ذلــك القــول يعني وعــًدا منــه، ال يمكنــه نقضــه وال اإِلخالل 
بـــه، قــول يلــزم الرجــال دون التنصــل مما التـــزموا بــه، ومــا التنصــل بــوارد يف َأخالقهــم وقيمهم، 

فقــد جعلــوا ذلــك امليثــاَق عنــواَن وفــاٍء وُعـِرُفـــوا بــه بــن الرجــال.

ــم  ــك َأهن ــيبن ل ــاٍد، فس ــادى من ــا إِذا ن ــا وحارضه ــَر يف ماضيه ــِل قطـ ــن َأه ــاَن ع ــِل الزم َسـ
ــه. ــى دون حال ــه، وال عم ــًا دون صوت ــدوا صم ــه(، ومل يب ــم: )َلـبِّـْيـ ــه بقوهل جييبون

ــاَء يف َأصحــِف الزمــاِن، فســرتيك أســاَء رجــاٍل كــراٍم، رجــال جســدوا املجــد  ــِل العلي وَسـ
، والعــز بفخــر بــن متوهنــا، وســتبن لــك َأعــال جالئــَل، عناوينهــا الشــجاعة والشــهامة،  بســموٍّ
واجلــود والكــرم، والشــعر الراقــي املنظــِم، واألَمثــاُل يف أقواهلــم شــواهد ِحـَكـــٍم وبالغــٍة وبيــاِن.

وَســـِل التوحيـــَد واإِليــاَن والصلواِت، وَســـْل رمضــاَن والقــرآَن والصدقاِت، فســتجد رجااًل 
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مؤمنــن موحديــن قائمــن عــى صلواهتــم، صائمــن رمضاهنــم، َأســخياَء يف صدقاهتــم مــن َأجــل 
رضــوان رهبــم وحســِن آخرهتــم، رجــااًل مجعــوا بــن عمــل الدنيــا من غيـــر ملــل َأو كســل، وعمل 
اآلخــرة مــن غــر تفريــط َأو كلــل، للقــرآن يف عقوهلـــم عظيـــُم شــأن، ويف صدورهــم حفــظ ومنــه 

هلـم هـدى ونـور.

ثــم َســـْل مــن بقــاِع األَرِض مكـــَة، وكــم بلغوهــا حجيًجــا، حــن نادهتــم َأداَء فريضٍة، فســاروا 
إِليهــا يف عنــاء ومشــقة مــن طــول درب، وضعــف وسيلـــة كانــت فيهــا اإِلبــل هـــي هلــم الوسيلـــة 

وال سواهـا.

َأهيــا املَؤلــُف، َأِضـــْف إىِل مــا كتبتــه فـــي صفحاتــك ســاٍت وســجايا وخلًقــا، وعظيــَم َأعــاٍل 
مل تذكرهــا، وِزْد عليهــا شــموَخ رجــاٍل مل توفِـِهـــم العرفــاَن منــك بحقيقـــة عاداهتــم وتقاليدهــم 
وقيمهــم، ومــا عايشــوه مــن ضنــك عيــش وشــديد حاجــة، صنعــت منهــم الرجــال، وَثـُبـَتـــت يف 

نخوهتــم وشــهامتهم األَقــوال، وَعـُظـَمـــت يف مهمهــم األَفعــال.

َأهيــا املَؤلــُف، َهـــاّل كنــَت منصًفــا، فتذكــر مــا مل يذكــره ســابقوك، وَهــالَّ كنــت َأمينــًـا فنقلــت 
ـُفـــوا، ثــم تركــوا هــذه القيــَم والعــاداِت والتقاليــَد،  مــا مل ينقلــه ُأولئــك املؤلفــون الذيــن كتبــوا وَألَّ
اذكرهــا َأنـــَت وصحـُبـــك، وال تنشغلـــوا بالكتابـــة عــن تقاليـــَد وعــاداٍت ال تعبـــر عــن شهامـــة 

القطــري، ونخوتـــه، ومروءتـــه، وسرتـــه الطيبة عبـــر الزمان ومن خـــالل األَجيـــال املتعاقبـــة.
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، ما هـو؟! احلـبُّ

احلــبُّ هــو شــعور مجيــل، ومهســُة حنــاٍن رسالـُتـــها الــودُّ والوفـــاُء التـــي تضعهــا التجــارب 
ضمــن ســلوكياتنا، احلــب كلمــة تنطلــق مـــن األَعــاق بشــكل تلقائــي غيـــر متكلــف فيــه، ختــرج 
عــرب الشــفاه، وتســاق إىِل اآلخريــن فتســتقر يف أعاقهــم، تــروي بزالهلــا الصــايف النفــوس، وتفتــح 
بشــذاها الــرُؤوس، وينضــج بمددهــا الفكــر، ويتســع الســتقبال املزيــد الناتــج عنهــا؛ ليخــّط وفــاء 
اآلخريــن لنــا، ووفاءنــا هلــم عبـــر صفحــات هــذه التجــارب، والتــي ســتبقى بعــد حــن ذكريــات 

عزيــزة.

احلــبُّ بســاٌط َأخــرُض حتتنــا، ورداٌء َأبيــُض مجيــٌل يــر الناظريــن كلــا نظــروا إِلينــا عنــد كل 
رشوق شــمس وعنــد غروهبــا، وقمــر ذو ضيــاء ينــر الصــدور يف كل عشــية عندما يعســعس ليلهـــا 

ويتنفــس صبحهــا، وهكــذا عــى هــذا املنــوال األَزيل.

احلــبُّ وردٌة طيبــٌة، مسُكـــها عطـــٌر تتبادلــه النفــوُس املتقابلُة غيـــُر املتدابــرِة، تنقلــه يف كل كلمة 
صادقــة مــن روح وَفـيَّـــٍة إىِل روح هــي َأشــدُّ وفــاًء، فتنتــي النفســان باملــودة الصادقــة.

ــٌم  ــو حل ــدان، وه ــدة يف الوج ــرى خال ــة َأو بذك ــة ماثل ــَؤاَد بحقيق ــس الف ــورٌة تؤن ــبُّ ص احل
ــع.  ــدود الواق ــور يف ح ــه؛ ليتص ــع نفس ــار الواق ــن إِط ــع ضم ــن الواق ــه م ــذ صاحب ــوٌل، يأخ معق
ــواه دون َأْن متــسَّ األَفئــدة وتســتقر فيهــا، فهــي إِْن تكــن  وليــس احلــب يف كلمــة ختــرج مــن األَف
كذلــك عــى الشــفاه فقــط، فإنــا هــي تــأيت خــالف احلــب، َأالَ وهــو النفــاق -َأعاذنــا اهلل منــه ومــن 
ـــُس عــى قاعــدة )ُخـــْذ وَأعطنــي(، فإِنــه إِْن يكــن  املنافقــن بــه- وليــس احلــب ذلــك الــذي ُيـَؤسَّ

كذلــك، فليــس هــو باحلــب، ولكنــه اســتغالُل لآلخريــن وحتايــل عليهــم.

ــه  ــى غالبيت ــظ ع ــث َأنَّ املالح ــامية، حي ــه الس ــد بمعاني ــا َأْن يوج ــان قّل ــذا الزم ــب يف ه واحل
عنــد الكثريــن مــن النــاس يف هــذا الزمــان هــو الســر عــى قاعــدة )خــذ وَأعطنــي املقابــَل(، فــإِْن 
كنــت تعجــز عــن قضــاء حاجتــي، فــال حاجــة يل عنــدك، وال نفًعــا ُيرجــى يل مــن وراء صداقتــك 

معــي، إًِذا هــذا النــوع ليــس حًبــا كــا َأســلفُت.

ــدر،  ــا ن ــه في ــزوج وزوجت ــن ال ــكاد نلمــس احلــب احلقيقــي يف هــذا الزمــان ســوى ب فــال ن
وبيـــن االبــن وَأبويــه، وربــا انعــدم بــن األَخويــن، َأو بــن األَصدقــاء، فقــد توجــد َأنــواٌع مــن 
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العالقــات ُيـَظـــنُّ َأهنــا احلــب مــن ظاهرهــا، ولكنهــا جمــرد ارتبــاط فقــط ملصلحــة مــا َأو كذلــك، 
ــبًّا  ــإِذا مــا انتهــت هــذه املصلحــة، َأو فشــل الطــرف اآلخــر يف حتقيقهــا؛ انتهــى مــا زعمــوه ُحـ ف

بينهــا.

ــن  ــس كل م ــك، ولي ــا ل ــات حمًب ــِن الكل ــك بَأحس ــن حيادث ــس كل م ــز، لي ــي العزي ــا َأخ في
يضحــك يف وجهــك حمًبــا لــك، وليــس كل مــن يمتدحــك يف حضــورك حمًبــا لــك، وليــس كل مــن 

ــا لــك. ينفــذ لــك كل طلباتــك حمًب

والــذي جيهــل احلــبَّ ومعانيــه الســاميَة، ال يمكــن َأْن حيــب. يســر َأعمــى يف هــذا ويظــن َأنــه 
البصــر. جيــري َأَصـــمَّ هلثــًـا وراءك، ويظــّن َأنــه يســمع آالمــك وتوجعاتــك، حيــرش نفســه معــك، 

ويف نفســك، ويف حديثــك، ويظــن َأنــه الــويف، وهــو عــن الوفــاِء َأبعـــُد وَأشـــدُّ بعــًدا.

فــَأدرك عزيــزي القــارئ َأنَّ احلــبَّ الصحيــَح هــو الــذي يوجــب علينــا َأْن ال نغامــر بمشــاعرنا 
ــَن األُمــوَر، ونربطهـــا باملواقف؛  وَأفئدتنــا مــع من يســتحق ومــع من ال يســتحق؛ بل جيــب َأْن ُنـَقـنِـّ
ليتضــح لنــا احلــبُّ الصحيــُح مــن النفــاِق، حتــى َنـِمـيـــَز هــذا وذاك، وبمعنــى َأدق وَأكثــر إجِيــاًزا، 

فــإِنَّ احلــب هــو )كلُّ ملتحــِم مشــاعِر قلبــن يســتهدفان اخليـــَر مًعــا لبعِضها(.

ــم  ــا، فتجـــري وراءه ث ــه ُحبًّ ــًرا مــا تكــون املــرَأة هــي املخدوعــة بظاهــر الســلوك فتظنـّ وكث
ــم  ــزواَج باس ــَدِت ال ــاة ُوِع ــن فت ــم م ــا، فك ــا وخداًع ــا وكذًب ــه رساًب ــف َأن ــى تكتش ــري، حت جت
احلــب، وأخلصــت، ثــم رجــت، ثــم صــربت، ثــم اكتشــفت َأنَّ مــن اّدعــى هلــا احلــب قــد انســاق 
ــٍم، وكــم مــن زوجــة صدقــت زوجهــا حــن  ــاور فَؤاَدهــا بعــذاٍب عظي وراء ُأخــرى، وتركهــا تن
ادعــى هلــا احلــب واإِلخــالص، فكشــفت هلــا احلقيقــة بعــد ذلــك َأنــه كــذٌب وزيــٌف وباطــٌل، ربــا 
ــه؛ ليتزوجهــا  ــاور ُأخــرى بغراميات انتهــى هبــا احلــال إىِل الطــالق بعــد َأْن تبــن هلــا َأنَّ زوجهــا ين
ــق َأو  ــَدُع مــن الصدي عليهــا مــن غــر علــة فيهــا تدعــوه لذلــك، ويف الرجــال كذلــك مــن ُيـخـ
الفتــاة، ولكنهــم قلــة إِذا مــا قيســوا عــى عــدد الــاليت ُيـخـَدْعـــَن يف هــذه املســائل باســم احلــب.
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الـُحــبُّ و الـُكــرُه
الـُحـــبُّ والُكـــرُه طبيعتـــان مـــن طَِبـــاع الـبـشـــِر، وحوهلمـــا يـــدوُر سلوُكـــه، وفيهــا تنمو 
شــخصيته وتتبلــوُر وتتضــُح، ومــن خالهلــا حيـــدُد اإلنســاُن اجلاعــاِت التــي يرغــُب فيهــا فينتمــي 
إليهــا، واألُخــرى التــي يرغـــُب عنهــا فيقطــَع صلَتـــه هبــا. وللُحــبِّ والكــرِه عوامــُل توجدمهــا، 
ــذ  ــَئ عليهــا اإلنســاُن من ـ ــي ُنـشِّ ــِة الت ــة تعــوُد إىل َأصــِل الرتبي ومــن هــذه العوامــِل مــا هــي ذاتي

والدتــه، ومنهــا مــا هــي مرتبطـــٌة بُِصــَوِر تعامــِل النــاِس معــه.

ـــُأ عى كرِه الناِس يظلُّ كارًها هلم حتـــى َتـْعـَتـــِرَض حياَتـــه جتربـــٌة قويـــٌة ُتـَغـيِّـــُر  فمــن ُيـنَـشَّ
ـــُأ عــى ُحـــبِّ النــاِس لــه يظــلُّ حمًبا هلــم حتى تعتـــرَض  مــن تفكيـــِرِه جتاههــم، وكذلــك مــن ُيـنَـشَّ
ـا بالقـــوِة َأو القســـِر، فال يمكن استبداُل هذا  تفكيـــَرُه، َأيًضا، جتربـــٌة قويـــٌة ُتـَغـيِّـر ُحـبَّـــه هلـم، إمَّ
بــذاك، كذلــك مــن َأهــمِّ العوامــِل التــي توِجــُد الـُحـــبَّ َأو الكــرَه يف طبيعــِة اإلنســاِن هــي التــي 
ـــه من االكتفـــاِء مـــن لبنها َأو  َتـْلـَحـــُق بذاتِـــه منــُذ صغــِرِه، إِْذ قــد يعتــاُد الكــرَه منــذ َأْن حرمتــه ُأمُّ
ــه حمتــاٌج  املــزاِح معــه، أو العطــِف عليــه والتعاطــِف معــه يف شدائـــِد الطفولـــِة، َأو ربــا شعـــَر بَأنَّ
ــا  ــٍة ب ــزٍة عدائي ــل إىل غري ــك العوام ــه تل ــورت في ــايل تبل ــه، وبالت ــِب طفولـتِـ ــِة يف مالع للمقاومـ
ِمـــه فـــي العمـــِر إىل  تعكســه مــن خماطـــَر عى شــخصيته، ومــن ثم تتطوُر هذه املخاطـــُر مـــع َتـَقـدُّ
َأْن تتمثـــُل كرًهــا ملــن حولــه، َأو ربــا َلـِصـــَق الكــرُه بــه منــذ َأْن الحــَظ َأبويــه ومهــا كل يــوٍم يف 
ـــه، فيتعاطــُف هــذا الصغيـــُر معهــا متولًدا يف صــدِرِه  شــجاٍر مســتمٍر، فيـــرى والــَده يقســو عــى ُأمِّ

ـــه من َأبيـــه القـــويِّ اجلائـــِر عى األُمِّ الضعيفـِة.  إحساٌس باالنتقـــاِم ألُمِّ

ولكــي حيــدَث التغييـــُر مــن الكــرِه إىل الـُحـــبِّ َأو العكــس، فالبــدَّ مــن إجيــاِد البديــِل األَقوى 
مــن العوامــِل التــي هــي األَصــُل واألَســاُس يف ُكلِّ يشٍء. فحينــا يوجــه هــذا اإلنســاُن طاقـَتـــه، 
ــه، إِنَّـمـــا يكــون هـــذا  ويركـــُز تفكيـــَرُه نحــو شــخٍص مــا؛ ليغــدَر بــه يف َأيٍّ ممــا ملكــت يميـنُـ
ــِة  ــتمًرا يف طبيع ــوِّ ومس ــع النم ــًا م ــلُّ قائ ــرُه يظ ــذا الك ــِر. وه ــخِص اآلخ ــِه للش ــن كرِه ــا ع ناجًت
التفكــِر حتــى يأتـــَي يــوُم يقــّدُم فيــه الشــخُص اآلخـــُر صنيًعــا حســنًا ومجيــاًل مدهشـًــا، مل يكـــن 
الــكارُه يتوقعــه منــه، عندئــذ حيدُث التغييـــُر بصورٍة قويـــٍة فتتبدُل مشاعـــُر الكـــرِه إلـــى إِحســاٍس 
ـــا صنعــه ذلــك الشــخص؛ هلــذا اإلنســان الــكاره مــع األَيــام  باملعــروِف، ولبــاٍس مــن اجلميــِل ِمـمَّ
دوَن َأْن يشــعَر األَخــُر بــَأنَّ هــذا مــن بــاِب اجلميــِل واملعــروِف، وَعـِقـــَب هــذه التجربـــِة يتبــدُل 
إحساُســـُه مــن ُكـــْرٍه إىل ُحــبٍّ لذلــك الشــخِص. وكذلكــم فيــا لــو كان الــذي بــن َطـــيِّ ضلـــوِع 
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ه، وَتـَبـيَّـن لـه  هـــذا اإِلنسـاِن ُحـبًّا لـهـــذا الـشـخـص، ُثـمَّ خـالـف الواقـُع التجريبي واِقـــَع ظـنَـّ
الـُكـــرُه مـــن الشـخـــِص اآلخـــِر فحتًا سيحدُث العكـُس.

وقــويل هــذا ال ينفــي ردوَد الفعــِل التــي قــد يرتتــُب عليــه كــرٌه مضاعـــٌف للشــخِص اآلخــِر؛ 
ُم لـــه ُحـْســـن الصنيـِع َأقـــلُّ شأًنا مـنـــه وَأقـــلُّ قدًرا، حيث  وذلك نتيجـــَة شعـــوِر َأنَّ َمـــْن ُيـَقـــدَّ

َم ُحـْســـَن الصنيـِع. يبـــرُز ُســـمٌّ آخـــُر يف الفؤاِد وهو احلســـُد واحلقـُد ِضـــدَّ الذي قـدَّ

ولكــي يوَجـــَد بيننــا ُأنــاٌس متحابــون متاســكون، فعلينــا َأْن نبــدَأ بتوجيــه َأبنائنــا نحــَو الســبِل 
الـُمـثـــَى يف معاملـتِـِهـــم للناس معاملـــًة طيبـــًة يف مســالِك اخليـــِر التي تفيــُد الطرفن بعيًدا عـــن 
ض َأبناءنـــا  األَنانيـــِة، وبعيـــًدا عن ُأسلوِب التحقيـــِر، وبعيـــًدا عن األَخـــِذ بدون عطاٍء، وال ُنـَعـــرِّ

للحرمـــاِن العاطفـــيِّ الذي هـو من َأخطـــِر مسبباِت االنـحراِف بصـــورٍة عامـٍة.

لذلكم ُتـعـَتـَبـــُر األُمُّ هي الركيـــزُة األُولـــى املسؤولـــُة عن هذا، ألهَنا َأوُل من يتسلـــَم الطفـــَل 
طريــًـا فـي مهـِدِه، وغضـًا يف عـوِدِه، صافيـًا يف عقـِلـــِه ونفـِسـه، وهـي التـي يبصـُرها الطفـل َأوَل 

َمـــْن يبصـــُر من البشـِر، ويسمـــُع صوَتـهـــا قبل َأيِّ صوٍت يف هـذه احليـاِة.

ـنـه الـلـُه فيـه،  ثم يأتـــي دوُر األَِب ليتـولِـــى املسؤولـيـَة بحكـِم سيطرتِـِه عى األُســـرة با َمـكَّ
وما هلذه السيطرِة من حقوٍق َأوجـــَدها وجوًبا ديـنُـنـــا اإلسـالمـــيُّ احلنيـــِف، مـــن حيـــث األَمـــِر 
بالـخـيـــِر والنـهـيِّ عـــن الرشِّ مراعًيا َأساليـَب ومـراحـَل التـأديـــِب، وتـقـويـَم االعـوجـاِج فـي 

حـدوِد املـمـكـِن نفعـًا.

وَأخيـــًرا، فلنعلم َأنَّ اإِلنســاَن )أ( عندما يكـــره اإِلنساَن )ب( الذي حسبـــه صديقــًـا، إنَّا يكون 
كرُهـــُه ناجًتا عـــن َأنَّ التجـــارَب قد َكـَشـَفـــت لَأوِل بَأنَّ األَخيـَر خمـادٌع ُمـَتـِمـلِّـــٌق غشـاٌش، كاَن 
يربـــُط ُحـبَّـــه باألَوِل وفًقا ألَهداٍف تـــزوُل رسيعــًـا بتحقيـــِق الغايـــِة التي من َأجلها تظاهـــَر بحبـه 

له زيفــًـا ونفاقـًا. 

وَقـــلَّ َأْن نجـــَد الـُحـــبَّ يف هــذا الزمــاِن الــذي يكثـــُر فيــه الكــرُه مــن الكارهيـــن لنــا مقابــل 
َأتفـــِه األَســباِب، ويف َأقـِلـهـــا دواعــي احلســِد واحلقِد التــي تتحــوُل يف صدوِرهم إىل ِحـَمـــٍم حترُق 

ُلـوا الكذَب واالفتـــراَء؛ َأالَ بئـَس القـوِم ُهـُم. مشاعـَرهـــم وُتـْلـِهـُب ألسنـَتـهـــم؛ لِـَيـَتـَقـوَّ
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صوُتـك يا راكِـبــًا ُمرَتـَفـًعـــا

صوُتــك يــا راكبـــًـا ُمـرَتـَفـَعـًــا وحلـنُـــك احلزيـــُن َأعــادا َأشــجاًنا قديمــة إىِل خاطــري، ففلقــا 
ا علـــيَّ يف َأمــري، وَأضعفــا صــربي، وَأحيــا يف وجــداين ذكــرى، فهــاّل َخـَفـفـــَت  صــدري، وشــقَّ
الصــوَت يف نحيبــك، وهــالَّ ِجـــدَت صبـــًرا دوَن عويــٍل، صوُتـــك وَأنــَت تنعـــي رثاًء عــى املرتفِع 
عزيـــًزا، وحلـنُـــك احلزيــن يف شــأن ولــدك، وَأنت ختاُله حــن كان معــك يف الليايل اخلوايل، قادانـــي 
إىِل قبـــر الصاحبـة، التي ودََّعت احلياة وهـي يف عمـــِر اخلامسـِة والعرشيـن، حيـن َأصاَبـهـا مـرض 

عضـال، وَأصـرَّ َأْن ينهـــب روحـهـا من جوفـهـا.

صوُتـــك، يــا راكبــًـا ُمـرَتـَفـَعـًــا، رسالـــٌة رقيقـــٌة شفافـــٌة نقلــت منــَك لفــَؤادَي حزنــًـا عظيًا 
غليظــًـا. وصلت إلـــيَّ ألَقرَأ فيها حزنــًـا مشرتكـًا بينـي وبينك، حزنـي لفـــراق صاحبتـي، وحزنك 
لفراقــك فلــذة كبــدك، حزنـــك مقيـــم يف نفســك، وحــزين كذلــك يف نفــيس مقيم، حزنـــك وحزين 
مالزمــان لنــا يف َصْحونــا عذاًبــا، ويف منامنــا َأحالمــًـا وَأطياًفـــا، يعقبهــا هيــام ُيرِهـــُف مشــاعرنا، 

ُد يف وجداننــا الذكــرى.  ـــُق إِحساســنا، وجيــدِّ ويرقِّ

صوُتــك يــا راكبــًـا ُمـرَتـَفـَعــًـا وصــويت حن ُألـِحـُقـــه به، حيمـــالن مــن َأعاقنا رجاًء مقروًنـــا 
بطلــب الرمحــة لفقيــديت وفقيــِدك مــن اهلل ذي الرمحــة.

ن علـــيَّ بخفضهــا، فصبابــة وجــدك يف حزنــك  صوُتــك، يــا راكبــًـا ُمـرَتـَفـــًعا وحلنــك، هـــوِّ
وولـعـــك عــى ولــدك الراحــل َأبكيــا مدامعــي، فُسـيِّـــَرت النفــُس منــي إىِل مواجـــَع كانــت عنهــا 
مستتـــرة وراء ستار املجهول، وَحـَشـــرَت بصوتِـــك يف َأحشائـــَي ِعـَلـــاًل صاَء ال تسمع مني طلبـًا 

وال رجــاء، وال تــدرك للطبيــب فـــيَّ غايـــة مــن َأدويته. 

صوُتـــك، يا راكبــًـا ُمـرَتـَفـعـًــا، َجـلَّـــى يف نفيس واقًعا ماضًيا، وَأباَنـــه خيـــر تبيان، فَأرَجعني 
ــد يف  ــر الوج ــا، وَأظه ــمعني ضحكاهت ــي، َأس ــي صاحبت ــت، َأرانِـ ــنن مض ــن الس ــس م إىل مخ
الوجــداِن منــي كلــات احلــب والــود التــي كانــت لِـــَي منهــا عــى لســاهنا دوًمــا حــن كانــت معــي 

فيا سلـــف من آخـــر ِسـنِـــن حياهتـا.

 صوُتـــك، يا راكبــًـا ُمـرَتـَفـعــًـا، نبـش لِـَي فـــي الدفائـن عـن ثياب قديمـــة هلا ال تزال معلقـة 
يف خمبئهــا، مل َأقــدر عــى رفعهــا منــه ألَننــي ال َأقــوى عــى رؤيتهــا بعدهــا، حيــث إِذا رَأيــُت الثيــاب 

وَجــدُت مــن خالهلــا صــورة خالــدة لصاحبتــي فيهــا. 
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صوُتــك، يــا راكبــًـا ُمـرَتـَفـــًعا، َأظهــر يل يف اآلفاق حسنـــاَء مجيلـــًة متي عى األَرض سالمــًـا، 
وختاطــب النــاس سالمــًـا، مجعـــت الـُحـْســـَن يف مجاهلا والـَحـَســـَن يف َأخالقهـــا، مل ُتـنْـــِزل ألَحٍد 

دمعـــَة َألـــٍم، ومل ُتـوِقـــْر يف صــدر خملوق ُكرهــًـا ضدها.

صوُتــَك، يــا راكبــًـا ُمـرَتـَفـــًعا، َجـلَّـــى يل يف اآلفــاق صورتـهـــا األُوىل وصورتـهـــا األُخرى، 
صورتـهـــا األُولـــى التـــي بـــدَأت هبا حياتنـــا منـــذ ليلـــة زفافـنـــا حيـــن كانت يف ِعـــزِّ صحتها، 
وصورتـهـــا األُخـــرى التي انتهت هبا حياتـنـــا عند مماهتا حن َهـــُزَل جسمـهـــا، وغـضَّ طرفـهـا، 

وانكسـَرْت جفوهنـــا، وَخـُفـَت صوتـهـا.

صوُتَك، يا راكبــًـا ُمـرَتـَفـــًعا، َجـلَّـــى يف الصورة نظراتـهـــا التي كانت تتوســل فِـــيَّ السعـــَي 
إِلنقاذهــا، ثــم َجـلَّـــى َأنفاسـهـــا حن كانت تتسابـــق من جوفـهـــا إىِل فــَؤادَي راجيـــة العون مني، 
وقد َعـــزَّ فـــيَّ املعيـن وقتذاك حلالـهـــا، وَصـُعـَبـْت علـيَّ احليـُل يف َأمـــر إِنقاذها، فهل كان حالـك 

يف حمنتــك وقتــذاك مثــل حــايل يف حمنتــي حينــذاك؟!.

فـــِس عندي صبـــرها، وَصـُعـــَب عى املرتفـــع  صوُتــك، يا راكبــًـا ُمـرَتـَفـــًعا، َأْوَهـــَن يف الـنَـّ
 . ـــْف عنــي احلمـــَل وال تثقله علـــيَّ عنــدك محـُلـــه، َفـَخـفِّ

يــا راكبــًـا ُمـرَتـَفـًعـــا، َهـــالَّ َهبطــَت مــن عــى مرتفـــع تقــف عليــه، ثــم ِجـــدَت بصبـــر دون 
عويـــل، وبكـــاء دون دمــوع، حتــى ال َأسمـــع منــك عويــاًل، وال َأرى فيــك دموعــًـا؛ ألَغفـــل عن 

حمنتــي ومصيبتــي وفاجعتــي بقيـــة الســنن؟!. 



29 مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس

آٍه من وجٍع حنَي َغَدَرْت
آٍه مــن وجــع َأوجدتــه فِـــيَّ حــن غــَدرْت، وحــن َأدبــرْت عني نحـــو آخَر بِـحـــب قصـــَدْت، 
واِغ واخلداع ألَجلـــه سكـَتـــْت، َغَدْت عني نـــزوًحا ولعالقتي معها قطـَعـــْت،  مشاعـــُرها عن الـــرَّ
ـــَي،  ــَدْت، وحليـنـــه املحتــوم يف تفكرهــا رَصــَدْت، فزاد َهـمِّ وحــاَل بينــي وبينهــا هجـــر إِيــاه ترصَّ
ومهجـــٌة منــي َتـُلـَفـــْت، َأنــوح موجًعــا بفــراق بــه عَلـــيَّ حَكَمــْت، تلــَك من حسبـتـهـــا ســلوى 

َعْت. خاطـــري وُحـــبَّ قلبي حن ُحـــبًّا يف قلـبـهـا نحـــوي ادَّ

َعــْت لِـــَي ُحـــبًّا بشــغف يف وجداهنا، فصدقـتـهـــا وَأســَلمُت هلا َأْصـَغـــِري حســَب وعِدها،  ادَّ
وَأقَســْمُت فــِزدُت عــى ذلــَك حتــى نــَذْرُت نفــيس هلــا، هــي تفكــري، هــي ُأنــيس، هــي ســعاديت 
التــي خلـتـهـــا معهــا، صاَمــْت نفــُس اهلــوى منــي عليهــا دون غرهــا، وحــارَب َعـَطـــُش اهلــوى 
ُم اســمي  مــاًء إاِلَّ مــن ُزالل حديـثـهـــا، ظننـتـهـــا حسنـــاَء يف العهـــوِد والوعــوِد ال مثيــَل هلــا، ُتقــدِّ
عــى اســمها مكــًرا خفيـًــا بــن ضلوِعهــا، َكـَتـَمـــِت املكــر عنــي حتــى بانــت عــى َأصلهــا َكُذوًبــا 

خمادعــًة ال َأمــاَن هلــا، ومــا الكــذُب بعزيـــز عــى َأخالِقهــا.

ها، وَأســَقَطْت َأمهيــًة كانت لِـــَي يف َأمرها، زاَد فِـــيَّ  وملــا انكَشــَف لِـــَي خبـثـهـــا يف علنهــا ورسِّ
ا عنــدي للشــدائد ينحـــرها، وَأوصيـُتـــُه، َأَيا  وجــع املكــر والكيــد مــن غدرهــا، وُسـْقـــُت قلــًا بــارًّ

ها. قلــُم، عـبِّـــْر وترِجــْم حااًل اشــتدَّ عليها حـــرُّ

ــرُش يف  ــعاًرا ُتن ــد، َأش ــعاًرا يف اجلرائ ــه أش ــدائد، ورسمـُتـ ــذه الش ــن ه ــا م ــكوُت وجًع ش
الصفحــات مــن ُعـتِـــيِّ القصائـــد، ُألـــِزُم هــذه القصيدَة قافيـــَة اهلمــزِة مضمومــًة، وُألــِزُم األُخرى 
قافيـــَة الــدال جمــرورًة، وآيت بتلــَك يف بحـــر وتلــك يف بحـــر آخـــر مــن بحــور الشــعر اجلميلــة، 
وَوَزنـــُت َأبيـــات قصائــدي عى تفاِعـيـــِل الـَعـــروض )مفاعلتــن، مفاعلتن، فعولــن(، آيت بقصيدة 
ــا نحــوي  ــُت َأنَّ مــن الغــادرة قلبـً ــارًة. ظنن عــى البحــر الطويــل، وُأخــرى عــى البحــِر الوافــر ت
َسـَيـــِرق، وَأملــُت َأنَّ فيهــا إِنســانية علـــيَّ سُتشــفق؛ لكــن ِشـَيـــًا فيهــا عــى الُكـــرِه نحــوي ُتطبُق، 

ومروءًة يف ســجاياها الشائنـــة َغـُرَبـــْت، وللخيـــِر ال ُتشـــرُق.

ا،  ا ُمـشـَتـــدًّ َأظهـــرُت للنــاس من حالِـــَي صبـــًرا وجلـــًدا، وَأومهـُتـــهم َأنَّ موقفي ال يــزال قويًّ
ــا وَوَلــًدا، وجعَل األَســقاَم  ا، وال َأدخــَل اجلنـــَة هلــا ُأمًّ محلتنــي املتاعــب، ال َرِحـــَم اهلل هلــا َأًبــا وجـــدًّ

ا. ا وَسـدًّ لشفائـهـا مـن ِعـَلـِلـهـا نِـدًّ
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فيــا صافِـــَي الوجــدان، ال َتـُظـــُن َأنَّ وجدانـــَك باهلــوى سيعـُمـــُر وهو لــه الدمار واخلـــراُب، 
ْرُه العجائـــُب، منه مهجـُتـــَك ســتتلُف،  هـــوى ســتفرح بمقدمـــه اآلَن، وســيأتيَك بعــذاٍب مل تقـــدِّ
وفيــه ســتذوُب، َتـُظـنُـــَه َطـَلـــاًل خفيفــًـا ونــدًى لطيًفا وهــو من الـَحـَمـــأ املسمـــوِم السحائـــُب، 

فَأعرْض عنه واألَمـــِل، فإِنَّـــها للعاشقيـــن ســـراُب.

ـــِن ادَعـــْت ُحـبًّـــا وأتتــَك، فهي اليــوَم تغريَك بِـُحـــبٍّ كاذب  يا صافِـــَي الوجداِن، ُصـــدَّ َعـمَّ
ِعـي  لَك، وغـــًدا يف ُحـــبٍّ صادق ستبديـــه لغيـــِرَك، ميـــزاُن الـُحـــبِّ عندها عاطفـٌة تتقلـــُب، َتـدَّ
َأنَّ لــَك ُحـــبًّا يف نفســها، وهـــي للكــذِب مــن الصــدِق َأقــرُب، ويف حديـثـهـــا عــن الوفــاِء هــي 

األَكـذُب.

 ، ، ال ُتـْسـِلـــْم وجدانَك الطليـق َلـُهـنَّ يا صافِـــَي الوجدان، من غرور ُحـــبٍّ ساقـــه مكـُرُهـــنَّ
. ، كليــاٌت يغرِيَن هبــا وجدانك العطشــاَن، فاحذر كيَدُهـــنَّ واحذرُهـــنَّ مهــا َأعجبــَك قوُلـُهـــنَّ

يا صافِـــَي الوجدان، إِنَّـُهـــن ُيدنيـــَن لَك من الساِء قمـــًرا بـــدًرا كبيـــًرا، ويوِقْدَن يف وجدانـَك 
من كـبـــد الشمس سعيـــًرا، وَيـطـِويـــَن لَك البحـــر املالـــح األُجاج قاعــًـا صفصفــًـا وهجيـًرا، ثم 
ِيـقـِلـْبـنَـــُه وْهـمــًـا فيـَك وإِغـراًء لـــَك لرتاُه عذبـًا غديـــًرا، وُيـِحـْلـَن لَك ســـواد الليـل احلالـك 
نـهـــاًرا َأبلـَج منيـــًرا، ثم َيـغـِدرَن بـَك، وَيـقـِلـْبـــَن ليـلـَك الطويـَل َنـَكـــًدا ُتـصـبِـُح بـِه سهيـًرا، 

ويمأَن حالـــَك مـن احليـرة شهيقـًا وزفيـــًرا، وَيـجـَعـْلـَن فـــي الوجود األَمـر عليـَك عسيـًرا.

يــا صافِـــَي الوجدان، َهـــالَّ نصحَت لنفســَك عنُهــنَّ ُبـْعـــًدا، ونَأيَت عن جانِـبِـِهـــنَّ شـــروًدا، 
وَأبديَت لدعوتـهـــنَّ إِياَك للـُحـــبِّ ُصـــدوًدا،، إِنَّـــَك إِْن َتـُكـــْن كذلَك، فلسوَف ترَقـى إىِل العليـاء 

بوجدانــَك صعــوًدا، فانـُشـــْد صعــوًدا، وال ترُجــو منهن ُقـربــًـا تكــوُن بعَدُه َطـِريـــًدا.

َأولئَك ُهـــنَّ إالَّ َمـــْن وهَبـهـــا الرمحـُن يف نفـسـهـــا نقاًء، ووهَبها يف رسيرتـهـــا صفاًء، ووهَبها 
ا وارتقــاًء، فتلــَك َأمِســْك عليهــا ُحـــبًّا منــك جــزاًء، واطلــْب يدهــا، وُصـــْن  يف َأخالقـهـــا ُسـُمـــوًّ

عهـــدَك هلــا وفــاًء، فستجـــُد عندهــا رسوًرا لــك وهباًء.

تلــك كانــت آهــاُت الفتــى بعــد َأْن َأدارت لــه مــن وعَدْتـــُه زواًجــا ظهـــَرها، وَأومهتـــه وعــوًدا 
ومواثيـــَق َكـــِذًبا، تركتـــه راغبـــًة يف الــزواج مــن غيـــره لتتــزوج هذا الغيـــَر أصـــاًل وليــس بدياًل، 

ألَنَّـهـــا مل َتـُكـــن صادقـة مـع الفتـــى حتى نعتبـَرها َأنَّـهـــا قد َأبدلتـُه بغيـــِرِه تبديـاًل.
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َأَيا دمعـًة طواها بحـُر اخلليِج
ــه  ــب مل يصف ــرش، ح ــاة الب ــاًل يف حي ــه مثي ــر ل ــب مل ُيذَك ، ح ــبٍّ ــا ُح ـَمـ ــه َأيُّ ــب زوجت كان حي
ــه حــن ُيـَجـــاُء بذكرهــا إِليـــه  ــاء يف َأدهبــم، حــب شــديد جيعلــه يغــص بلعاب الشــعراء وال األُدب
هــا الصاحبــة واألُّم والبنــت واألُخــت؛ بــل كانــت بالنســبة لــه هــي  وهــو غائــب عنهــا، كان يعدُّ
املخلــوق الوحيــد الــذي يمــُأ صدره فرًحــا ورسوًرا وُأنًســا، مل َيـــَر يف غرها عـَوضــًـا عنهـــا يف َأيِّ 

كــان. مهمـا  يشء 

ــا  ــل حزًن ــي حتم ــوِم وه ــك الي ــمس ذل ــت ش ــت، َأرشق ــنة َخَل ــتن س ــن س ــوم م ويف ذات ي
لفــراق انبعــث مــن َأشــعتها إىِل نفســه حتــى مَأهــا، اســترشى يف وجدانــه حتــى قســا عليــه، ذلــك 
اليــوم حــن ُنـــوِدَي الغواصــون وُأِمـــروا بالذهــاب إىِل الســفينة لتغــدو هبــم يف رحلتهــم الســنوية 
مــن َأجــل لقمــة العيــش، حيــث كان الغـــوص عــى اللؤلــؤ يف َأعــاق بحــر اخلليــج الســوداء ذات 
املخاطـــر اجلسام هـــو السبيـــل األَوحـد للحصـــول عليها كـــي يـنـعـمـوا بعيش كريـــم ال ُذلَّ فيه 
وال هـــواَن، علـــى الرغـــِم مما يالقـونـــه من ُذلٍّ وهـــواِن حـــال وقسوة من جانب ربان السفينــــة 

وِخـَذا(. )الـنُـّ

ــه التــي تركهــا  ــا عــى زوجت ــه خمــاوف عظاًم ركــب الســفينة وهــو مكــره، حيمــل بــن ضلعي
بعــده، هــل ســيلقاها مــن بعــد فــراق حــن يعــود، َأْم َأنَّـــه فــراق ال لقــاَء بعــده؟!. السفينـــة تبتعــد 
بجســده عــن صاحبتــه، لكــّن مشــاعره تعانــق مشــاعرها، وتلتقــي هبــا؛ لتوحــي إِليــه َأســمى معاين 
احلــب الثنائــي بينهــا، معظــم الذيــن حولـــه يف ضحــك ومتــازح إال هــو منعـــزل عنهــم ومنطـــٍو، 
نفســه ال تشــعر بُأنســهم، وقلبـــه ال يراهم وإِْن عينـــه تراهم، هـــم يرونـــه، ويلحظون عليه رشوًدا، 

ــا. ــا عظيمـً ويقيسون فيه حـزنـً

وملــا وصلــت الســفينة بعد إبحــار طويــل إىِل موقع الغــوص )اْلـِهـْيـــر(، حيــث َأنَّ الربــان يظن 
املحــاَر موجــوًدا فيــه، وَأنَّ اخلــر معقــود يف َأعاقــه، َأخــذ النــاس قســًطا مــن الراحــة واالســتعداد 
للنـــزول يف َأعــاق البحــر، ثــم تســارعوا بقــذف َأنفســهم عــى صفحــة البحــر اندفاًعــا إىِل َأعاقــه، 
ــا، هنارهــم  ــوم وراء اآلخــر، والشــهور األَربعــة تباًع ــَو األُخــرى والي وصــاروا يكــررون املــرة تل
َهـــاُم( أغــاين البحــر  غــوص وكــّد وتعــب ونصــب، وليلهــم ُأنــس ورسور حــن ُينشــُدهم )الـنَـّ
للتســلية، َأمــا هــو، فنهــاره غــوص يف إِكــراه، وليلـــه َوْجــٌد وشــوق يرســلها نحــو الصاحبــة مــن 
خــالل نجــوم خياهلــا َأسعـــد منــه حــااًل، ألهَنــا تراها وهــي مســتلقية عى فراشــها يف ســاحة املنـــزل 
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َجـــى عــرب ســويعات الليل الطويلـــة احلنيـــَن والشــوَق جتاهها،  )الـُحـــوْش(، يدفــع يف غســـق الـدُّ
ويرســل مــع النســات زفيـــًرا حــاًرا بنـــار ذلــك الشــوق املحمــول عــى الصــرب واجلَلــِد القاســين، 
وُيـدخــِـُل إىل جوفـــه شهيًقا َأحـــّر منـــه المتالئـــه باملخـاوف عى زوجتـــه مـن بعـــده، يتساءُل، يا 
ى يف صدرها  ُتـــرى هــل هــي يف صحة تــرُّ وســاملة، هــل هــي ســالية، َأْم َأنَّ َأحزاًنــا كَأحزانــه تتقــوَّ

كل حلظــة، فتميــت رغبتهــا عــن الطعــاِم مثلــه، ومتنــع عينيهــا عــن املنــام كمثــل حالـــه؟!.

ويف ذات ُضحــى، ُأِمـــَر بالنـــزول قــًرا إىِل البحــر، فحمــل إىِل البحــر جســًدا َهــُزَل مــن اهلموم 
وقلــة الطعــام وقليــل نــوم، رمــى بنفــس ســقيمة عليلــة يف َأعاقــه، دار ثــم دار يف قــاع البحــر يبحث 
عــن يشء يســّد بــه طمــع الربــان، وُيســِكُت بــه صوتـــه اجلائـــر، دار كثيـــًرا، وَأصابــه ُدَوار، التــفَّ 
احلبــل )لِـْيـــَدا( عــى رقبتــه، ثــم التــفَّ عــى وركيــه ثــالث لفــات، خنــق احلبــل َنـَفـَســـُه، حــاول 
ـْيـــب(  اخلـــالص هبـــذه الطريقــة أو بتلــك، الرجــل القائــم عــى ســحبه فوق ســطح الســفينة )السَّ
ظــنَّ َأهنــا حمــاوالت جــادة منــه للبحــث عــن املحــار، فامتنــع عــن ســحبه بغيـــة َأْن جيمــع الكثيـــر، 
َأمــا هــو فبقــي مع كثيـــر حماوالتـــه للخالص مـــن التفــاف احلبل حــول رقبـتـــه ووركيــه؛ ولكنه مل 

يســتطع مــن ذلــك خالًصــا، ففارقته روحـــه ودمعـتـــه وهــو يف َأعاق البحـــر الســوداء.

ــل  ــإِذا باحلب ــوه ف ــم، فسحبـ ــرج معه ــاذا مل خي ــره، مل ــوا يف َأم ــة، ارتاب ــع الغاص ــرج مجي ــا خ فل
ثقيـــل، وملــا َأخرجــوه، وجــدوا َأنفســـهم يســحبون رجــاًل َمـْيـــًتا.

وهكذا طوى بحـــر اخلليـــج دمعـتـــه التي كانت خوًفـــا منـــه عى زوجـتـــه، فاَت هـو وبقيت 
زوجـتـــه حـيَّـــًة، وطـوى فـــي َأعاقـه روحـــه اللَّـهـَفـــى لرؤيتها، الروح التي كان يتمنى َأْن تكون 
فـــداًء هلـــذه الزوجـــة الغاليـــة يف نفسه العزيزة عليها، فصارت فـعـــاًل فـــداًء لـهـــا، حيث َأعطت 

روحـه روَح زوجـتـه األَيـام لتعيـش بعدهـا. 

ــا، ذهبــت صاحبـتـــه، وهــي يف عمـــر الثانــن، إىِل مــكان كانــت تســكنه،  وبعــد ســتن عاًم
َعـــت فيه صاحـَبـهـــا قبـــل ستيـــن  ورَأت منـزلـهـمـــا الذي غـــدا َأطالاًل، ورَأت املكان الذي ودَّ
سنـــة حيـــن ذهابـــه يف رحلـة الغـــوص تلك، َصَحت يف وجدانـهـــا ذكراه حن وداعـــه، وخاَلـت 
صورتـــه وحالـتـــه عنــد الــوداع، ســاَدت الذكــرى يف الوجــدان، ثــم نزلــت دمعـتـــها جرًيــا عــى 
خدهيا حن نادهتا دمعـــة زوجـــها التي طواها بحـــر اخلليـــج فـــي َأعاقـــه الســـوداء منـــذ ستيـــن 
ى عليـه قائلـــة: ))َأيا دمعـــَة عزيـٍز طواها بحـــُر اخلليـــِج، ويا روَح غاٍل  عامـــا، ثـــم تنهـدت َحـــرَّ
ـُتـهـــا الدمعـــُة َأســمى الوفــاِء، ولِك منـــي  ُأزِهـَقـــت يف غياهـــِب ســواِده وظلاتِـــه، لــِك منـــي َأيَّ

ـُتـهـــا الروُح إىِل اهلل أخلـــُص الدعـاِء((. َأيَّ
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َأبشائـُر خيـٍر َأتْت مع الـظَّـعـِن؟!

ـَلـْتـُهـــم بشائـــَر  يــا صاحبــي، َســـْل الظاعنــن الذين مــن ديــاِر فاطمـــَة إِلينا َقـــْد َأتـــوا، َأَحـمَّ
ـنَـْتـُهـــم لنا وصيــــًة، َأْم نجـُد  ـَلـْتـُهـــم فاطمـــُة إِلينا سالًما، َأْم َأمَّ خيـــٍر لنا َأْم َأتـــونا فارغن، َأحـمَّ

عنَدُهــُم عنها خبـــًرا؟!.

يــا صاحبــي، سنيـــن مضت عــى رحيلها، سنيـــن مضت عى فراقـهـــا، وَأشــواق فينا تتالطـــم 
نحوهــا، كَأمـــواج بـحـــر قامــت عليــه ذاُت َصـْرَصـــٍر عاتيـــٍة، وهيــام طغــى يف الفــؤاد ألَجلهــا. 
شــعباُن، مــن مخــس ســنن مضــت، شهـــُر رحيلهــا مــن ديارنــا، شــعباُن، مــن مخــس ســنن مضت، 

شهـــُر انتقالـهـــا مع زوجهــا إىِل دياره.

ــا هلــا ثابــت بحبــه عــى  يــا صاحبــي، ارُج مــن الظاعنــن إِْن عــادوا هلــا فليخربوهــا، َأنَّ حبيًب
ــم التجــدد،  ــه هلــا دائ ــه حـــبٌّ في ــا يف طــول َأمــد، من ــوق إِليهــا شــوًقا وحنينً ــد، يت الصــرب واجلَل
وعليــه عهــد معهــا متــن كحبــل مــن مســد، َأجــاد فتـَلـــه الفتـــى املحــبِّ وطــواه عــى الـُعـَقـــد.

بتلــك الكلــات فــاض خاطـــر ســعد حن جــاء الركـــُب مــن ديــاِر فاطمـــَة، وهكذا حالــه كلا 
جــاءه مــن ديارهــا ركـــٌب، يذكــر احلبيبــة يف نفســه اســًا خالــًدا، ويف وجدانــه حًبــا متجدًدا، وفـــي 

رأســه شــوًقا عظيــًا وشــغًفا متالحًقــا. 

تلــك احلبيبــة التــي َأحبهــا وَأراد زواًجــا منهــا؛ لكــن تقاليــد قومهــا منعتــه مــن ذلــك، حيــث 
ُجوهــا لذلــك، وتركــوه هــو إىِل جانــب بحــر  َجــت لقريــب هلــا مقــرب مــن َأبيهــا وَأهلهــا، َزوَّ ُزوِّ
ــا يف  ــكوه وجعـً ــالء ليش ــد اخل ــارة يقص ــه، وت ــه إِلي ــكو وجع ــارة يش ــه، ت ــن وقت ــا م ــه حينً يالزم
ــُب صفحــات الزمــان املتاثلــة، يــرى يف صفحــة النهــار هياًمــا وعذاًبــا، ويــرى  حالــة ُأخــرى، يَقلِّ
يف صفحــِة الليــل بكـــاًء وســهًرا، صفحــات يف كتــاب الســنن اخلمــس التــي عليــه ثقــاٌل شــدائٌد 
ــَرقَّ صخــره وذاب مــن شــديد  ـَلـــت جبــاًل لوهنــت صالبتــه منهــا، وَل َأمحاهُلــا، َأمحاهلــا لــو ُحـمِّ
حرارهتــا، وَلـَتـَفـتَّـَقـــت َأعاقــه عيــوَن مــاٍء هــي الدمــوُع ألَوجاعــه، فكيــف بحــال ســعد وهــو 

ــا؟!. حيمله

ــواُج صــاُء بخوائهــا مـــن اهلمــوم، فــال تســتجيب لــه  ــا، واألَم هيمــُس َأمــواَج البحـــِر مهوًم
وجًعــا، وال تبــدي نحــوه عوًنــا، يناشـــُد اخلــالَء صــدًى ألَوجاعـــه، واخلــالُء َأخــرُس عاجـــٌز عــن 
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نـقـــل واقـعـــه من خـــالل الصدى إىِل حبيبته فاطمَة، يتمنـــى البـــوح ألَحـــد مـــن الناس عساه َأْن 
جيد ُنْصـــَرًة، فيـرســـل معـــه السالم وشـــرَح احلـــال هلا؛ لكّن حـــذره مـــن الناس يزيـــد فيه علـى 

الـُمـنَـى. َأسمـى 

إِنــه بــن مشـــي وجلــوس مــن جانــب البحــر إىِل اخلــالء، مشـــي يزيــد فيــه شــوق، وجلــوس 
ــل  ــاط، فــال األَم ــمُّ خي ــم، واحلــال يف واقعــه َسـ ــل يف نفســه بلقائهــا عظي ــه مهــوم، األَم ــد في تزي

بداخــٍل يف َســـمِّ اخليــاط، وال َســـمُّ اخليــاط بمتســٍع لدخــول األَمــل.

ــُه دون  ــُق شهيُتـ ــد، وُتغل ــر اجلس ــه سائـ ــلُّ من ــا، ويعت ــب مرًض ــف القل ــام، فيضع ــرُّ األَي ومت
طعــام، وتعــي نفســه النُصــَح والَعــَذَل، وهكــذا حتــى َأوجــدت الِعَلــُل فيــه َأســقاًما، فيؤخــذ إىِل 
ـــُه ُيـشـَفـــى، وَيـِصـــحُّ منــه  الطبيــب، والطبيــب هَيُوُلــه األَمــر، ويأمــُر َأْن يرقــد عــى الريــر َلـَعـلَّ

َهـُزَل. جسـم 

، وتتعاقــب عليــه األَدويــة، وتســاق يف َدِمـــه كثيـــر مــن  ويرقــد عنــد الطبيــب بَأمــره احلتمـــيِّ
ـبـــة، وَلِكــْن دون َجــدوى. الســوائل املركَّ

ــه،  ــات قلب ــاءل دق ــل، وتتض ــن ذي قب ــدَّ م ــزل َأش ــمه، وهي ــف جس ــر، فينح ــه اخلط ــزداد ب ي
ويضعــف نبضــه، وتغــي منــه اجلفــون، ومتـــرُّ فينـــة مــن الزمــِن، فيســتفحل املــرض، ويرتّصــد 
ــناَء،  ــَة احلس ــال فاطم ــى، خ ــد َأَت ــَة ق ــن داِر فاطم ــٍن م ــى َظع ــًدا ع ــربوه َأنَّ وف ــَا َأخ ــوت، وُكلَّ امل
واستحـــسَّ صوتـهـــا، واسرتجـــع كالمـهـــا، ثــم يســَأُل النــاَس قائـــاًل: ))َأبشائـــُر خيـــٍر َأتت مع 

الـظَّـْعـــِن َأْم َأنَّ َأخبــاًرا عــن فاطمـــَة َأتــت هبــا الرُســـُل؟!((.
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إِلـِهـي، ما َأكـَرَمـَك !

 إهِلــي، خلقتنــا ورزقتنــا، وجعلــَت لنــا دينـًـا َقـيِّـمــًـا غيـــَر ذي ِعـــَوٍج، وبعثــَت فيـــنا َسـيِّـــَدنا 
األَميـــَن حممًدا )صلواُتـــَك اللُهـمَّ عليـه وسالُمـك(، َأرسلته لنا مـــرشًدا وخيـَر هاٍد للدين الَقـيِّـم، 
ـتِـِه قرآنـًا كريمـًا، هـو رمحـٌة مـن ربٍّ كريـٍم حليـٍم عليـٍم بالـَخـْلـِق رؤوٌف  وأنزلـَت عليـه لـه وألَمَّ
ي عزيـٌز لطيـــٌف، هو َأرحـُم الرامحيـــن، فـحـاَشـاَك يا اهللَ َأْن نجـــَد فـي قـولِـَك  رحيـــٌم، َربٌّ قـــوٌّ
ِعـــَوًجا َأو تقصيـــًرا َأو عيًبــا، الــذي هــو دســتوُر حياتنــا؛ بــل الـِعـــَوُج والنقــُص والعيــب فينا نحن 
البشـــر، وليــس ُكـــلَّ َمـــْن خلقـــَت، فمنــا َمـــْن آَمـــَن به كلــه وصاَر مـــن املؤمنــن املفلحــن، ومنا 
َمـــْن آَمـــَن ببعضــه وَأعــرَض عــن البعــِض اآلخــِر، فُأولئك هـــم املنافقــون، ومنا َمـــْن مل يؤِمـــِن به 
كلــه، فُأولئــك هــم اجلاحـــدون الكافــرون، الذين ال خـــالَق هلم يـــوَم تبعثهـــم مــن مرقِدِهم وتأيت 
ــن،  ــم َأمجع ــاهًدا عليه ــالِم ش ــالِة والس ــُل الص ــه أفض ــٍد علي ــأيت بمحم ــلن، وت ــهداِء واملرس بالش

وَأنــَت القــادُر عــى ُكلِّ يشٍء، ســبحانك يــا اهلل يــا ريب العظيــَم.

إِلـهـــي، إنَّـــَك َأنزلـــَت علينا قـــرآًنا خالـــًدا حمفوًظا إىل َأْن جتمـــَع الناَس يف يـــوٍم ال ريـَب فيه، 
ـــًة  َفـَمـــْن قــرَأه منــا وعمــَل بــا قــرَأ كان لــه شفاعـــًة عنــدك، ومــن قــرَأ ومل يعمـــْل كان عليــه ُحـجَّ
بالغـــًة كبيـــرًة حــن يلقــاك. إلـهـــي إِنَّـــك َأنزلـــَت القــرآَن مبــارًكا يدحــُض الباطــَل ويزهـُقـــُه، 
وُيـظـِهـــُر احلـــقَّ ويعليــه. فالـلـُهـــمَّ اجعلنــا مــَع العلين األَبــراِر يف عظيِم جنانِـــَك رمحـــًة منك بنا 

ــَم الرامحن.  ــا َأرحـ ي

إِلـهـــي، لـقـــد َأكـرمـَتـنـا َأْن خـلـقـَت لـنـا مـــن َأنـفـسنـا َأزواًجا لنسكـــَن إليهـا، وجعلـَت 
لنا بـنـيـــَن وبـنـــاٍت وحفـدًة فـي هـــذه احلياِة الدنيا زينـًة لـنـا، لِـَتـَقـرَّ بِـِهـــم َأعـُيـنُـنـا، وجعلـَت 

َمـــْن شئـَت عقيمـًا ومـــن النساِء عاقـًرا.

إهِلــي، لقــد بعثــَت فينــا حممــًدا رســواًل نبًيــا وهادًيــا نــارًشا دعــوَة اإلســالِم، ليظهــر اإلســالَم 
ــِة ديــن  ــَت مــن البــرِش ألَمان ــُم، وهــو خــُر مــن اصطفي عــى الديــن كلــه، حممــد الرســوُل العظي
ــه  ـــن شـــذَّ عنــه وابتغــى غيـــَرُه مــن األَديــاِن. إِنَّ اإلســالِم. هــذا الديــُن الــذي لــن تقبــل غــره ِمـمَّ
ـــَذ هــو مطيًعا  عـــَت َأنَت ســبحانك، وَنـفَّ بـشـــٌر مبــارٌك جـــاَء بــا ينفـــع النــاَس دنًيــا ودينـًـا، فشـرَّ
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وآِمـــًرا، وجـاهـــَد حـقَّ اجلهاِد مـــن َأجـِل إعالِء كلمـتِـــَك، وَنـشـِر رمحتِـــَك، وسار فينا بحكمـٍة؛ 
ليظهــر بَأمــرك عــى كتــِب النــاِس كتاًبــا هــو األَحكـــُم، فتعــاىل قــدرك وَعـُظـــَم جاُهـــَك.

فاللـُهـــمَّ إنَّـنـــا نسَألـــك اهلـدايـــَة والعفـــَو واملغفـــرَة والرمحـــَة فـــي الدنيا واآلخرِة. الـلـُهـمَّ 
إنَّـنـــا نســَألك َأْن تصلــَح لنــا َأنفـَســـنا وَأْن تؤدهبــا بــَأدِب اإلســالِم القـويـــِم الرفيـــِع، وَأْن تصلــَح 
لنــا ذرياتنــا، وَأْن حتفظهــا مــن ُكلِّ شــيطاٍن رجيــٍم، اللـُهـــمَّ َأصلح لنـــا َأعاَلـنـــا لصالِح ُأْخـراَنـــا، 

اللـُهـــمَّ جنبنــا مــا ال حتبــه وال ترضــاه.

ـنـــا، وارمحنا من فِـَتـــِن احلياة، وزيـِّـــن لنا ُكلَّ عمــٍل يقربنا  اللـُهـــمَّ اجعل اآلخـــَرَة َأكبـــَر هـمِّ
منــك. اللـُهـــمَّ اعُف عنــا، فإنك َعـُفـــوٌّ حتبُّ العفَو، رؤوٌف رحيٌم بالعبـــاِد حليـــٌم عليـِهـــم.

ا  اللـُهـــمَّ َمـــْن َأراَد لإلسالِم خيـــًرا فابسط له اخليـــَر يف دنياه وُأخراه، وَمـــْن َأراَد باإلسالِم َشـــرًّ
َفـُخـذه َأخـَذ عزيـٍز مقتـدٍر.
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حيـَن ال ينفـُع َنـَدٌم

كانتــا صديقتيـــن، ال تغيــُب إِحدامهــا عــن ناظـــِر األُخـــرى َأَبــًدا، اللهــمَّ إاِلَّ للحظــاٍت قصاٍر، 
ــا ملــدٍة تقيـُسـهـــا بمشــاعِرها َأهنــا طويلــٌة، َأرسعــت  ــا كلــا غابــت إِحدامهــا عــن صاحبتِه وكانت

للســَؤاِل عنهــا قاصــدًة نحـــَوها زيــارًة لتطمِئــنَّ عليهــا، متعرفـــًة عــى حاجـتِـهـــا.

ــاُء  ــُة اخلالصــُة، والوف ــٌة قواُمهــا املحب ــًة إىِل َأبعــِد احلــدوِد، صداقـ ــُة بينهــا قوي كانــت الصداق
ــا  ــَل فيه ــدٍة َأْن تتوغ ــت َأيُّ حاس ــا حاول ــٌة إِذا م ــا، صداق ــا بينه ــادُل في ــرتاُم املتب ــُر واالح والتقدي
لتعبــَث بروابطِهــا عــادت خــارسًة فاشلـــًة ذليلـــًة، نــورُة حتــُب عائشـــَة حمبــًة ال يمكــُن قياُسـهـــا 
بمعايــر هــذا الزمــاِن الــذي صــارت الصداقــاُت فيــه قائمــًة عــى املصالــِح وقضــاء احلوائــِج، إهِنــا 
صداقــٌة رشيفـــٌة عفيفــٌة كــرشِف نــورَة وعائشــَة وعفافِهــا وطهارهتــا، مل تفكــر َأيٌّ منهــا يف َســوِق 
ــَم زهــِو تلــَك املراعــي  ــِق األَغــراِض الشــخصيِة ُرْغ هــذه العالقــِة والصداقــِة نحــَو مراعــَي حتقي
بينهــا وحاجــِة ُكلٍّ منهــا لذلــَك؛ بــل بقيــت صداقــًة قائمــًة عــى الوفــاِء وحتُســِس مشــاعِر وحاجــِة 

ُكلٍّ منهــا لبعِضهــا.

ومتـــرُّ األَيــاُم، وتتــواىل عــى إِثرهــا الســنون، فــإِذا بالزمــاِن ُيـْحـــِدُث مــا َحــَدَث، وإِذا بالزمــاِن 
ــدى  ــاِح إِح ــِر نج ــى إِث ــَك ع ــيًئا، وذل ــيًئا فش ــا ش ــن بعِضه ــوُب ع ــدت القل ــاَع، فتباع ــُر الطب يغيـ
احلاقــداِت عليهــا ووصوهلــا إىِل قلــِب نــورَة لضعَفهــا مَؤخــًرا، ولرتِكهــا آذاَنـهـــا تســمُع، ونفَســها 
عت الظــروَف قــًرا ملــا يــدوُر يف  تصــدُق، عــى الرغــِم مــن َأنَّ ظروَفهــا تنكــُر ذلــَك، لكنهــا َطـــوَّ
رأِســها عــى إِثـــِر تدخــِل تلــَك احلاقــدِة يف معتقِدهــا جتــاَه صديقتِهــا، حيــث شــحنت تلــَك احلاقدُة 
صــدَر نــورَة، وغلَّـَظـْتـــُه عــى عائشـــَة، وعائشـــُة تالحــُظ هــذا التغيـــَر مــن نــورَة جتاِههــا، ولكــن 

كلــا حاولــت عائشـــُة َأْن تعــرَف شــيًئا مــا مل تتمكــن.

ــِف  ــاٍء، وُضْع ــة إىِل جف ــتبداِل املحب ــن اس ــِل م ــاِل القاح ــذا احل ــى ه ــاِم وع ــروِر األَي ــَع م وَم
ت العالقـــُة مـــن ُضْعـــِف إىِل َأضعَف، ومـــن احلضـــوِر إىِل  املودِة وجفاِف املشاعِر من نـــورَة، َمـــرَّ

. التناســـي، ثــم إىِل النســياِن التــامِّ

 فــوا َأسفـــاُه، لقــد نســيت األُخــُت ُأخَتهــا، وصارتــا كالغريبتيـــِن عــى بعِضهمـــا، فبعــَد عظيِم 
الصداقـــِة، َأصبحــت ُكلٍّ منهــا يف َمعــَزٍل عــن األُخــرى، وانشــغاُل ُكلِّ واحــدٍة بــا هيُمهــا وحَدها، 
وعــدُم االتصــاِل اهلاتفــيِّ بينَهــا، وإِذا التقت ُكلُّ منهمـــا األَخـــرى، تلتقيـــاِن لقـــاًء الغريبتــن، مرًة 
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تســلُم َإحدامهــا عى األُخرى سالمــًـا عابـــًرا عــى عجٍل، ومرًة ُأخرى تـتـــوارى الواحـــدُة منهمـــا 
عن صاحبتِهـــا حتـــى ال تراها. 

عجبِـــي هلـــذا، كيـــَف آَل بـهـمـا احلـــاُل إِلـــى ذلَك، كيَف استطاعت ُكلٌّ مـنـهـمـــا َأْن تنسـى 
ـــِر نـــورَة لعائشـــَة، وجتاهِل عائشـــَة لنورَة مما دفَع  صاحبـَتـهـــا مـــَع مـــروِر الوقـــِت علـــى َتـنَـكُّ
عائشــَة يف هـــذا الـــحاِل َأْن تثـــَأِر لكرامتِهـــا التـــي دائًا كانـــت تســعى و حتاوُل َأْن تنـــُزَل بنفِســها 
مــن عزهتــا إىل مستـــوى اإِلحلــاِح فـــي طلــِب معرفــِة الســبِب ونــورُة تتنكــُر هلــا؛ بــل وال حتــاوُل َأْن 
ــا كــا كان، كيــَف اســتطاعت نــورُة َأْن تبيــَع َأيــاَم الصداقـــِة واملـــودِة؛  تضــَع لعائشــَة اعتبــاًرا َأخويًّ
بــل سنيـــن املحبـــة هبــذا الثمــن البخــس، كيف طاوَعهـــا قلـُبـهـــا علـــى ذلــَك، كيَف انسجمـــت 
ـــِر والقطيعـــِة، كيــَف َألغــت نورُة عائشـــَة مـــن تقديـِرهـــا واعتباِرهـــا  َأخالُقهـــا مـــَع هـــذا التنكِّ

واهتاِمهـــا بعــَد َأْن كانــت دائمـــَة الســَؤاِل عنها واالتـصــــاِل بـهــــا؟!. 

وَبـعـــَد هذا الفراِق الذي داَم نحَو ثالِث سنيـــن، َتـــمَّ تنويـــُم عائشَة فـــي املستشفـــى بسبـــِب 
فشــِل كليتيها الـقـاتـــِل، وصارت َأحواُلـهــــا تســـوُء يوًما وراَء اآلخـــر، حتى َأوشــكت عى شفـــا 
شــعرٍة مــن املــوِت، وعائشــُة يف هــذا احلــاِل مــن املــرِض، يف َأياِمهــا األَخيـــرة، صــارت تتســاءُل 
عــن نورَة، وتســـَأُل عنها، وتبعـــُث إِليها بصـــوٍت خنـَقـــُه املرُض الشديـــُد ســالًما وحتيــًة، والناُس 

ُيـْبـِلـُغـــون ذلـَك لنـــورَة؛ لكّن نـورَة مل ُتـــِدْر لذلِـَك َبـااًل ومل ُتـعـطِـــِه اعتباًرا واهتاًما.

ــِق  ــَؤاِل املتالح ــتمٍر والس ــكٍل مس ــِل بش ــالِم الـُمـرَسـ ــِد الس ــِر عدي ــى إِث ــوٍم وع  ويف ذاِت ي
املتواصــِل مــن عائشــَة نحــَو نــورَة اهتـــزَّ وجــداُن نــورَة، وفتــَح هلــُف عائشــَة صفحًة مــن صفحاِت 
املــايض َأمــاَم بصــرِة نــورَة التــي قــرَأت بمشاعـــِرها وملســْت يف ذكرياهتــا عناويـــَن الوفــاِء واملحبــِة 
واألُخــوِة الصادقـــِة مــن عائشـــَة يف تلــَك الصفحـــِة، فاقــت نــورُة مــن حالِـهـــا هـــذا وَأصبحــت 
تتذكـــُر عائشـــَة ومواقَفها، فخفَق قلـُبـهـا باحلنيـــِن إىِل املايض، ورُهـَفـت مشاعـــُرها جتـاَه عائشـَة، 
واسَتـَرقَّـــت َأحشــاُؤها ممتلئـــًة شــوًقا وظَمــًأ هلــا، وَأصبحــت َتـُعـــدُّ حســناِت عائشـــَة جتاههــا، 
وحتي سيئاتِـهـــا هـــي جتـاَه عائشـــَة، ثم َأمضت حاَلـهـا هـــذا فـي حلظـــِة استذكاٍر وتصـوٍر حلاِل 

عائشـــَة وَتـَخـيُّـــٍل لســنن وحــاِل الصداقـــِة التي كانت بينهمــــا.

 قـــررت نورُة َأْن تذهـــَب يف صباِح اليـــوِم الباكـــِر لزيارِة عائشـــَة، ومن َثـــمَّ لتطـُلـــَب منها َأْن 
ــا ال تــزال ُأخـَتـهـــا كــا كانــت مــن ذي قبل. تصفـــَح عنهــا، وَأهنَّ
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، ذلَك اليــوُم الذي َأقــاَم خيمًة عظيمـــًة  وجــاَء الصبــاُح،، وُأرشقـــت شمـــُس يوٍم غيـــِر عــاديٍّ
ـــْت عائشـــُة بقطعــِة قــاٍش بيضاَء هــي كفـنُـهـــا، وَأصبحــت يف موضـــٍع صامٍت  مــن احلــزِن، وُلـفَّ

َأمــاَم النــاِس مســجاًة متهيــًدا للصــالِة عليها ودفـنِـهـــا.

ــِة مــن كانــت َأَعـــزَّ ُأخــٍت وصديقـــٍة هلــا حتــى يف مشــهِد  لذلــَك، مل تتمكــن نــورُة مــن رؤي
وداٍع، فاهنــارت نــورُة تبكــي صديقـَتـهـــا؛ بــل ُأخـَتـهـــا، وصــارت تلــوُم نفَســها، ولكــن النــدَم 
واللــوَم اآلَن ليســا بــَذَوْي نفــٍع وجــدوى، فعائشــُة انتهــت مــن الوجــوِد بمحاســنِها جتــاَه نــورَة، 
حتى وهي تعيـــُش حلظاتِـهـــا األَخيـــرَة، كانت ترسـُل السـالَم والتحيـَة إِلـى نـــورَة وتسـَأُل عنهـا.

وبقيـت نـورُة فـي َألـٍم نفسـيٍّ شديـٍد، فصـورُة عائشـَة َأماَمـهـا حيـَن كانتا صديقتيـِن، وخياُل 
عائشـــَة يف رأِســها وهــي يف َأياِمهــا األخــرِة، ولــوٌم قــاٍس مــن النفــِس، وعــذاٌب مــن األَســـى، 
وصــدٌر حيــرتُق حزًنــا عــى هــذه األُخــِت التــي فقدهتــا إىِل األََبـــِد، وهـــي التــي كانــت يف األَيــاِم 

ُر هلــا هذه الصداقـــَة. اخلوالـــَي صديقـَتـهـــا العزيــزَة وتقــدِّ

ُق  فهــذا هــو طبُع الزماِن، جيمُع ويفرُق، ثـــم جيمـــُع ُأخـــرى ليفـــرَق، جيمعنـــا بعزيـــٍز ثم ُيَفـــرِّ
اٍب، فيفــرُق بيننــا وبينــه مــرَة ُأخــرى، فنعــوُد لــَأوِل الوفِـــيِّ  بيننــا، ثــم جيمعنــا بِـُمـْلـَتـــٍو وكـــذَّ

املخلــِص فــال نجــده.

 هــذا احلــاُل الــذي اتََّصــَف بـــه الزمــاُن بتقلباتِـــِه وطبِعـــِه، حاُل طبِعـــه فـــي اجلمــِع والتفريِق، 
والناُس الهيـــٌة كَأهنا ال تعلُم َأنـــه ســيأيت اليـــوُم الذي ســيفارُق العزيـــُز العزيـــَز من صحبِـــِه فراًقا 

ـــا. ـــا، فراًقا ال لقـــاَء بعـــَدُه، فراًقا باجلســِد والروِح سويًّ َأبديًّ
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وذكرُتـَك عند غروٍب

وملا َأوشــكت الشــمس َأْن تغيب فـــي األُفـــق، وانكمش شــعاعها يف قرصها األَحـمـــِر الدامي، 
وانـــزوى ضياؤهــا يف ظــالم مقاديم الغـــروب، وهتاوت الطيـــور إىِل َأعشاشــها ومراقدهــا، تذكرته 
حــن كان معهــا يف مثــل هــذا الوقــت، ويف هــذا املــكان منــذ عــام مــى، ملَســْت يف اخليــال يــده 
ــت يدهــا ودفنتهــا يف دفِء املحبــة والــودِّ املنبعثــن مــن فــؤاده، ورَأت يف األَطيــاف  الناعمــة حــن لفَّ
عينيــه اللتــن تفيضــان ســحًرا ومجــااًل، اســرتجعت كالمـــه حــن قال هلــا: ))رضيــُت بِك زوجـــًة، 
ــِك لــن تلـــدي، عاقـــًرا كنــِت َأو  وســتبقَن لِـــَي صاحبــَة درٍب طويــٍل، ســـواًء كنــِت ولــودا َأم َأنَّ
هــا صــدًى قادًمــا  خالفـــه((، ذلــَك القــول منــه هلــا قبــل عــام، ذلــَك القــول الــذي اســتوحته لتوِّ

مــن غياهــب قــربه، ونفحــاِت وفــاٍء مــن روحــه الطاهــرة التــي غابــت عنهــا منــذ ســتة َأشــهر.

وبــرزت هلــا يف مــرَأى اخليــال منهــا الذكريــات العزيــزة، وتعاقبــت عليهــا َأطيــاف مــن األَمــس 
إىِل نفســها حبيبــة، يف وحشــتها هــذه هلــا َأنيســة، فتذكــرت الصاحــب الــذي َرَحــَل.

ــْت يف  ــا، وقاَس ــت خطبته ــها وق ــت نفس ــايض، فخاَل ــاق امل ــرب َأع ــرى تس ــا الذك ــت هب وراح
ــَم، ألَنَّ  ــه َأعظ ــزَن لفراق ــدت احل ــوم، فوج ــا الي ــم حزهن ــذاَك بعظي ــا وقت ــم فرحته ــا عظي صدره
ــا حزهنــا فهــو الــذي  فرحتهــا وإِْن مــَأت صدرهــا إاِلَّ َأهنــا تالشــت وماتــت ومل تــدم طويــاًل، َأمَّ
دام وســيبقى دائــم الوجــوِد يف وجداهنـــا احلزيـــن وَأحشائهـــا اجلرحيـــة ما بقيت حيًة بعـــده، ألَنَّـــه 
، ال تتخيـــل َأْن جتــد له بديـــاًل يف حميــط حياهتا، ولــن جتد عند  حـــزن لفـــراق صاحــب حمــبٍّ وفـــيٍّ
غيـــره فرحــًـا هلــا كــذاَك الذي كان منه، فـــي ظنها َأنَّ النســـاء ُعـِقـْمـــَن فلـــن يلدن بمثلـــه إِنســاًنا 

ــا وسجايـًا. وُخلًقا وِشـَيـمـً

ومــرت هبــا الذكــرى خــالل األَحــداث حتــى وقفــت هبــا ُهنيهــًة عــى يــوم 10/4/2000م، 
ــه،  ــرته وعقال ــه وغتـ ــوداء وثوب ــه الس ــا بعباءت ــه جالًس ــه، فخالت ــا بلقائ ــة فرحه ــا وليل ــوم زفافه ي
 ، جالًســا إىِل جنبهــا زوًجــا هلــا وصاحــَب درٍب طويــل، يؤنســها بلطيــِف حديــٍث، وَأجيــِج حــبٍّ
ــة  ــشِّ الزوجي ــن إىِل ُع ــا ذاهب ــًكا يده ــض ممس ــن هن ــه ح ــه، خالت ــا من ــه لقرهب ــٍة في ــاِن فرح وهيج

الــذي ظنــوه ســيعمر هبــا طويــاًل، ولكنــه انتهــى يف قصيـــِر َأجــٍل.
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ثــم مــرت هبــا الذكرى عــى جلســاته معهــا يف ُعــشِّ الزوجيــة ذاَك حــن مستهلِّـــِه، فـُشـبِّـــَه هلا 
الصاحــُب يف َأماكــَن جلوســه هنــا وهنــاك، وغــاب هبــا إِحساســها عــن الواقــِع لتعانــق مشــاعرها 
ــه فيــا مــى، فَأحيــت تلــَك املشــاعر يف وجداهنــا كلــات حـــبٍّ  َأحاديـثـــه التــي كانــت هلــا من
ــارض  ــن ح ــا ع ــت وعيه ــا، وَغـيَّـَبـ ــت عينيه ــا، َأغمض ــا هب ــا، وحيادثه ــا إِياه وودٍّ كان ُيـسِمـُعـهـ
واقعهــا لتعيــش يف خيــال الذكــرى وكَأنَّ الصاحــَب حــارٌض معهــا، ُتؤنــس فَؤادهــا اجلريــح بصــوٍر 
وَأحاديــَث هــي الضــاُد جلروحهــا النازفـــة. ورَأت يف خيــال الذكرى العتيقـــة رجاًل صاحًبا، قولـــه 

هلــا ســالم، وفـعـُلـــه معهــا ســالم، مل ُيِســـئ هلــا قــواًل وال فعــاًل.

ووقفــت هبــا الذكــرى عــى يــوم 7/10/2001م، فرَأتــه يف رسيــر املــرض، ثــم رَأتــه وقطعــة 
قــاش تغطــي جســده ووجهــه عنهــا إىِل األَبــد، ثــم فتحــت عينيهــا، ورصخــت قائلــًة: ))َأَيــا هــذا 
ـلـَتـنـــي بفراقــك مــاال ُأطيــُق محَلـــه مــن متاعــَب وَأحــزاٍن ثقــاٍل، ويــا  الصاحــُب مهــاًل، لقــد َحـمَّ
َأيتهــا الذكــرى، عــى ُرْسـلـِــك يف سيـــِرِك ورَؤاِك وطوافـِـِك، فإِنَّــِك يف ُكلِّ يــوٍم؛ بــل يف ُكلِّ حلظــٍة، 
ــري ُجرًحــا نازًفــا جديــًدا، وتــروي بدِمــه حزًنــا عتيًقــا، حــزٌن َعتـِـَق مــع األَيــاِم وجــوُده ولكن  ُتفجِّ
ُد((، وظلــت تبكــي وتــرف يف البــكاء، تبكــي مــن فــراق الصاحــب، ومــن ُثْقــِل  متاعَبــه تتجـــدَّ
الذكريــات املنافقــة التــي تبـــدو يف ظاهرها َأهنا حبيبـــة إىِل نفســها؛ ولكنهـــا يف باطنها حتمـــل اآلالم 

العظــام املتعبــة لتخلدها يف هـــذه النفس إىِل َأْن تلقــــى رهبــــا.

وملـــا غابت الشمس، وُسـيِّـــَرت الطبيعـــُة للظالِم، وُحـِشـــَرت العيوُن لتستقـــرَّ فيه، وُحِجَبْت 
عنهــا الــرَؤى، وهتــادت نســائم َأول الليــِل اللطيفـــة، وِسـْيـَقـــت النفــوُس إىل ســكوهنا وهدوئهــا، 
وعــال يف الكــون آذان املغــرب، َأدبــرت الصاحبــة عــن املــكان إىِل حيــث البيــت لتعــود إىِل َأحزاهنــا 
وَأطيــاف املــايض التــي تنبعــث مــن زواياهــا صــوٌر للصاحــبِّ الــذي َرَحــَل، وتركــت فـــي مكاهنــا 
ذاك عــى البحــر دمعــَة حــزٍن ال يســعها البحــر الكبــُر الــذي كانــت عــى شــاطئه مــن عظمــة حــزن 
حتملــه، دمعـــُة حــزٍن َثـُقـــَل عــى الصــرب فيهــا َأْن حيملهــا لِـُيـَغـيِّـَبـَهـــا عنهــا إىِل األَبــد، فـــذاَك هو 
صبـــر ضعيــف، وتلــَك دمعــة حــزن تكــرب وتقــوى مــع مــرور الســنن، دمعـــة خالــدة يف جــوف 

َأحــداث الزمــان لتمثــل َأحـــَد العناويــن البــارزة يف حياهتــا.
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يا َمـْن َأمسيَت يف داِر حصـَة

يــا َمـــْن َأمســيَت يف داِر حصـــَة، وآوتــَك ُحـــبًّا يف َأحضانِـهـــا، وَأدفَأتــَك ُأنًســا مــن صدِرهــا، 
تــَك يف  تَك دوَن غــِرَك اختيــاًرا بموافقتهــا، وخصَّ وَقـبِـلـَتـهـــا زوجــًة وقبلتــَك زوًجــا هلــا، وَبـــرَّ

نفِســها ِذْكـــًرا دوَن ســواَك رغبــًة فيهــا.

يــا َمـــْن َأمســيَت يف داِر حصـــَة، لقــد قبلنــاَك حــَن َأتيتنا خاطبـًــا إِياهـــا، وزكينـَـا فيَك ُخـُلـــًقا 
وعنــَد النــاس ُحـْســـَن سمعـــٍة، ومل نطمــْع يف مالـِـِك، ومل ُنـْعـِضـــل عليـــَك َأمـــَرَك فـــي شـــيٍء، 

ـــرنا لك َأمـَر الوصـــوِل إِليهـــا، وااللتقـاِء هبـا، واجلمـــَع معهــا. وُســـررنا بِـــَك وَيـسَّ

يــا َمـــْن أمســيَت يف داِر حصـــَة، حصـــُة وحيــدُة َأبوهيــا وَأنــَت تعلــُم ذلــَك، وتعلـــُم َأنَّ هلا من 
األمَهيــِة بمــكاٍن يف فــَؤاِد َأبوهيــا، وهلــا عندمهــا شــأٌن وعظيــُم مقــاٍم، فرُحهــا يفرُحهــا، ورسوُرهــا 
مهــا، وَتـَرُحـهـــا يــأيت غًا عليها، وحزُنـهـمـــا من حزنِـهـــا، وعظيـــُم َألـِمـِهـمـــا من صغيـــِر  يرُّ
ر فيهــا منــَك خجـَلـهـــا، وَكـبِّـــْر فيها لَك  َألـِمـهـــا، فارفــْق هبــا، وارحــْم عنــدَك ضعـَفـهـــا، وقــدِّ

طواعـيـَتـهـا.

يــا َمـــْن َأمســيَت يف داِر حصـــَة، اعلــْم َأهنــا يف َنـْفـَســـي َأبوهيــا غاليـــٌة وعزيـــزٌة، واعلــْم َأهنــا 
بحبنــا هلــا يف قلوبنــا وحيـــدٌة، نتَألـــُم حيــُث تتَألـــُم هــي، وَنـْسـَعـــُد حــن تكــون هــي سعيـــدة، 
ــنا نغمُضهــا عــى  ــا َأعـُيـنَـ ــا إِْن َأغمْضـنـ ــَك َأنَّـنـ ــْم كذل ــا، واعل ــا َأمـــاًل عظيمـً نطالُعهــا َأماَمـنـ
األُمنِـيَّـــاِت الطيبـــِة هلا، وإِْن فتْحـنـــا َأعـُيـنَـــنا نفتـُحـهـــا عى الدعــواِت الصاحلاِت من َأجـِلـهـــا 
ــا َزجـــًرا  وسالمـتِـهـــا، ربيناهــا عــى فراِش املحبـــِة والســعادِة منُذ نعومـــِة َأظفاِرها، مل تسمـــع منَـّ

ـع جســـُدها من ضـرٍب. فـــي غيـِر موجـــٍب، ولـــم يتوجَّ

يــا َمـــْن َأمســيَت يف داِر حصـــَة، إِنَّـنـــا نخاطــُب فيــَك عقـــاًل، وال نخاطــُب فيــَك عواطـــَف، 
ُل  ـٌر وهـو ثابـــُت، العواطـــُف ُتـَهـوِّ فالعواطـــُف عميـــاُء مـيَّـالـــٌة، والعقـُل ُمبِصـــٌر بصيـــٌر متبصِّ
، العواطـُف  ـُم األُمـوَر وحيصـُرها يف حجـِمـهـــا الفعلـيِّ الصغيـــَر وجتعُلـه كبيـــًرا، والعقُل ُيـَحـجِّ
ُد الوجـــداَن وحيصـــُره يف احلقيقـــِة  ُتـَؤِجـــُج الوجــداَن وال ُتـَعـِريـــِه من َزْيـِفـــِه، والعقـــُل ُيـَجـــرِّ

الواقعـــِة من غيـــِر زيٍف، وال يزيـــُد عليـــِه وال ُيـنـِقـــُص منـــُه.
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يــا َمـــْن َأمســيَت يف داِر حصـــَة، غــًدا ســتغدو معــَك، وســتكوُن يف داِرَك، وَأمـــُرها مرهـــوٌن 
بقـــراِرَك، وحاُلـهـــا مقـروٌن بمعاملـتِـَك، فـال تطلـــُب منها مستحيـاًل، وال تنشـُد هلـــا َتـنْـِغـْيـًصا 
وال تعذيبــًـا، وُكـــْن هلا خيـــَر صاحٍب، وُكـــْن من َأجـِلـهـــا خيـــَر متفـــاٍن، وُكـــْن معها عى الدنيـا 

معينـًا.

ـاهـــا،  يــا َمـــْن َأمســيَت يف داِر حصـــَة، نعلــُم َأنــَك سعيـــٌد بفـــوِزِك إِياهــا، فاجعلنـــا نحُن وإِيَّ
َأيضـًا، بِـــَك السعـداَء. 
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ِوْقـَفـٌة عىل ُرفاِت َأبِـي

َأَيا قبـــَر احلبيِب َأْخـبِـــْر، عـــن جســـٍد فـيـَك، َأبـــاٍق َأِم استبـــدَّ بـــه الفناء، ويا َأَبـَتـــاُه، َأتسمع 
منــي نحيبــي وعــايل ندائــي، ويــا تــراُب طويَت عزيـــًزا، رفًقا بـــه فــال ُتـِذْقـــُه مزيــَد عناء، فامحـــه يا 
، ويا قـبـــُر أجــزْل عليه ســعًة ومزيــَد ضيــاء، فرمحـــُة البارِئ واسعـــٌة،  تــراُب مـــن الشــمِس بالظــلِّ
وُلـطـُفـــُه بالعبــاِد قــد َشـِمـــَل األَمــواَت َمـــَع األَحيــاء، فرمحُتك اللُهـــمَّ بــَأيب، وَأْجـــِزْل اللُهـــمَّ له 

خيـَر اجلـزاء.

ويــا َأَبـتـــاُه، إِنِّـــي ألُناجيــَك مــن نــوِر احليــاِة، وَأنــَت يف ظلمــِة القبـــِر، وَأســَأُل لــَك مــن اهلل يف 
َنـــا ســائاًل  قــربك نــوًرا، ومــن ِضـْيـــِق احليــاِة بنــا بعــَدَك ســائاًل لك ســعَة اللحــوِد، ومــن عذاِب الدُّ

لــك ســعادَة اآلخــرِة.

ـــاَم كنـــَت عــى احليــاِة ترضُبـــني، فأظنُـهـــا منــَك  َأَبتــاُه، إيِنِّ ألَســَأُل عفــَوَك ورضــاَك عنــي، َأيَّ
قســوًة، ولكنهـــا كاَنــْت منــَك يل رمحـــًة، وحيـــَن كنــَت تزِجـُرنـــي، فَأظـــُن الزجـــَر منــَك حقــًدا، 

ــًدا. ــك َجـْهـ ــن نفِس ــيس م ــالح نف ــا، ولص ــاَي إِخالًص ــك إِي ــَك يف تربيت ــه كاَن من ولكن

، فرضُبـَك  َأَبـتـــُاه، اآلَن، وقـــد َكـُبـــرُت وَخـَبـــْرُت احليـــاَة، فـعرفـــُت فضَلَك العظيـَم علـــيَّ
َصنَـــَع منـــي َرُجاًل َصـنَـــَع مـــن نفسِه إنساًنا ذا ُخـُلـٍق عظيٍم، وزجـــُرَك َصـنَـــَع مني متعلًا َصـنَـَع 

لنفســِه مســتقباًل ذا مــكاٍن كريــٍم.

َأَبـتـــاُه، َأُفـنِـْيـــَت َأو َأنــك َسـُتـْفـنَـــى، ســتبقى يف وجداين حيًّا، ستبقـــى ُكـلَّـَمـــا شــعرُت بَأنَّ 
َا ُأجيُب حيـــَن  النــاَس يتحدثـــون عــن ُحـْســـِن تربيتـــَك يل، وطِـْيـــِب رعايتــَك إِيــاَي، وَأفخــر ُكلَّ

ُأْســـَأُل عــن هــذا الفضــِل بَأنَّـــه من فضــِل ريب ثــم َأيب.

ْجــَل لَتـَحـــاُر جاثمــًة َأماَم شاِهـــَدْي قبـــِرَك، وإِنَّ العينن لتغرقــان يف الدموِع من  َأَبـتـــاُه، إنَّ الرِّ
َأجِلـــَك، وإِنَّ الفــؤاَد ليعتــر أمًلــا عظيــًا لفراِقـــَك، ولكــن مــاذا َأفعـــُل؟!، إهِنــا مـشـيـَئـــُة اخلالِق 

فيــَك ويف َمـــْن هــم قبلــَك وبعدَك.

َأَبـتـــاُه، لقــد َأصبحــَت َأنــَت مــن الســابقن، وإِنَّنــي واهلل بــَك مَلـِـَن الالحقــن، ُمـْؤِمـــٌن برحييل 
كرحيِلَك يقينــًـا فوَق يقيـــٍن، اليـــوَم، َأو غًدا، َأو بعَد حٍن، فتاهلل ُكـــلُّ َمـــْن فوَق التـــراِب ســيصبُح 
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بن حلـــٍد وطيـــٍن، فَأسَأُل الرحـمـــَن الرحيـــَم لنا بعَدَك صبـــًرا مجيـــاًل، إِنَّـــه َأرحُم الرامحيـن، وهو 
عى البليـــِة خيـُر معيـٍن.

ـانـــا َأْن تبعـــَث، فهنيًئــا ملن ناَل منك مغفـــرًة  ـــاُه، ســبحانك مــا خلقتنــا عبًثا، وال بدَّ َأنَّـــك إِيَّ ربَّ
ولـو كاَن َأغبـَر َأشعـَث، وَتـبَّـت يـدا َمـْن َسـُيـَطـَرُد مـن رمحـتِـَك حيـَن نكوُن بعثـًا ُمـْبـَتـَعـًثا.

اللهــمَّ ارحــم َأيب ونحــن معُه، وارحم اللهـــمَّ موَتـــى املســلمن وَأحياءهـــم، وارزقنـــا مجيعــًـا 
شفاعـــَة املصطفــى لنا التـــي هبا إِيـــاُه وعدَتـــُه.

وَصـــلِّ اللـُهـــمَّ عــى َسـيِّـــِد األَنبياِء، وعى آلــه وصحبِه الكرماِء، واحرشنا اللـُهـــمَّ َمـــَع َمـــْن 
َأحـَبـبـــَت ِمـــْن عبــاِدَك الرشفاِء، وَأدخلنا يف رحـمـتِـــَك ُمـْدَخـــَل صــدٍق، واجعل اللـُهـــمَّ مأوانا 

يقيـــن والشهداِء. يف جـنـتِـــَك مع الصدِّ
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إِنساٌن بخلٍق وآَخـُر بآَخـَر
ــياطن  ــُه رؤوِس الش ــا كَأنَّ ــوِم، طلُعه ــجرِة الزقُّ ــه كش ــرَأًة، ُخـُلـُقـ ــاًل كان َأو ام ــاٌن رج وإِنس
ا علقًا، فـــذاَك اإِلنســـاُن  وُأُكـُلـهـــا يغــيل يف البطوِن، حتســُبَها إِذا عانيَت مـــن مســاوِئها حنظاًل ُمـــرًّ
بخلِقـــِه السيـــئ، يسـيُء هلـذا معاملـــًة، ويشتـُم اآلخـَر قـواًل، ويتحدُث ســـوًءا عـن ُكلِّ مـن غاَب 
عـــن عينيـــه غيابـًا موقوتــًـا ألََجـــٍل مسمى َأو منسـيٍّ غيـــر مسمى، َأو غيبـًة َأبـــديًة بوفاٍة َأو رحيٍل 

دنيــويٍّ إىل بلــٍد آخــَر ال ُترجــى بعــَدُه عــودٌة هلــذا الغائــِب. 

 ، وهــذا إِنســاٌن يــرى الناَس دوَنــُه من منطلــِق تقييِمِه الذاتِـــيِّ غيـــِر املوضوعــيِّ وغيـــِر املنهجيِّ
لذلــَك فهــو يــيسُء ظنًا منه بَأنـــه يأتـــي باحلســـِن لســحِق األَســوأ يف غيـــِرِه، فالشــتُم عنــَده بفظاظِة 
ــوِل  ــِن الق ــن َلـيِّـ ــن م ــيًئا يف اآلخري ــوُرُه س ــا يتص ــى م ــاِء ع ــنًا للقض ــراه حس ــوئه ي ــكالِم وس ال
ــٍة  ــٍة ومقننـ ــًى ثابت ــُر بخط ــْن يس ــَد ُكلِّ َم ــلُّ ض ــُض املعت ــُره املري ــه تفك ــُل ب ــذا يص ــنِِه؛ هك وحس
بمعاييـــَر سليمـــٍة عادلــٍة منصفــٍة، ال يطغــى فيهــا اهلوى عــى احلـــقِّ وال الرشُّ عى اخليـــِر، معاييـــر 
، احلــالُل واحلــراُم رشًعــا، اجلريمــُة وخالُفهــا قانوًنــا، العيــُب  ُتظهــُر ُكلَّ إِنســاٍن يف مظهــِره احلقيقــيِّ

ــا وُعرًفــا.  ه اجتاعًي وضــدُّ

وهــذا اإِلنســاُن الســويُّ يظنــّــه َسـيِّـــُئ اخللــِق بَأنــه ليــس عــى اجلــادِة الســويِة الســليمِة؛ بــل 
وُيـِصـــرُّ بــَأْن يمــي وفًقــا ملــا يتوافـــُق مــع طبِعـــه وســلوِكه الناِشـَزيـــن، ويريــُد َأْن يكــوَن ســلوُك 
اآلخرين وفًقا ملوازينه ومعاييـــره هو، دوَن َأْن يعلـــَم َأنَّ الطبيعـــَة البرشيـــَة َخَلَقها الـلـــُه سبحانـــه، 
وَأراَد هلــا اخليـــَر لعمــوِم األَحيــاِء؛ بـــل لـِـُكلِّ اخللــِق َأجـمـــَع. وهـــذا الســلوُك احلميـــُد كثيـــًرا ما 
يطالُب بـــه الوســـُط اإِلنسانـــيُّ الـــذي جيعُل اإِلنســاَن مهيًئــا للتعايِش متكامــاًل يف هذه احليــاِة، بينا 
هـــذا اإلنســـاُن صاحب السلوك السيـــئ يتصـــوُر بسوِء فهِمـه وخطـــأ موازيـنـه َأنَّ ُكـــلَّ ما يصدُر 
مــن اآلخريـــن خطـــأ قاصـــر َأو خمالــف َأو حمبِط للخيـــِر، فيعمــُل عى إِجهاِض َأرحاِم اخليـــِر فـــي 
رُؤوِس األَصحـــاِء مـــن َأهـِل اخليـــِر املستويـــَن عى الفكِر السليِم الذين تلـــُد رؤوُسـهـم مسبباِت 
اخليـــِر لكــي تضبـــط ترفاتِـــهم، متوخيـــَن احلــالَل َأو املعروَف خوفــًـا مــن الوقوِع يف احلـــراِم َأو 
املنكــِر توقــًرا لــرشِع اهلل مســتهدفَن نشـــَر اخلــِر بــن َخـــلقه، َأو مبتعديــَن عــن اجلريمــِة احرتاًمــا 
ُه عــن العيــِب ومــا هــو  للقانــوِن واتقــاَء توقيــِع العقوبــِة عليهــم بموجــِب املخالفــِة لــه، ثــم التنـــزُّ
يف حكــِم العيــِب اتقــاَء لــوِم ُأنــاِس املجتمــع البــرشيِّ وحماربتِِهــم لــه. وصاحــُب اخلُُلــِق الســيئ ال 

يســتنكُف َأْن يعمـــَد بَأفكاِرِه السامـــِة املريضـــِة السقيمـــِة إىل وأد ســلوك األسوياء.
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 وذو الـُخـُلـــِق السيـــئ، ال يقتــُر بســوِئِه عــى نفِســه َأو علـــى َمـــْن حييطــوَن بِـــِه مــن قريٍب؛ 
ــن  ــِة م ام ــكاِرِه اهلدَّ ــِل َأف ــِق نق ــن طري ــرشِق، ع ــى امل ــرِب إىِل َأق ــى املغ ــن َأق ــُل م ــد يص ــل ق ب
خــالِل قنــواٍت كثــرٍة، َأو عــن طريــِق التنقــِل البــرشيِّ املبــارِش مــن خـــالِل اهلجــراِت واهلجــراِت 
ــِه َأْن  ــُب علي ــُث يتوجـ ــاوِئ، حي ــذه املس ــي هل ــى املتلق ــى ع ــؤوليُة العظم ــى املس ــِة. وتبق املعاكس
ُيـَمـيِّـــَز فيهــا وبينهـــا، وَيـِمـيـــَز صالـَحـــها مــن ســيِئها، فيقبُل َأو َيـْرُفـــُض علـــى حســِب طبيعتِِه 
البرشيــِة خيـِّـــرًة كانــت َأو ِشـِرْيـــَرًة، وعــى حســِب مـــدى حاجتِـــِه هلــذا املنقــوِل، وال ُيـْعـَتـَبـــُر 
ــي  ــن املتلق ــقُط ع ــد يس ــَك فق ــا دوَن ذل ــه، وم ــَد ب ــَبُه َأو تقل ــاُه إاِلَّ إِذا اكتس ــا تلق ــيًئا ب ــي مس املتلق
اللوُم منـــُذ َأْن يعلـــَن رفَضـــه لـــُه بعـَد متييـِزِه إِيـــاُه. وهـــذا االكتساُب َأو التقليـُد كثيـــًرا ما يكـوُن 
ـــا  لــدى ذوي الثقافــِة غــِر املقننــِة َأو الثقافــِة الســطحيِة وغــِر املضبوطِة بمعاييـــِر القيــِم النافعِة. وأمَّ
اإِلنســاُن اآلخـــُر مــن ذَوي التصنيفــن الـُخـُلـِقـيَّـْيـــن، هـــو إِنســاٌن خلُقــُه كشــجرِة الــورِد، فهــي 
شــجرٌة ال َتـــأُكُل مــن َقـْطـِفـَهـــا ولِكــْن يكفيــَك َأْن تشــاهَدها، وإِْن قطفــَت منهــا فقطُفــك وردٌة 
ذاُت رائحــٍة طيبــٍة، ُتدِخــُل الــروَر والبهجــَة يف النفــِس وتبعــُث االنــرشاَح يف الصــدِر، وتتســـُع 
معــه مداخــُل االرتيــاِح هلــا يف نفِســَك. وكلــا دنــوَت مــن ِذْي اخللــِق الطيــِب رَأيــَت فيــه نضــارًة 
، وكالُمـــه يســوقه إليك  حسنـــًة، وازَددَت منــه رائحــًة َطـيِّـَبـــًة ســاميًة. فهذا إِنســاٌن ســلوُكه ســويٌّ
بالتــي هــي َأحســُن، يصمــُت كثــًرا ويتكلــُم قليــاًل، وال يتكلــُم إاِلَّ إِذا َأوجــَب احلــاُل عليــه الــكالَم 
َث صــدَق، وإِذا َأعطــاَك  ، وإِذا حـــدَّ ليبتغــي نفًعــا وخــًرا، فــإِذا جلــَس آنـــَس، وإِذا صاحــَب َســـرَّ
وعــًدا َأوىف، َيـِعـــُد خــًرا وال َيـَتـَوعـــُد رًشا، وال َيـُعـــدُّ عــى النــاِس َأو فيهــم َأخطاءهــم ليؤذهيــم 
ـنْـَتـــه صــاَن َأمانـَتـــه وَأدى حَقهــا بالوفــاِء والتــاِم، فهــذا إِنســاٌن َطـيِّـــٌب يف خلِقــه،  هبــا، وإذا َأمَّ

، رجــاًل كان َأو امــرَأًة.  ونافــٌع يف ســلوِكه لنفِســه ولغــِره؛ فذلــك هــو اإِلنســاُن الســويُّ

ـــن مننــَت عليهــم ورزقَتهم اخللــَق احلســـَن يف صدوِرهــم ورسائِرهم، ويف  فاللهــمَّ اجعلنــا ِمـمَّ
ــم، ويف  ــًرا هل ــم خ ــاءًة، ويف حياهت ــًة بن ــكاًرا طيب ــهم َأف ــم، ويف رؤوِس ــم وَأقواهل ــلوِكهم وَأعاهل س
ظلمــِة قبوِرهــم ُأنًســا هلــم، ويــوَم لقاِئـــك جيدوَنـــه رمحـــًة منك هلــم بكرِمــَك يا َأكــرَم األكرِمـْيـــن، 
ُموا مــن خيـــٍر يف دنياهم  ليكــوَن جزاُؤهــم عنــَدَك ُحـْســـَن املــأوى وُحـْســـَن املقــاِم بــا فعلوا وقـــدَّ

خليـــٍر يف ُأخراهم.
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أوُل ليلـٍة يف أوِل ليلـٍة
ــا  ــٍة رَأت فيه ــُة َأوَل ليلـ ــُة الزوج ــرت فاطم ــرِبِه، تذك ــزوُج يف ق ــٌد ال ــا خال ــٍة يبيته يف َأوِل ليل
، تذكــرت  ــِن يف قــرِبِه ُضَحــى اليــوِم الــذي َمـــرَّ خالــًدا زوَجهــا الــذي تــويف الليلــَة املاضيــَة، وُدفِ

ــاَم 1958م. ــِس ع ــوِم اخلمي ــاِء ي ــن مس ــاردَة م ــتويَة الب ــَة الش ــَك الليل ــُة تل فاطم
َأطلقــت فاطمــُة العنــاَن لذاكرهتــا ســابحًة يف املــايض الســحيِق، لتعــوَد هبــا إىِل تلــَك الليلــِة حَن 
ِجــيَء بخالــٍد وســَط العرضــِة وصــوِت الطبــِل والطــاِر، ثــم اجتمعــت بــه يف تلــَك الــداِر )اخللــِة( 
ــذي  ــِن ال ــِه املت ــِل، وعقالِ ــوِد الثقي ــتِِه األَس ــدِة، وبش ــِه اجلدي ــًدا بثيابِ ــُة خال ــا فاطم ــي رأت فيه الت
وضَعــُه عــى رأِســِه فــوَق غتـــرتِِه الشــاِل. تذكرتــه فاطمــُة حــَن اجتمعــت بــه يف َأوِل ليلــٍة يف تلــَك 
الــداِر املبنيـــِة مــن احلصـــى واألســمنِت، بــاُب تلــَك الــداِر مســتقبٌل اجلهــَة اجلنوبيــِة، وفيهــا مـــن 
ْد(، خالتــه حــَن اجتمعــت بــه يف َأوِل ليلــٍة عندمــا َزُفوهــا إِليــِه  اجلانــِب الرشقــيِّ ُمَتَوضــٌأ )إْمـَيـــدَّ
وســـَط تلــَك الــداِر التــي ُسـيِّـَجـــْت مــن الداخــِل بقطِع القــاِش خمتلــِف األَلــواِن، وقد ُجـِمـــَعت 
من مجيِع بيوِت القريـــِة مفارُش املرقـــِد الذي صـــاَر مرقـــًدا هلـــا ولـــه يف َأوِل ليلـــٍة جيتمعــان فيها، 
ـــت  تلــَك الــداُر )اخللــُة( التــي ُأســِقَفت كــا ُســيَِّجت بقطــٍع مــن القــاِش املختلفـــِة َألواُنـــه، وُرصَّ
ــِة، ويف  ــجرِة امللون ــِس املش ــٌن بالطاووي ــا مزي ــٌس، وبعُضه ــا عاك ــَر( بعُضه ــَراٍء )مناظ ــا َم يف داخله
طـــرِف هـــذه الــداِر ُوِضــَع رساٌج بدائــيٌّ يســمونه يف ذلــَك الوقــِت )الَفـنَـــر(، حيــث َعـــمَّ بضوِئِه 
اهلــادِئ اخلفيــِف ُكلَّ َأنحــاِء الداِر بتفاوٍت حســَب ُبـعـــِد وُقـــرِب هذا الســـراِج مـــن املكاِن الـــذي 
يصُلـــه بضوِئـــِه، فالقريـــُب يظهـــُر واضًحــا َأكثــَر مــن البعيــِد، نعــم تذكرتـــه حــَن زفوهــا عليــه 
ِريِّ  ــزَّ ــا بالـ ــا وهامُته ــَيت َأطراُفه ــي ُحِش ــِة والت ــِة املتين ــوداِء الثقيل ــا الس ــِة، بعباءهت ــَك الليل يف تل
الثقيِل، وبالبطولِة الطويلِة الساتـــرِة ملفاتِن األُنوثـــِة الشبابيـــِة القرويـــِة التـــي مل تعـــرف املساحيـــَق 
وال ما هـــو مستحـــدٌث مـــن وسائـــِل جتميـــِل الوجـــِه، وقـــد ُعـلِّـَقـــت حليٌة من الذهِب تسمى 
)لِـْشـَغـــاب( عــى طــريف ُأذنيهــا، كــا ُغِرَســت يف الطــرِف األَيمــِن مــن َأنِفهــا حليــٌة ذهبيــٌة ُأخــرى 
تسمى )لِـْزَمـيِّـــْم(، وُوِضـــَعت يف ِرسَغـــي ذراعيها االثنتـيـــن من الذهب ُحـِلـــٌي، وُعـلِّـــقت عى 

ــُر. صدرها ُأخـ
ويف َأوِل ليلـــٍة يبيتها خالـــٌد يف قبـــِرِه، تذكرت فاطمـــُة َأوَل ليلـــٍة رَأته فيها، وملست منـــه رفقــًـا 
وحنانــًـا هبــا، هـــذا الرفـــُق وهذا احلنــاُن اللذان زرعا يف فـــَؤاِدها ُحـبَّـهـــا له مــن َأوِل ليلـــٍة، حيُث 
ــِه؛ بــل هـــو هــي يف  ــِه يف عاداهتــا التــي تتفــُق مـــع عاداتِ ــِه، وعميــِق معرفتِ ــِة خلِق ســَحرها بدماث

العــاداِت والتقاليــِد، حيــُث َأهنــا مــن بيئــٍة واحــدٍة، وعاشــا قيــًا اجتاعيــًة واحــدًة.
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صحيــٌح َأنَّ خالــًدا كان فقــًرا يف ذلــَك الوقــِت، ولكنــه كاَن غنـــيَّ نفــٍس يف خلِقــِه وتقديــِرِه هلا، 
لـــم يتـــزوجها وهـــو ُيـَبـيِّـــُت يف رأِســـِه نيَة الطالِق، وال َتـَحـيُّـَن الفرِص إِليقاِعـــِه، ومل يعذهبا ومل 

يضيــق عليهــا يف حياهتــا.
ــا  ــه ثالًث ــَك الصاحــَب الــذي صاحبت ــرِبِه، تذكــرت فاطمــُة ذل ــٌد يف ق ــٍة يبيتهــا خال يف َأوِل ليل
ــِل َأعبــاِء احليــاِة الشــاقِة يف مســتهلِّ صحبتهــا، تذكــرت  وَأربعــن ســنًة، عاوهنــا خالهلــا عــى حتمُّ
ذلــَك الصاحــَب الــذي صاحَبهــا باملحبــِة واملــودِة، فلـــم ُيغِضــب خاطَرهــا يوًما، ومل يرفـــع عليهـــا 
ت؛ بــل كان  كًفــا ليصفعهــا بـــه، وال عصــًـا ليرضهبــا هبــا، ومل هينهــا طيلـــَة عرشتِـهـمـــا التــي َمـــرَّ
يكرمهــا وينـــزهلا َأفضـــَل منـــزلٍة يف نفِســـِه وحياتِـــِه، ويضعهــا يف َأعى منـــزلٍة يف تقديــِرِه وحبِِه هلا.

نعــم، يف َأوِل ليلــٍة باهتــا خالــٌد يف القــرِب، تذكــرت فاطمــُة عــاَم 1971م، حيــُث مواقِفــِه معهـــا 
ــن  ــا م ــُف معه ــا ويتعاط ــُم هب ــكان هيت ــااًل، ف ــه حم ــفاَء من ــوا الش ــرٍض ظن ــت بم ــَن ُأصيب ــا ح وهل
منطلــِق حبـِـِه العظيــِم هلــا، وكان حيثها بإحِلــاٍح عى متابعـــِة َأخـــِذ العالِج وضـــرورِة متابعــِة األَطباِء 
حلالتهـــا، حيــزُن حــَن تظهــُر النتائُج غــَر مرحيٍة، ويفرُح فرًحا شــديًدا حيـــَن يبـــدو بعُض التحســِن 
ــا  ــوَل عمُره ــى َأْن يط ــي، يتمن ــى ه ــو وتبق ــوُت ه ــه يم ــو َأن ــَك ل ــى يف ذل ــِج، يتمن ــَك النتائ يف تل
وتســعُد يف هــذه احليــاِة التــي يبخــُل هبــا عــى نفِســِه، ألَنــه ال َيـْقـــِدُر علـــى فراِقهــا، ومتــرُّ السنـــون 
فيكتُب اهلل لفاطمـــَة الشفاَء مـــن مرِضـهـــا، ورَأى األَطباُء بعـــد ذلَك َأنَّ فاطمـــَة جتـاوزت مرحلـَة 
اخلطـــِر واملـــرِض، وُشفيت منه متاًما، واستقـــرت حالـُتـــها، وصارت تعيُش حياهتا عاديـــًة متامــًـا.

ثــم تقتـــرُب هبــا الذكــرى يف هــذِه الليلــِة إىِل يــوِم العرشيــَن مــن مــاِرَس لعــاِم 2001م، وهــو 
يــوُم إِدخــاِل زوِجهــا خالــٍد املستشــفى بســبِب ورٍم خبيــٍث َعـــمَّ جسـَمـــُه، ورٌم مــا لبــَث خالــٌد 
عــى إِثــِرِه بضعــَة َأيــاٍم حتــى انتــرَش يف جســِدِه بالكامــِل. وانتهــت هبــا الذكـــرى إىِل مســـاِء يـــوِم 
َأمــِس، الســابِع والعرشيــَن مــن َإبريـــَل عــاَم 2001م، حيــث فارقــت روُحــُه احليــاَة يف متاِم الســاعة 
الثامنــِة مســاًء. نـعـــم، لقــد مــاَت خالــٌد الليلـــَة البارحـــَة، وغطتــه قطعُة قــاٍش بيضــاُء لتخفيه عن 

ناظِرهـا إِلـى األَبـد ِ.
وقضـــت ليلَتهـــا هـــذه التـــي هــي َأوُل ليلــٍة يبــدُأ خالــٌد غيابــه األَبــديِّ عنهــا يف القــرِب تبكــي 
َع وَرَحـــَل، وتركهـــا فـــي هـــذه احليـــاِة حتمـــُل َأحزانـًا عظامـًا علـــى صدِرهـا  الصاحَب الذي ودَّ

رحيِلـِه. بعـَد 
ا بزوجتِِه،  فــال تلومـــوا بارًة ببـــاٍر حيـــَن بكتـــه، ألَنـــه َقـــلَّ َأْن نجــَد يف هــذا الزماِن رجــاًل بــارًّ

ًرا ِعرشَتـهـــا معـــُه. وفـيًّـــا هلا، مقدِّ
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َأفرَحـُه الصبا وأفـَزَعـُه املشيـُب

وملــا َجـــنَّ عليه الليـــُل وَجـــَد نفـَســـُه وحيــًدا يف ُعزلـــٍة عن احليــاِة بحركتها ودأبِـهـــا، راَعـــُه 
اكــِن، وَأوحشــته هــذه الغرفــُة التــي يـــرى نفســـه فيهــا منفــرًدا، فخــاَل القبـــَر  ســواُد الطبيعــِة الدَّ

ــاِع. ــَش اجلي ــَدُه هن ــش جس ــي تنه ــن دوابِّ األَرِض الت ــه م ــا في ــه وم بظلمت

ــُس جســَدُه الضعيَف فيجــُدُه جلًدا متغضنــًـا  وبينــا هــو يف هــذا اخليــاِل الـُمـرَســـِل، وهــو يتلمَّ
ووجًهــا شــاحًبا وشــعًرا َأبيــَض يغطــي رأَســـُه وعارضيــه وحليـَتـــُه وجفـنَـيـــِه، َأطرَق يف التفكيـــِر 
َر اآلثــاَم والفواحــَش واملنكراِت  ملـــيًّا حتــى َأراُه اهلل ســبحانه نفـَســـُه حــن كان يف ِعـــزِّ صبــاه. تذكَّ
ــَر الســوَء الــذي عامـــَل النــاَس بــه حينــذاك،  وُكلَّ األُمــوِر املحرمــِة التــي فعلهــا يف صبــاه، وتذكَّ
وِر والنفاِق باألَقـــواِل العظيمـــِة. هــذا الســوُء املتمثــُل يف الكيــِد واملكِر والبهتــاِن والظلــِم وقوِل الــزُّ

ـــَر، ثــم َذَكـــَر، واهلل ســبحانه يريــه يف نفِســِه عنــد املشــيِب يف ليلته هــذه الداكنِة  ـــَر، ثــم تذكَّ تذكَّ
ــه يقــرُأ ُكلَّ ذلــك يف صحيفــٍة منشــورٍة بيـــن يديــه أحداًثــا حــارضًة،  ُكـــلَّ مــا فعلــه يف صبــاه، فكَأنَّ
، ألَنَّه فعــاًل َفـعــَـَل ُكلَّ ذلك، وإِْن َأنكـــَرُه َأمــاَم الناِس إال َأنَّه يعتـــرُف  فصــاَر يقــرُأ ويعــرتُف وُيـِقـــرُّ
ـــا كان  بــه يف قــرارِة نفِســِه، تطــارُد تلــك األَفعــاُل نفـَســـُه الضعيفَة التــي َأصَبَحــْت اليــوَم تفزُع ِمـمَّ

هلــا ُمـْؤنِـًســـا فيا مــى مفرًحا ومرحيــًـا.

وخــاَل املــوَت : ومــا بعــَد املــوِت مــن حســاٍب عســٍر، وتنــازَع َأمـــَره بــن عقـــٍل مــدرٍك يريــه 
ذلــك َأينــا َفـــرَّ بوجهــه وبــن نفــٍس خائفــٍة مضطربــٍة تضيــُق عليــه حزًنــا وكآبــة، فــاهلل ســبحانه 
الــذي َأبلغــه املشــيَب بعــد الصبــا لقــادٌر عــى َأْن يبلـَغـــُه احلســاَب العسيـــَر بعــد َأْن يتوفــاه، ثــم 
يذيـَقـــه العــذاَب الــذي ال مفــَر منــه، فخــاَل النــاَر والعــذاَب األَليــَم، وَأيَّ جــزاٍء ســيلقى مقابـــَل 
ُكلِّ تلــك األُمــوِر الســوداِء التــي فعلهــا يف صبــاه حــن كانــت صحتــه وقوتــه يف عنفواهنا، وشبابـــه 
يف ِعـــزِّ طيشــه وهيجانــه، عندمــا كان يطــوُف بالنــاِس عــى ُمـطِـيَّـــِة إبليَس، يصنــع الفســاَد بالقوِل 

والعمــِل والفعــِل يف هــذا األَمـــِر وذاك.

ذهــَب بــه اخليــاُل إىل حـــدٍّ كبيـــٍر وهــو يتصوُر حاَلـــُه َعـِقـــَب مرحلــِة املشــيِب يف القبـــِر وعند 
ــا يشــفُع لــه، وصــاَر كثيـــَر التفكــِر يف جســامِة  النشــوِر وحيـــَن احلســاِب، وال جيــُد عمــاًل صاحلً
هـــَر  اجلــزاِء الــذي ســيلقاه مقابــَل ُكلِّ تلــك األُموِر الســوداِء واملظالـــِم احلالقـــِة. تـمنـــى لو َأنَّ الدَّ
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يعــوُد بــه إىل الــوراِء ليعمــَل صاحلـًـا حتــى يلقــى األَصلـــَح واألَنفــَع يف اآلخــرِة، ولكــن هيهــات َأْن 
هـــُر إىل حيــث صبــاه؛ بــل قــد يــرده اهلل إىل َأرذِل العمــِر لكــي ال يعلــم مــن بعــد علمــه  يعــوَد بــه الدَّ
ت عليه، ومل  ـــا مرحلـــُة الّصبــا َفـُبـعـــَدى له تلك، فتلــك مرحلٌة انقضــت وانتهت، وَمـــرَّ شيَئــًـا، َأمَّ
يكــن قــد َوِعـــَي فيهــا لنفســه التــي انتكســت اآلَن يف العــذاِب املقيــِم يف هــذه الليلــِة الســوداِء عنــد 
مشــيبه بعــد َأْن قــى وَطـــَرُه مــن احليــاِة، وَأصبــَح بــن اللحظــِة واألُخــرى ينتظـــُر املوَت صاِغـــًرا 

عند الِكـَبـــِر.

َفَخـــرَّ باكيــًـا متَأملــًـا حلالــه، آســًفا عــى مــا مــى منــه، يلــوُم نفـَســـُه، وعقُلـــُه يلوُمــُه، فيقــول 
لنفـِســـِه: ))َأنــِت التــي َأمــرِت بالســوِء، فيــا ويـَحـــِك مــن عــذاٍب َأليــٍم((، فتنكــُر نفـُســـُه حزًنا 
وحــراٍت، وجييبــه عقـُلـــُه: ))َأَومل تكــن عــى َبـيِّـنَـــٍة مــن النجديــن اللذيــن َأوضحهــا اهلل للناِس، 
ـــا كافًرا متحًرا؟!، اآلن ِعـــْش عذاًبا يف مشــيبك ولســوَف  ـــا مؤمنــًـا شــاكًرا وإمَّ فيكون العبـــُد إمَّ
تذوَقـــنَّ العـــذاَب األَكبـــَر حــن تقُف بن َيـــَدي العزيــِز املقتدِر، إِنَّـــك ستلقـــى آثاًمــا وعذاًبا حن 
توفـــى النفــوُس بــا عملت جـــزاًء عــاداًل مــن خيـــِر العادليـــن، ربٌّ ال يظلـــُم الناَس فتيــاًل، فخذ 
اآلن َأفعاَلـــك السالفـــَة الســوداَء الثقيلـــَة وأقواَلـــك العظيمــَة الثقاَل وامحلهــا َأوزاًرا ثقــااًل عظيمًة 
عــى بدنــك الضعيــِف الــذي ال يقــوى عليهــا وال عــى العــذاِب العظيمِ ، لقــد َأْنـَسـْتـــَك رغبـــٌة يف 
احليــاِة الدنيــا وَأنســاَك الصبــا َهــوَل حســاِب العقــِل يف املشــيِب مثلــا َأْنـَسـْتـــَك نفُســـك حســاَب 
ــِم، َفـِعـــْش اآلن بؤًســا مســتمًرا بعــد  ــوِم العظي ِب َجــلَّ ُعــاله يف الي ــرَّ اآلخــرِة، وهــو حســاُب ال
ــد  ــا بع ــوي، وندًم ــَس الدني ــاِط إبلي ــوَق بس ــرٍة ف ــٍة قص ــد راح ــا بع ــت، وَأمًل ــت وانته ــعادٍة زال س
ـَعـــَظ وهنــى النفــَس عــن اهلــوى وحــارَب الشــيطاَن وجاهــَد  غفلــٍة، واعلـــم َأنَّ الَكـيِّـــَس مــن اتَّ
ـــَر عظيـــَم العـــذاِب الذي يقابـُلـــه فـــي اآلخـــرِة، فا  النفَس ُكـلَّـَمـــا بدا هلا َلـْهـــٌو يف الدنيا، َتـَذكَّ
مـــن خطيئـــٍة َأو عظيِم عمـٍل َأو قـــوٍل َأو فعـــٍل إاِل وله يف املقابِل عقاٌب مثـُلـــه عظمـًة يف اآلخـرِة، 
فحتــى َأعــال اخليـــر العظيمـــة هلا َأجـــٌر وثواٌب عظيــان يوازياهنــا عظمـــًة مثلها عند اهلل ســبحانه؛ 

ــرُة َأمثالـهـا((. بل وعشـ
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بـقـايــا االبتسـامــِة

ــذ  ــة عمرهــا من ــل طيلـ ــة؛ ب ــام حياهتــا الزوجيـ ــة َأي ــَب عليهــا الشــقاُء طيل ــٌة ُكتِ ــورُة زوجـ ن
ــا،  ــد خرهت ــدة ق ــد م ــها بع ــد نفس ــى جت ــاس حت ــن الن ــدة م ــادق واح ــكاد تص ــال ت ــا، ف صغره
ــت،  ــا. تزوج ــبُل يف وجهه ت الس ــدَّ ــاة إاِلَّ وُس ــب احلي ــن مطال ــب م ــق َأيِّ مطل ــعى لتحقي وال تس
وَأصــاب الفشــل حياهتــا الزوجيــة، وصــارت حيــاة مملــوءة بــاألمَل، واآلهــات، واحلــرات. آالم 
منقطعــة النظــر ختفيهــا عــن النــاس، وُتـظـِهـــُرها َأمــام زوجهــا الــذي ال يريــد َأْن يفهمهــا، وال 

يريـــد َأْن يعيــَش معهــا ولـــو حلظـــة واحدة.

تتصنــع نــورة َأمــام النــاس َأهنــا يف عيشــة زوجيــة مســتقرة هادئــة، عيشــة ال تضاهيهــا ُأخـــرى 
، ختادع الناس فـــي  مــن الســعادة، ولكنهــا يف احلقيقـــة ُتـلـبِـــُس نفســها ثوًبا غيـــَر الثوِب الواقعـــيِّ
كل يشء، فحــن ختلــو مــع نفســها تعايــُش احلقيقـــَة املتمثلــَة يف دموعهــا احلائــرة ونفســها املتَأملــة، 

ــا وحرات. ووجداهنــا املشــتعل َأحزانـً

فكثــًرا مــا تنطلــق يف اخليــال، وتبــدل الــزوج بآخــر يف خياهلــا، وترســم احليــاة بغرهــا، فــرتى 
ــرى ذلــك الشــاب  ــزوج بُأخــرى، ت ــه تركهــا وت ــا مــى، ولكن ــه في ــال شــاًبا عرفت يف ذلــك اخلي
ــه  ــس بروح ــان، ويتحس ــة واحلن ــدها بالرق ــه جس ــس بيدي ــس، يتحس ــرشق النف ــه، م ــم الوج باس

مشــاعرها وفؤادهــا مــن احلــزن والغبــن اللذيــن ســادا يف هــذا الفــؤاد مــن ســنن طــوال.

َجـــى الليلـــيِّ الســوداِء هروبــًـا مــن الواقع لتهجــر احليــاة احلقيقية  تريــد يف ســاعاِت غســِق الدُّ
الصاخبــة التــي فيهــا زوج مكــرش ذو وجــه عبــوس، ذلــك الرجــل الــذي ال يســمع هلــا كلمــة وال 
يلبــي هلــا طلبــًـا، كَأنــه ُخِلــَق لكــي يالحقهــا َأينــا وحيثــا تكــون ليــرق منهــا ابتسامتهـــا فيضيعها 
يف عنفوانــه. ففـــي النهــار تناهض َأعاُلـــه وترفاُتـــه روَحـهـــا العليلَة، وتناحر شــيًئا من ســعادهتا 

القليلــة معــه، وفـــي الليــل يرهقهـــا يف األَحالِم صعــوًدا إىِل حيــاة ُمـثـَلـــى ترجوها.

ــب  ــة القل ــا مفعمـ ــت وتركه ــادر البي ــة، غ ــادة كالمي ــا مش ــه وبينه ــارت بين ــوم س ويف ذات ي
ــدى  ــا إِح ــاءت إِليه ــم ج ــس، ث ــا التع ــى حظه ــزن ع ــن احل ــزق م ــكاد َأْن يتم ــا ي ــاألمَل، صدره ب
صديقاهتــا فوجدهتــا منكبــة عــى وجههــا وهــي تبكــي، حاولـــت الصديقـــُة َأْن تزيـــل شــيًئا مــن 
األمَل عــن نفســها، ولكنهــا مل تســتطع إىِل ذلــك ســبياًل. ظّلــت نــورة تبكــي وصديقتهــا بجوارهــا، 
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وَأرسفــت يف البــكاء وهــي تنــدب حظهــا الــذي ســاقها إىِل هــذا الــزوج، حاولــت الصديقــة معهــا 
مــرة ُأخــرى لكــي ختفــف عنهــا، وتقنعهــا بــَأنَّ احليــاة ال تســر عــى وتــرة واحــدة، فليســت هــي 
فــرح كلهــا، وليســت َألـــًا وحزًنــا كلهــا فبــكاَء، فلــكلٍّ حينـــه وظروفــه، وعليهــا َأْن تتحمــل مـــن 

َأجــل طفليهــا اللذيــن ســيكون يف تعنتهــا ضيــاع هلــا.

ــل  ــبب املشاكـ ــرشدوا بس ــوا وت ــال ضيع ــرة ألَطف ــور كث ــرض ص ــاع وع ــن اإِلقن ــد م وبمزي
الزوجيــة والطــالق، َأذعنــت نــورة لقـــول صديقتهــا حفاًظــا علـــى طفليهــا، فنهضــت وغســلت 
وجههــا، ثــم عــادت لتتحــدث معهــا مــرة ُأخــرى، شــيًئا فشيًئـــا، حتـــى انقطعــت الدمعــة مــن 
ــذت  ــم َأخ ــربات، ث ــد الع ــن قي ــان م ــق اللس ــون، وانطل ــن اجلف ــت م ــم زال ــت ث ــون، وجف العي

ــا. ــا َأصاهب ــتحياء مم ــى اس ــك ع تضح

علقــت يف ذهــِن نــورَة صــورًة مضحكـــًة مــن حديــِث الصديقــِة، وظلــت تضحــك حتــى بعــد 
ُة عــى مبســم صديقتهــا، وعندمــا  مغــادرة هــذه الصديقــة، وصــار احلــدُث ابتســامًة تركتهــا البــارَّ
دخــل الــزوج األمَحــق، رسعــان مــا َأزال بقايــا هــذه االبتســامة منهــا، حيــث دخــل وغضــب ثائــًرا 
ألَنَّ موعــد الغــداء قــد تَأخــر، وَأنَّ عليــه التـــزاماٍت متعــددًة، كلهــا ترتتــب عــى توقيــت الغــداء، 
فظــّل يشــتم ويســب، ويــرخ وهيــزئ، حتــى َأْن اهنــارت نــورة مـــرة ُأخـــرى، وانكبــت تبكي من 

حزهنــا الشــديد، فضاعــت منهــا بقايــا االبتســامة.

فيــا َأهيــا الــزوُج، إِذا حكمــت الظــروُف عــى مســكينة َأْن تعيـــش معـــك زوجـــًة مثـــل هــذه 
ــك،  ــة علي ــت دخيل ــا ليس ــًدا، ألهَن ــلوك َأب ــذا الس ــا هب ــك َأْن تعامله ــن واجب ــس م ــة، فلي الزوج
وليســت بعالــة رمــت نفســها يف بيتــك، إهِنــا زوجتــك، وَأنــَت الــذي ســعيَت إِليهــا، ثــم خطبتهــا 
وتزوجتهــا دون منــاٍد يناديــك منهــا، فَأحســن إىِل زوجتــك، وليتمثــل ســلوكك يف مــا َأَمـــَر اهلل بــه، 

ـــا ضــم بمعــروف َأو تريــح بإِحســان. إِمَّ
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مظلـوٌم ودعاُؤه سمـوُّ ُخـُلـٍق

شــعَر بالظلــِم الــذي وَقـــَع عليــه قاســًيا، حيــُث َأصــاَب فيــه ُأمَّ املشــاعِر منــه، فعرهــا، ثــم 
نزلــت دمعـــٌة مــن عينيه سابحـــًة مســتنجدًة بقوِة العزيـــِز املقتـــدِر، تستنجـــُد ملــن ذرفهــا، الذي ما 
َأْن قهــره الظلـــُم الواقـــُع عليــه، حتــى َأدرَك َأنَّ قهــَر العزيــِز القهــاِر َأعظـــُم وَأَجـــلُّ مــن قهــِر ُكلِّ 
خملــوٍق، موقنـًـا بوعــٍد عظيٍم من العظيِم الذي ال خيلُف وعـــَده، وعـــُد القهاِر حيـــَن َأقســـَم بعزتِـــِه 
وجاللِـــِه لينــرنَّ املظلــوَم ولــو بعَد حيـــٍن، مها طالت غفلـــُة الظالـــِم، ومها نيَس الظالـــُم شــأَن 

ظلِمِه الذي َظَلـــَم بـــه اآلخـريــن. 

ــا  ــا طاهــًرا، ورسيــرًة َأطهـــَر، ثــم رفـــَع كفـً فتوجــه املظلــوُم بجســٍد طاهــٍر وقــد َأضمــَر قلًب
طاهــًرا، محَل عليه دعـــاًء َأطهـــَر منه إىِل حيث السمـــوِّ األَعلـــى، متوجهــًـا إِلـــى اهلل عالـــِم الســـرِّ 
وَأخفــى، ثــم قــال: ))اللهــمَّ إيِن ُظِلمــُت، وَأنَت َأعلـــُم بمــن ظلمني، وفِـْيـــَم ُظـِلـْمـــُت، وتعلـــُم 
، وقوُلـــك َحـــٌق، َأين قد ُأوذيــُت ظلمــًـا وعدواًنــا مبينن،  ، كــا َأنــَك َأنــَت َحـــقٌّ وعلـُمـــك احلـــقُّ
دون َأْن َأُجـــرَّ لنفــيس َأو ملــن ظلمنــي شائنـــَة عمــٍل مفعـــوٍل أو مقــوٍل ُتوِجــُب ظلــَم الظــاملِ الــذي 
، َفُخــِذ اللهــمَّ يل حقــي ممــن ظلمني، وَأنَت بـــه عليـــٌم، وال جتعـــل حقـــي عنــدك يا اهلل  وقــع علـــيَّ
يف ولــِده، وال يف زوِجــه، وال يف حبيــٍب عنـــَدُه، فُأولئــَك ال ذنــَب هلــم، ســبحانك فَأنــَت َأعـــدُل 
العادلــن، وَأنــَت ســبحانك ال تظلــُم الناَس فتيـــاًل، وال جتعله يف مالِـــه، ألَنَّـــه ليس ماَلـــه وحـــَده؛ 
بــل هـــو ماُلـــه ومــاُل ُأولئــك األَبريــاِء الذيــن ال ذنــَب هلـــم فيــا حــدَث يل منــه، وربــا ناَل حمتـــاٌج 
صدقـــًة منــه ترضيــك، وال يف طاعتــه لــك، وال يف عبادتــه إِيــاك، وال جتعــل حقــي عنــدك يــا ريب 
ــا لــه، وال جتعلـــه فتًكـــا  العظيــِم فيــا يرضيــك، وال فيمــن رضيــَت عنهــم، واجعلــه يــا اهلل تأديبـً
بـــه، وال قاطعــًـا لدابــره، فإِنــك َأنــَت احلليــُم الرحيـــُم، تذيقنــا مــن العــذاِب األَدنــى دوَن العذاِب 
األَكبـــر رمحـــًة منــك بنــا فلعلنــا نعــوُد عــن ظلمنــا ونتــوُب إِليــَك، فاجعــل حقــي يــا اهلل تأديًبــا لــه 
موصــواًل برمحتـِـَك، مبتـــوًرا دوَن غضبـِـَك، فلعــلَّ ظالِـِمـــي هــذا يــرُث خيـــًرا، فيورثــه عبــاًدا لك 

صاحليــن((. 

ت اجلبهـــُة  ثــم تدفقــت من املظلــوِم الدمــوُع خشــوًعا ملن رفـــَع ظلَمـــه إِليــه لرفعه عنه، وقـــرَّ
منــه ســجوًدا يف ليــٍل اســودت سويعاُتـــُه، ثــم ابيضــت تلــك الســويعاُت حــن آنــس صاحُبها ُأنًســا 
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فـــي مناجاتــه للرمحــِن الرحيــِم، وغفــَل الظالـــُم عــن حســاِب ربــه يف تلــك الســويعاِت، حيــُث ناَم 
الظالـــُم طـــواَل الليــِل كلــه ليقلـــَب اهلل عليه احلاَل بأســاَء وضـــراَء عظيمتــن، ألهنا بأســاُء ورضاُء 
ُأرِسـَلـَتـــا مــن عظيـــٍم عزيـــٍز مقتـــدٍر، وصاَر يكابـــُد منها عذاًبــا َأليًا، مــا نفعته يف ردمهــا قوٌة وال 

حيلـٌة.

َأَو َحِســِب الظالـــُم حيـــَن يظلـــُم بــَأنَّ الظلـــَم هيـــٌن ولــن حييـــَق بــه؟!، َكالَّ وريب، فإِنَّ قـــوَل 
الظالـــِم لو ُرِمـــَي به يف البحـــِر ألَسجـــَرُه، وَأشعَلـــُه، وَأهلَك ما فيه وَأفنـــاُه فناًء صارمــًـا، قاطعــًـا 
لِـِه وآخـــِرِه.. فتعاىل اهلل الرمحـــُن الرحيُم، الذي َسـَبـَق حلـُمـــُه غضـَبـُه، ووسعت  الصلـــَة بيـــَن َأوَّ

رمحـُتـه ُكـلَّ َمـْن َخـَلـَق. 

اللهــمَّ يــا مــن عـلَّـــمَت اإلنســاَن، وَأهلمــَت احليــواَن، إِننــا نســَألك رمحـَتـــَك باتبــاِع اهلــدى 
ق، ونســَألك رمحتــك قبــَل َأْن نظلـــَم اآلخريــن بــا تسوُلـــُه لنــا َأنفـُسـنـــا احلمقـــاُء  وديــِن الـــحِّ
الضعيفـــُة، ونســَألك العفـــَو والعافيـــَة يف ديننــا ودنيانــا، وَأْن يكــون لنــا ُحـْســـُن املقاِم عنــَدَك يوَم 
لقاِئـــَك، وُحـْســـُن املأوى يف جنـتِـــَك حَن َتِرُث األَرَض وَمْن عليها، ويبـــرُز اخللـــُق مجيعــًـا َلـَك، 
يــا واحـــُد، ويــا قهـــاُر، وصـــلِّ اللهـــمَّ وسلِّـــم علـــى حممــد الرســول ذي اخللــق العظيــم األَمن، 

ــه رمحــة للعاملــن. الــذي بعثت
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رعى اللـُه دياَرَك يا ابـَن ِهـنْـَد

ابـــَن ِهـنـْــدَ ، يــا ابــَن الكــراِم، َأتذكــُر فتــاًة َأحبتــَك ُحـــبًّا ال ُيقــاُس، فتــاٌة َنـــَذَرت حياهَتــا مــن 
ــي  ــأيت ألُمِّ ــًا ت ــَت دائ ــِة، َأتذكــُر حــن كن ــًة صغــرًة يف مالعــِب الطفول ــَك حــن كانــت طفل َأجِل
متلهًفــا تســَأُل عنــي كــي نلعــَب ســوًيا؟!، ذاَك التلهــُف، وذاَك الســَؤاُل اللــذان ُكنَّــا نظنهــا شــوًقا 
، هلــٌف وســؤاٌل ال ينقطعــان منــَك عنــي، وال منــي عنــَك،  مللعــٍب اختذنــاه بجــواِر بيتنــا القــرويِّ
أســئلٌة كنــا نظنهــا ُحْكـــَم دوافــِع اللعــِب وملعــِب الطفولــِة، ذاَك التلهــُف وذاَك الســَؤاُل اللــذان 
كانــا ُحبًّــا جيــري يف الدمــاِء منطلًقــا مــن َأعــاِق مشــاعِرنا الثنائيــِة يف األَفئــدِة، ولكننــا مل نعرفــه عــى 

حقيقتِــِه َإالَّ بعــَد َأْن كربنــا، إِنَّـــه احلــبُّ يف طهــارِة الطفولــِة وبراءهِتــا.

يــا ابـــَن ِهـنْـــَد، َأال تذكــُر فتـــاًة تقــي معظــَم وقتِــَك معهـــا يف بيتِهــا، نلعــُب هبــذه اللعبـــِة 
ــرى؟!. ــِة األُخ ــاَر القط ــل صغ ــِة، ونحم ــذه القط ــري وراَء ه ــَك، ونج وبتل

ـــى معهــا يف بيتنــا  ى َأو َتـَتـَعـشَّ َأال تذكــر يــا ابـــَن ِهـنْـــَد تلــَك الفتــاَة التــي كثيـــًرا مــا َتـَتـَغـــدَّ
َأو بيتكــم؛ بــل ومعــَك حـــوَل ِصـيـنـيَّـــٍة واحـــدٍة وسفـــرٍة مــن اخلـــوِص واحـــدٍة، َأيًضــا، ولكم 
ــَك، َأال  ــن بلعوِم ــَة م ــَع الغص ــي تدف ــك ك ــاَء ل ــرَض امل ــُت ألُح ــمكٍة، فجري ــِم س ــَت بعظ َغَصْص
ـــُر راكــدًة ثابتــًة مــن غيـــِر ِحــراٍك معــَك عندمــا نقعــُد للســمِع  تذكــُر تلــك الفتــاَة التــي َتـَتـَسـمَّ
ـــَك حــن تــرُد إِحداُهـــنَّ علينــا مجيَل الَقـَصـــِص مــن خــالِل )الغطاوي  ـــي َأو ُأمِّ ا حــوَل ُأمِّ ســويًّ
واحلــزاوي( الليليــِة حتــَت ضــوِء القمـــِر كلــا طلــَع َأو كلــا َأبـــدَر َأو كلــا اقتـــرَب مــن املغيـــِب.

َأال تذكـــر تلك الفتـــاَة التـي ُحـِجـَبـْت عنـــَك، وُمـنِـْعـَت َأنـَت من رؤيتِهـــا واحلديـِث معهـا 
ا مـن العمـِر ال جتيـــُز لكا ما َأجازتـُه الطفولـُة فـي مالعبِها، فافرتقتا  بـعـــَد َأْن َبـَلـَغـْت وإَِيـاَك ِسنًـّ

مــن ملعــِب الطفولـــِة بعد َأْن َكـُبـــرمتا وُكـــالًّ حيمُل ُحـبًّـــا عظيًا يف فؤاِده لصاحبِـــِه.

ــا جــاَء خاطــٌب خيطبهــا مــن َأبيهــا رفضْتــُه بحــدٍة  يــا ابـــَن ِهـنْـــَد، َأَوال تذكــُر الفتــاَة التــي ُكلَّ
وشــدٍة باســِم احلـــبِّ الطاهِر النقـــيِّ الذي جعلني وإِيــاَك قلًبا واحًدا ومشاعـــَر واحدًة َرْتـــًقا غيـــَر 
مفتــوٍق يف جســدين، نعــم، كنُت أرفـُضهـــم مجيعـهـــم رغبًة منــي يف زواٍج منــَك َأنَت وحـــَدَك، َأال 
مـــت عى صدِرهـا َأْن ُيدفِـَئ بحنانِـــِه وُحـبِّـِه َأيَّ َرُجٍل غيـــِرَك وَأْقـَسـَمـْت بَأْن ال  تذكـــُر التي َحـرَّ

يذوَقـــنَّ حـبَّ صدِرها وحنانِـــه َأحـٌد سواَك؟!.
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وهكــذا رصُت َأرفــُض ُكلَّ خاطــٍب يف ُكلِّ مــرٍة وُأبــدي نحوه صـــدوًدا وعزوًفا وخلـــَو رغبـــٍة 
ــَك آٍت إَِلـــَي ال  يف فــؤادي للــزواِج منــه، وظللــت َأرفــُض وَأرفــُض، واألَمــُل يكبـــُر يف نفــيس بَأنَّ
حمالــَة، حتــى علمــُت عــى غــِر وعــٍد هيــدُئ نفــيس بَأنــَك خطبــَت بنــَت فــالٍن وتزوجَتهــا متناســًيا 
ُحـبِّـــي، مهمـــاًل شــأين يف طيــِش غــروِرَك واندفاِعــَك وراَء َمـــْن َأَتــْت اليــوَم لتــرتَكَك، وترميَك يف 
ثــوِب حراتِــِك وآالِمــَك، فطلقـَتـهـــا بعــَد زواٍج حسبـَتـــُه َأنــَت قائــًا عــى ُحـــبٍّ بديــٍل حلبــي 
لــَك، نعــم، تلــك الزوجــُة التــي عشــَت معهــا ســنَن مــن عمـــِرَك وَأنــَت غيـــُر آســـٍف اليـــوَم عى 

فراقهـا.

ــا يف  ــُزوَل ُكلٍّ من ــِة؟!، وُن ــا ورحيَلكــم مــن تلــَك البيــوِت القروي ــَد، َأتذكــُر رحيَلن ــَن هن ــا اب ي
، مكانـــان متباعـــدان حيــُث َأنــا اآلن وحيــُث َأنــَت، ذاَك الرحيـــُل الــذي فلــَق قلبي  مــكاٍن َقِصـــيٍّ
َألـمــًـا، وضــاَق بــه صــدري حزًنــا حيـــَن ســاَرْت بنا األَظـعـــاُن مـــن تلــَك القريـــٍة، وذهـــَب ُكلٌّ 
منـــا فـــي سبيـِلـــِه، ســبيالن مــا ظننـُتـهـــا يلتقيــان َأبــًدا؛ لكــّن اهلل شــاَء والتقيــا بعــَد طــوِل ســنن 

وفــراٍق، فهـــا َأنــا ذا اليــوَم ُأناديــَك مــن جديــٍد. 

يــا ابــَن ِهـنْـــَد، َأال تذكــُر ُكلَّ ذلــَك؟! بــى، إِنَّـــك لتذكــُر، وتذكــُر، َأيًضــا، الفتــاَة التــي بلغــت 
ِســنًّا زاَد عــى األربعيـــَن ســنٍة، فلــم يعــْد َأحٌد بعــد َأْن بلغــت ذاَك العمــَر يقصــُد خطبـَتـهـــا خاصًة 
ــْت تعيــُش يف بيــِت شــقيِقها وحيــدًة ال َأنيــَس  هــا، وظلَّ بعــد َأْن مــاَت َأُبوهــا وأحلقـْتـــُه املنــوُن بُأمِّ
وال صاحــَب فــَؤاٍد، نعــم، لقــد جتــاوَزت ســنَّ األَربعــن ســنًة وهــي ترفــُض اجلميــَع يف مســتهلِّ 
هـــا هــــذا. صباهــا وِعــزِّ شــباهِبا، حتــى َأْن امتنــَع اجلميــُع اليــوَم عــن خطبتها وهــي يف ِكـَبـــِر ِسـنِـّ

يــا ابـــَن ِهـنْـــَد، لقد ذكرُتـــَك يف نفيس بعــَد طوِل ِسـنِـــيِّ الفــراِق، نعم ذكرُتـــَك اليــوَم بعد َأْن 
رَأيُتـــَك البارحــَة يف منامــي، تلــَك الرؤيــا التــي اســرتقَّْت هبا َأحشــائي، ورُهـَفـــْت منها مشــاعري، 
وَأحَيــْت هياًمــا قديــًا يف فــَؤادي، كا َنـبَّـَهـــْت فـــي نفيس ذكريايت القديمـــَة التـــي تركـَتـهـــا فِـــيَّ 

َأنــَت من سنيـــن خـــواٍل، نعــم تنبهت هـــذه الذكرياُت احلبيبُة إِلـــى صـــدري.

ــد  ــَك ق ــٍم يف وجدانِ ــبٍّ قدي ــن ح ــٍل م ــراي يف قلي ــى ذك ــَت ع ــَت ال زل ــَد، إِْن كن ــَن ِهـنْـ ابـ
َضـُعـــَف، فَأنــا عــى ذكــراك يف كثــٍر مــن حــبٍّ قديــٍم يتجــدُد، فَأنــَت حاضـــٌر معــي ُكلَّ الوقــِت 
ــه ومل تغرهــا  يف عظيــِم ُحــبٍّ مل يمســه النســياُن، فتعــاَل إِلِـــيَّ مبتـــٍغ زواًجــا، فَأنــا التــي مل َتـَتـَسـنَـّ
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تقلبــاُت األَحــواِل عــرب الســنن الطــواِل، وترغــُب فيــك زوًجــا بعــد َأْن تركْتــَك التــي َزَعـَمـــْت 
ــك عقيــٌم ال يمكــُن أِْن يكــوَن هلــا منــك ولــٌد. ــت َأنَّ َأهنــا حتبـــك، تركْتــَك اآلَن بعــد َأْن َظـنَـّ

يــا ابـــَن ِهـنْـــَد، َأنــا ال َأدعوَك إلـــيَّ ســفاًحا حمرًمــا، ولكنــي َأدعوَك زوًجــا يف عــرشٍة َأباحها اهلل 
لنــا، فربــا يكــوُن لــَك ولــٌد مــن هــذه التــي تركَتهــا، وهــي حتبُّــَك حبًّـــا مل يمــت خـــالَل العرشيــن 

ســنة التــي مضــت عــى فراِقنــا، فــاهلل يفعــُل مــا يشــاُء، وهــو العزيـــُز املقتــدُر.

ابـــَن ِهـنْـــَد، رعــى اهلل تلــَك الديــاَر التــي وضعــت يف َأفئدتِنــا احلــبَّ جنينًــا حتــى َتـَخـلَّـــَق 
ونــا و َكـُبـــَر، ثــم َأخــَذ مــن األَعــاِق سكنــًـا آمنــًـا َلـــُه، تلــَك الديــاُر القرويـــُة التــي تركناهــا منذ 
َأْن تباعــَد بيتانــا مــن زمــٍن بعيــٍد، تلــك الديــاُر التــي كان فيهــا بيُتكــم بجــواِر بيتنــا، فَأيــَن بيتانــا يف 
تلــَك القريــِة مــن ُقـــْرٍب متجــاوٍر متالصــٍق، وَأيــن بيتانــا اآلَن؟!، حيــُث ُكـــلٍّ ِمنَّــا يف بيــٍت بعيــٍد 

ــا يف َحـــيٍّ َأبعــَد مــن تباعــِد بيتينا !. عــن صاحبــه؛ بــل ُكـــلٌّ ِمـنَـّ

 يــا ابـــَن هنـــَد، إِنِّـــي يف ُكـــلِّ صبــاٍح ومســاٍء، ويف ُكلِّ ليلــٍة مقمــرٍة وُأخــرى مظلمــٍة، َأقــوُل: 
))رعــى اللـــُه ديــاَرك يا ابـــَن ِهـنْـــَد((.
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خماطبُة األَحاسيِس واملشاعـِر

املتلقــون لَأحاديــث يف جمملهــا نوعــان، نــوع مــن البــرش فيــه َأحاســيس رهيفــة وطريــة حيــة 
حتــس بــا حوهلــا، تنعكــس عــى مشــاعر يف صاحبهــا فيتَأثــر، ونــوع آخــر َأحاسيســه جافــة تــكاد 
تكــون ميتــة، فــال حيــس صاحبهــا بــا حولــه، وال حتــرك مشــاعر فيــه لتَؤثــر عليــه، فحيـــن نريــد 
ــا وامتناًعــا عــن هــذا الســلوك َأو ذاك، فالنــوع اآلخــر ال يســتجيب لنــا  توبيًخــا َأو َحـثًّـــا َأو كـفـً

َأبــًدا، ولــو كررنــا عليــه القــول مائــة مــرة.

ــد ال  ــل ق ــوًرا؛ ب ــتجيب ف ــة، يس ــة الطري ــة احلي ــاعر الرهيف ــيس واملش ــب األَحاس ــا صاح َأمَّ
يعمــد إىِل َأْن يــؤذي َأحــًدا ألَنَّ إِحساســه ومشــاعره يمنعانــه مــن ذلــك، فيحســب لنتائــج األَقـــوال 
واألَفعال َألف حساب، فـــي حيـــن َأنَّ َمـــْن جتـــرد من تلك األَحاسيس واملشاعـــر ييسء إىِل هـــذا 
وذاك غيـــر مباٍل، وال حياســب نفســه، وال ينـــدم علـــى قـــول َأو فعـــل سيـئـيـــن يصــدران منه يف 

عموم سلوكه وترفاتـــه وَأقوالـــه وَأفعالـــه.

ــورع دون اإِلرضار  ــة يت ــة احلي ــة الطري ــاعر الرهيف ــيس واملش ــب األَحاس ــإِنَّ صاح ــا ف َأيًض
باآلخريـــن، وحيســب لذلــك مــا قــد تنعكــس عليــه َأقوالــه وَأفعالــه ووقعهــا عنــد اهلل واآلخريــن، 
فهـــو دائــًا يقيس ســلوكه وُيـَقـيِّـــُم َأقوالـــه؛ وألَنـــه حيســب لذلــك احلســاب الدقيق، فإِنـــه يعيش 
ــذي  ــاعر ال ــيس واملش ــذه األَحاس ــن ه ــرد م ــالف املتج ــى خـ ــس رًشا، ع ــًرا ولي ــاس خ ــن الن ب
يــيسء هلــذا، ويظلـــم ذاك، ويــرض آخـــَر، ويســعى بالــرش، ألَنَّ جوفــه َأصمُّ صممــًـا ســاحًقا، ليس 
فيــه َأحاســيس َأو مشــاعر تؤذيــه، وتنبهــه وتَؤنبــه، يفعــل الــرش وليــس فيــه إِحســاس َأو مشــاعر 

ــه عــى هــذا العمــل َأو ذاك. يلومان

ــى  ــه ع ــذي يلقي ــالق ال ــَألة الط ــي مس ــاس، وه ــرب الن ــع َأق ــَألة، وم ــر مس ــاًل، ويف َأخط فمث
زوجتـــه ويــرشد َأطفالــه، ويدمــر حياهتــم، نجــد صاحــب األَحاســيس واملشــاعر الرهيفــة الطريــة 
ــذا  ــر ه ــه، وتأث ــتات َأطفال ــه وش ــار ُأرست ــتحرًضا اهني ــالق، مس ــذا الط ــن ه ــرتب م ــة ال يق احلي
الــيء عــى نفســه، بينــا نجــد األَجــوف مــن طبيعــة هــذه األَحاســيس واملشــاعر يلقــي الطــالق 
َر مــا قــد تــُؤول إِليــه األَحــوال واألَمــور بعــد  مثنــى وثــالث وربــاع دون َأْن يبــايل، ودون َأْن ُيـَقـــدِّ

الطــالق الــذي يتحــن لــه ويرتصــد إِليقاعــه.
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وكذلــك األَمــر يف املنهــج احليــايت، حيث جتـــد صاحــب األَحاســيس واملشــاعر الرهيفــة الطرية 
احليـــة يبتعــد عــن احلــرام، يســامل خاضًعــا للقانــون، مراعًيــا ومــدرًكا للعيــب االجتاعــي فيا هـــو 
ــام وال يعـــدها عــى  ــا نجــد األَجــوف يرتكــب املعــايص واآلث يف َأعــراف املجتمــع واألرُسة، بين
رات غــر مبــاٍل بخطــورة َأرضارهــا،  نفســه، غــر مبــاٍل يف نتائجهــا، يتاجــر ويتعاطــى الـُمـَخـــدِّ
وغــر مبــاٍل بجســامة العقوبــة القانونيــة يف شــأهنا، ينافــق وخيــادع، ويغـــش، وال هيمـــه َأمـــٌر يف 

. حــرام رشعـــيٍّ َأو عقــاب قانــوين، َأو عيــب يف عــرف اجتاعـــيٍّ

وخالصــُة القــوِل، فإِننــا حــن نخاطــب ذوي األَحاســيِس واملشــاعِر الرهيفــة الطريــة احليــة، 
إِنــا نخاطــب فيهـــم هــذه األَحاســيَس واملشــاعَر نفســها، ألهَنــا هــي التــي حتركهــم، لذلــك نجــد 
ــثَّ  ــاَد، واحل ــَح واإِلرش ــاعُرهم النصـ ــهم ومش ــُل َأحاسيُس ــر، وَتـَتـَقـبَّـ ــر بالتأث ــا تثم َأنَّ خماطبتن
ــا  ـ ــا، َأمَّ ــُؤولة عنه ــاعرهم مس ــهم ومش ــون أحاسيس ــي تكـ ــم التـ ــا، وكل رغباهت ــجيع من والتش
األَجوفــون فمخاطبتنــا هلــم ُتـَعـــدُّ مــن تضييِع الوقــِت وَمـَلـــِل الــكالِم والتوجيه، ألَنَّ أحاسيســهم 
ومشاعرهم ال تغر فيهم من األَمـــر شيئــًـا، فيصبـــح خطابنـــا منتـــٍه بـــال فائدة، حتى وإِْن اتصـــف 
ْن يف  هـــذا اخلطـــاب بُأسلـــوب العقـــل واملنطـــق، ألَنَّــك تكـــون كــا يقــول املثــل الشــعبي )ِمــــذِّ
َخـَراَبـــه(، ويصبـــح املخاَطـُبـــون كَأهنم ُخُشـــٌب مسندٌة، مهمـــا خاطبتهـم ال يأتيـــك منهم خيـر. 

َأال ليــت شــعري، َأْن يــدرك األَجوفــون ســوَء َأفعاهلــم وَأقواهلــم، وخطورهتــا عليهـــم وعــى 
اآلخريــن، فيمتنعــون عــن اإِلســاءة بالقــول َأو العمــل، ومــن ثــم يتفاعلــون مــع الطــرف اآلخــر 
ملــا فيــه مصلحــة الفريقــن، حتــى تعيــش اإِلنســانية يف حيــاة نموذجيــة مــن احلــب واإِلخــالص 
والتفــاين والوفــاق والتفاهــم، وكذلــك احــرتام كل طــرف لآلخــر، وتعاطفــه معــه، واإِليثــار خــًرا 

فيــا بينهــم.
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ئاُب الغزالـُة والذِّ

مــا بــال هــذه الذئــاب تتهافــت برشاســة وهــي جائعــة نحــو غزالــة آمنــة يف مرقدهــا، مــا بــال 
ــة  ــذه الغزال ــال ه ــث يف مج ــا للعب ــذي يدفعه ــد ال ــًة باحلق ــا مليئ ــل قلوًب ــي حتم ــاب وه ــذه الذئ ه

لتعكــر َصـفـــَو حياهتــا اآلمنة اهلادئـــة؟!.

ــوِف  ــُة اخل ــٌة حبيس ــا، غزال ــدور حوهل ــي ت ــاب الت ــذه الذئ ــورًة إىِل ه ــر مذع ــَة لتنظ إِنَّ الغزالـ
والرعــِب اللذيــن يتصاعــدان يف فَؤادهــا كلــا عــوت هــذه الذئــاب بَأصــوات متلهفـــًة الفرتاســها، 
ــا  ــأكل حلمه ــها وي ــز ليفرتس ــو الفائ ــون ه ــود َأْن يك ــده، وي ــي صي ــون ه ــود َأْن تك ــب ي ــكل ذئ ف
الشــهي، إهِنــا غزالــة يف فجــر شــباهبا وغــرة صباهــا، غزالــة مل يطمثهــا َأحــد بعــد ومل حتــِو َأحشــاُؤها 
ــا وطبًعــا حســنًا، فهــي  صغــًرا؛ َأضفــى عليهــا اخلالــق فَأبــدع فيهــا مــن اجلــال شــكاًل ومضموًن
وادعـــة َأليفــة، مســاملة عفيفــة، مكافحــة نظيفــة، ال حتمــل بــن َأضلعهــا قلًبــا َأســوَد كقلــوب هــذه 
ــا مــن مكــر اخللــق الفاســد، قلــٌب خــاٍل مــن الطبــاع  ــا نظيًفــا خالًي الذئــاب؛ بــل إهِنــا حتمــل قلًب
ــالة  ــا رس ــا وباطنه ــة، ظاهره ــن والطمأنين ــالم واألَم ــر والس ــب اخل ــة حت ــا غزال ــة، إهِن الذميم
خــر وحــب للبرشيــة، تنطــوي يف وجداهنــا ُأمنيــة كبــرة، ُأمنيــة عظيمــة ال تضاهيهــا ُأمنيــة، إهِنــا 
النـــزعة الطبيعيــة إىِل األُمومــة، إهِنــا تتمنــى َأْن يكــون يف حضنها رئـــٌم صغيـــٌر تالمســه بيـــد احلنان 
الناعمـــِة، ولكــن، كيــف يكــون هلــا ذلــك يف هــذا العــامل املتوحــش؟!. هــذا هــو الســَؤال الــذي 
تطرحــه الغزالـــُة عــى نفســها يف كل حــن، إهِنــا ال تضمــن ذلــك إاِلَّ إِذا اطمئــن قلبهــا املرجتــف ملن 
يتقــدم هلــا، إهِنــا تريــده نظيًفــا عفيًفــا ذا خلــق رفيــع، ليــس بالصغــر الطائــش، وليــس باملخمــور 

الباطــش، وليــس باملتهــور الفاحــش.

ــرة واخلــوف والرعــب وهــي  ــاة مــن وســط ســور احل ــة لتنظــر إىِل هــذه احلي إِنَّ هــذه الغزال
ــي وراءه  ــال خيف ــذا اجل ــّن ه ــع، ولك ــال الرائ ــاة اجل ــذه احلي ــا يف ه ــرى َأحياًن ــث ت ــرددة، حي متـ
ــت  ــا، ويمي ــم ُأمنياهت ــا، وحتط ــا آماهل ــع عليه ــد تضي ــي ق ــة الت ــرة واآلالم العظيم ــاوئ الكب املس

ــاة. ــا يف احلي طموحه

واحلقيقــة فــإِنَّ هــذه الغزالــة حمقــة يف ختوفهــا، ألَنَّ هــذه احليــاة مليئــة باخلــداع والغــدر واملكــر 
والكيــد، وكل تلــك الصفــات الســيئة قــد ال تتضــح هلــا إاِلَّ بعــد َأْن ترتبــط بمثيلهــا مــن خــارج 
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ــدات  ــر التعه ــكالم وكث ــو ال ــذوق حل ــد تت ــا ق ــث َأهن ــه، حي ــش في ــذي تعي ــن ال ــورها اآلم س
ــاًل مــن الزمــن حتــى جتــد خــالف ذلــك كلــه،  ــر، ثــم مــا تلبــث قلي ــد بدايـــة األَم والوعــود عن
ألَنَّ التجــارب َأثبتــت هلــا بــَأنَّ كل ذلــك يــزول مــع تقــدم احليــاة، حــن تنقلــب األُمــوُر، وختتــل 
املوازيــُن التــي وزنــت الغزالــة وفقهــا ُأموَرهــا وقبوهلــا، ومــن ثــم عــى َأساســها ارتبطــت بالطــرف 

اآلخــر حينــذاك.

إًذا، ماذا تفعل الغزالة واحلال هذا؟!.

ــة  ــي مكافح ــورها الذهب ــط س ــا يف وس ــتمر يف عزلته ــا َأْن تس ــن، إِمَّ ــوى خياري ــا س ــس هل لي
ــا لدهيــا مــن مواهــب ومهــارات وصفحــات بيضــاء نظيفــة  ــاة بمفردهــا، معتـــزة ب يف هــذه احلي
التــي ســجلتها يف احليــاة َأخالقهــا النبيلــة وســرهتا املحمــودة طــوال شــباهبا متخليــة عــن ُأمنيتهــا 
ــد  ــا ض ــون عائًق ــد يك ــذي ق ــر ال ــا، ذاك الصغ ــر يف َأحضاهن ــم صغ ــود رئ ــرة يف وج املنح
ــع  ــا َأْن تستســلم لدف ــة، وإِمَّ ــام املســتقبل املعضل ــوم مــن َأي ــر مــؤمل يف ي ــع مري خالصهــا مــن واق
ــا وراحتهــا  ــر مــن ُأمنياهت ــا خــرت معــه الكث ــل بذئــب كارس، غــادر، رب ــة، وتقب ــها فريس نفس
وطمأنينتهــا وســعادهتا التــي تنعــم هبــا اآلن يف مرقدهــا الدافــئ، وحــن ختــر ســتندم، وســتتمنى 

ــذاك. ــا وقت ــن ينفعه ــدم ل ــن الن ــة، ولك ــا احلالي حياهت

نعــم، فالتجــارب التــي عايشــتها الغــزالن األخريــات مثيالهتــا ممــن رصن فريســة هلــذه الذئاب 
الــكارسة والثعالــب الغــادرة املاكــرة تَؤكــد هلــا ذلــك وتفزعها. 
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ـَقـٍة َأنـَّـاُت ُأمٍّ ُمـَطـلَّ

ــَك  ــُم، وآالٌم علي ــت يتعاظ ــَك ثاب ــبُّ يف َأعاِق ــه، واحل ــموَت ب ــوٌق، فس ــَك ش ــا من ــي، س قلب
َجـــى تــري إَلـــيَّ عــى ُمطِّــيِّ الليل  بَأوجاعهــا وقســوهتا تتعاقــُب، وَأحــوال طفــل عــرب غســق الدُّ

يف درهبـــا الطويــِل، فتطــوف َأمام ناظٍر فِـــيَّ ألَجلـــه ساهـــر.

ــه طــالق وفــراق مــن زوج  ــَد بينــي وبين ــُن الســبِع ســنن، باَع ــه طفــيل الصغــر، اب قلبــي، إِنَّ
ع قلـبـــه ألَمرهــم، واســتأنس قوَل  ظــاملٍ وجائــر، ســمَع احلاقديــن واحلاقــدات يف كالمهــم ثم َطـــوَّ
املغرضــن واملغرضــات، واملبغضــن إِيــاَي واملبغضــاِت فهــدم بيتــي، وَشـتَّـــَت شــميل بطفــيل الذي 
َأصبــح يباعـــُد بينــي وبينــه مســتقران متباعــدان، املســتقر األَول عنــدي، حــن ســكنُت َأنــا بيــَت 
ــي مقــًرا يِلَ بعــد طالقــي مــن َأبيــه، واملســتقر اآلخــر عنــده، حــن ســكن هــو بيــَت زوجـــِة َأبيـــه  ُأمِّ
مقـــًرا لــه بعـــد الطــالق والفــراق، فصــار كلٌّ ِمنَّــا يناجــي اآلخــر بَأنَّــات حبيســة يف صــدره. َأعرفه 
َأنَّـــاته وَأوجاعـــه مــن التعبيـــر عنهـــا عــى لســان َأهل اخلــر ذوي العطــف والرمحة، حن يشــكوَن 
عنــدي حالــه ويتَأملــون حلــايل عليــه، َفَحبـِـَس كل منــا فــؤاده عــى هــذه األَنَّــات عذاًبا وَأملــًـا وســهًرا 

وشوقـًا منقطـَع النظيـِر. 

ــه طفــيل، الــذي يبحــث عــن كلمــة احلنــان فــال جيدهــا عنــد زوجــة َأب، ويبحــث  قلبــي، إِنَّ
ــن يمســح عنــه ومنــه ولــه دمعــة قهــر متــُأ عينيــه فــال جيــد َأًبــا، ويقــي ليلــه وهــو يف ُعزلتــه  َعمَّ
ـــاَء، تلك اجلـدراُن  َجـــى املوحش منطوًيا بيـــن اجلـــدراِن األَربعـــِة الصمَّ وحيًدا منفرًدا يف غسق الدُّ

الصــاُء التــي يناظرهــا وهــي ال تعكــس لــه إاِلَّ ســواد الليــل احلالــك الــذي خييــُف طفولـتـــه.

ــا عــن  ــه ابنــي، يصحــو صباًحــا بعــد قليــِل نــوٍم مــن ليــٍل طويــٍل، ثــم يندفــع باحًث قلبــي، إِنَّ
ثــوب واحــد يليــق بمظهــره ليذهــب بــه إىل املدرســة، فــال جيــُد، فهــذا ثــوٌب ممــزٌق، وذاك قــذٌر، 

وهذا قصيـــٌر، واآلخـــُر فاضـٌح.

ــه ابنــي، كلــا زاده املــدرس قهــًرا عــى قهــر املنـــزل، تقطَّـــَع فــؤاده الصغيـــر حزًنــا،  قلبــي، إِنَّ
ــاُه بدمــوِع حــزن  ــُل، وامتــأت عين ــه احلي ت علي ــهُل، وَعــزَّ ــه السَّ وازداد فكــره حــرة، وضــاق ب
يمــزق َأحشــاءه، ال يعــرف لــه هنايــة وال خالًصــا، فهــو يف املدرســة مســتواه ضعيــف لعــدم مــن 
ــرف  ــف دون َأْن يع ــتواه الضعي ــه ملس ــدرس يكره ــت، وامل ــه يف البي ــتكال تعليم ــه اس ــع مع يتابـ
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اها وال  الســبب، ألَنَّـــه ال جيـــُد يف البيــت َمـــْن يســتذكر لـــه دروســـه وال َمـــْن يعينه عــى إِفهامــه إِيَّ
عــى َأداء واجباته، فاألَب مشــغول َشــَغًفا بالزوجـــة، والزوجـــة مشغولـــة َشـَغـًفـــا وولًعا بتعذيب 

هـــذا الصغيـر وقهـره.

ا ألَحــد، وَأرى  ــه طفــيل الصغــر، الــذي َأرى الــرباءة يف تفكــره، فــال ُيـضـِمـــُر رَشًّ قلبــي، إِنَّ
الــرباءة يف ســلوكه، فــال يبطــش بَأحــد، وَأرى الــرباءة يف عينيه، فال ينظـــر حقـــًدا ومكـــًرا إىل َأحد، 

صغــر ال يعــرف خائنـــَة األَعــِن ومــا خُتِْفــي الصــدور.

ــى  ــح علـ ــه، ويصب ــا لضعف ــَب ال يناهل ــي بمطال ــى التمن ــيِس ع ــذي ُيم ــيل، ال ــه طف ــي، إِنَّ قلب
حرمانــه منهــا مــع مكــر زوجــة َأبيــه وكيدهــا اللذيــن ال يســتطيع هلــا منًعــا وال دفًعــا، كيــد ومكــر 
ُيرديانـــه حلًمـــا يغــيل يف َدٍم مـــن العذاب الذي تـــذوب فيـــه مشــاعره وَأحاسيســه الطرية الرقيقـــة 

الساميـة.

َق بينــي وبينــه حديــث املبغضــات إِيــاَي وإِيــاُه، الكارهــات فينـــا  ــه طفــيل الــذي فــرَّ قلبــي، إنَّ
ـــًة، وُهــنَّ الفاجــراُت برهبــن َقَســًا. وئاًمـــا ومجًعـــا، وأقســمَن عــى صــدق حديثهــنَّ ُحـجَّ

ــر  ــب كبيـ ــا ح ــا، إهِنَّ ــه، فاحفظه ــؤادي ل ــا يف ف ــي وضعه ــة اهلل الت ــَك َأمان ــُت في ــي، َأودع قلب
ــه،  ــَي يف مــاء البحــر المتــصَّ ملوحت ــو ُرِمـ ــَر الصغــر، حــب ل ــا َكـُبـ لصغيـــر، حــب يكــرب كل
ــن  ــاٍل م ــب خ ــري، ح ــوف صغ ــياق إىل ج ــذاق واالنس ــم وامل ــغ الطع ــب سائـ ــا إىل حلي وَأحاهل

الظلم ومـــن الشـــرور.

ــه ليــس للظاملــن مــن ويِلٍّ َأو نصيـــر، وَأنَّ  ــا الطفــل الصغــر، واعلــم َأنَّ فُأوصيــَك صــرًبا َأهيُّ
الظاملــن لــن يفلحــوا َأبــًدا مهــا طــاَل ظلمهــم، فَأنــَت الــرباءة كلهــا عنــد اهلل وعنــد َخْلِقــِه، ومــن 

َيــرُض الــرباءة َيـَتـَبـــَرُأ األَخيــار منــه، ويبقــى معــزواًل ُيـشـــاُر إليــه احتقــاًرا وازدراًء.
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مرزوق ومعيزاته وغنيامته

يف العــام 1956م كان مــرزوق -يرمحــه اهلل- يــرح يف ماعــز القريــة وغنمهــا، فيبــدأ يومــه منذ 
الصبــاح الباكــر قبــل طلــوع الشــمس، يمــّر عــى أحــد بيــوت القريــة ليأخــذ منــه متــًرا، ومعنــى 
ذلــك أن البيــت الــذي يأتيــه مــرزوق صباًحــا ليأخــذ منــه التمــر هــو البيــت الــذي يكــون عشــاء 
ــذا  ــه. وهكـ ــه وغنيات ــة معيزات ــرب بصحب ــه عقــب صــالة املغــرب حــن يعــود مــن ال مــرزوق في
يكــون حــال مــرزوق كل يــوم وهــو يف طــواف عــى كل بيــت مــن بيــوت القريــة بيًتــا بعــد آخــر.

يــأيت مــرزوق يف الصبــاح، يأخــذ التمــر مــن البيــت، ثــم يتجــه جنوًبــا بمعيزاتــه وغنياته نحـــو 
الــرب، حيــث املراعــي العشــبية أو النباتات الربيـــة األخــرى، مثـــل: )العشــب أو اهلــرم أو الغذام أو 

غــر ذلــك مــن النباتــات الشــتوية أو الربيعيــة أو الصيفيــة أو اخلريفيــة(.

جيــول مــرزوق بمعيزاتــه وغنياتــه يف الــرب هنــا وهنــاك، وحيثــا يكــون طعــام تلــك املــوايش، 
وعندمــا يصــل مكاًنــا مــن هــذه األمكنــة، يــرتك املعيــزات والغنيــات ترعــى الــكأ ونباتــات الــرب، 
وجيلــس هــو ليســرتيح بعــن ترقــب كل شــاردة وواردة منهــا. يتابــع هــذه املعيــزة وتلــك الغنيمــة 
ــل يقــف موقــف املعــن، األمــن عليهــا، يعينهــا إذا مــا  ألهنــا ســتلد بعــد قليــل، فــال يرتكهــا؛ ب
تعرضــت لــوالدة عــرة، ويقــف موقــف املتلقــف لوليدهــا حــن يلفظــه رمحهــا فــور خروجــه، 

ليهتــم هبــا وبــه، ويســاعد الوليــد لكــي يرضــع حليــب أمــه.

ــه إياهــا أهلهــا، فــال يرمــي حجــًرا  ــة التــي أّمن  حيــرص مــرزوق أن حيافــظ عــى هــذه األمان
عــى هــذه، وال يــركل تلــك، وال جيعــل قناًصــا يقــرتب منهــا، وال جييــز لســارق أن يصــل إليهــا.

وعندمــا حتــن الســاعة احلاديــة عــرشة ظهــًرا، يتجــه بمعيزاتــه وغنياتــه إىل عــن املــاء، فيمــأ 
ــل يف مواطــن النبــت، وجيلــس هــو حتــت ظــل  ــه بعــد رواحهــا الطوي ــاًء لتــرشب من احلــوض م
شــجرة يرقبهــا مــن بعيــد، ثــم يضــع متــره الــذي جــاء بــه مــن القريـــة ليأكلــه طعــاَم غــداٍء، وليــس 
ســواه، ثــم يصــيل الظهــر، ويتمــدد مــن غــر نــوم حتــت ظــل تلــك الشــجرة ليســرتيح هــو ويريــح 

معيزاتــه وغنياتــه.
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ــون  ــن تك ــرف مل ــه يع ــك؛ ولكن ــن ذل ــر م ــا أكث ــاة، ورب ــز أو ش ــده ماع ــد عن ــادف أن تل يص
ــاء  ــده إىل املس ــه عن ــظ ب ــه، وحيتف ــه وذاكرت ــا يف نفس ــه هب ــا، فيلحق ــرف وليده ــز، ويع ــذه املاع ه
ليســلمه إىل أهلــه حــن يعــود قبيــل الغــروب. يأتـــي وقــت العــر، فيصــيل مــرزوق العــر، ثــم 
جيمــع معيزاتــه وغنياتــه يف مجـــع واحـــد، ويتجـــه هبــا بعد ذلك شــااًل نحـــو القريـــة، وقــد وضع 
الصغــرات من وليـــد كـــل ماعـــز وكـــل نعجـــة يف خمـــالة كانت معــه، وربــا يكون عددهــا ثالثة 
مواليــد أو أربعــة أو تزيــد، ويســر مــرزوق وراء معيزاتــه وغنياتــه هيشــها بعصــاه رافًقــا هبــا، يســر 
ــد  ــة عن ــارة أخــرى إىل أن تشــارف عــى مشــارف القري ــارة، ومتــي ت فيهــا عــى هــون، ترعــى ت

الغــروب.

ــه،  ــة بمعيزات ــو القري ــا نح ــرزوق قادًم ــم م ــان هل ــإذا ب ــون، ف ــال يلعب ــة أطف ــوب القري يف جن
تســابقوا نحــوه ليتلقفــوا مــا حيمــل مــن ســخيالت ونعيجــات إن كانــت تعنيهــم. مــرزوق يعـــرف 
هــؤالء األطفــال الصغــار، ويعــرف أن هــذا ابــن فــالن، وذاك ابــن فــالن، وهــذه الســخيالت لبيت 
فــالن والنعيجــات لبيــت فــالن، وتلــك آلخــر، فيعطيهــا األطفــال كاًل بحســب انتائهــا إىل بيتــه.

جيــري األطفــال فرحــن وهــم حيملــون هــذه الســخيالت والنعيجــات ليبــرشوا أهليهــم هبــا، 
ألهنــا كانــت ذات شــأن عنــد أهليهــا القرويــن، فهــي ســتكرب، وســيكون منهــا احلليــب وغــره، 

وهــي أنــس هلــم يف حياهتــم القرويـــة حــن تغــدو وحــن تعــود.

ــاء،  ــدأ الثغ ــا، فيب ــرزوق بينه ــوب وم ــن اجلن ــة م ــة القري ــات ناصي ــزات والغني ــل املعي وتدخ
ــرة،  ــوت صغ ــرة وص ــوت كب ــة، وص ــوت نعج ــز وص ــوت ماع ــن ص ــوات ب ــازج األص وتت
وصــوت أنثــى وصــوت فحــل، ثــم تنســاق نحــو بيــوت أهليهــا لتدخــل فيهــا وتربــط يف مرابطهــا، 

ثــم حتلــب وتســتقر حتــى بكــرة الصبــاح التــايل.

أمــا مــرزوق فيتجــه إىل املــكان الــذي يــأوي فيــه واختــذه ســكنًا دائــًا لــه، ثــم يصــيل املغــرب، 
ويذهــب بعــد ذلــك إىل البيــت الــذي أتــاه صباًحــا حــن أخــذ التمــر منــه.

اليــوم عشــاء مــرزوق عندنــا، مــاذا أعددنــا؟!، لقــد بحثنــا عــن األُدم الوحيـــد، وهــو الســمك 
ال ســواه، فوجدنــاه، وأعددنــا طعــام عشــاء مــرزوق مكبوًســا أو حممــًرا حمــى، أو أبيــض )شــيالين( 
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مــع الســمك؛ لكــّن أولئــك اجلــران مل جيــدوا الســمك يــوم أمــس، ممــا اضطرهــم إىل صنـــع عشــاء 
ــرزوق  ــوا مل ــم صنع ــك، ومــن ث ــة أو حلــم دي ــم دجاج ــا كان معــه حل ــمك، ورب ــدون س ــر ب مغاي
عشــاءه، ألن مــرزوق بمثابــة ضيــف عندهــم، والضيــف لــه عنــد أهــل القريــة شــأن عظيــم، يكــرب 
الذبــح لــه ويصغــر بحســب مكانتــه ووجاهتــه، إن كان ضيًفــا معتــاًدا، أو كان وافــًدا مــن بلــد آخــر 

أو مــن قــوم آخريــن ذوي شــأن اجتاعــي.

املهــم، لقــد دخــل مــرزوق بيتنــا مــن البــاب بعــد أن صــى املغــرب، وجلــس مــع رجــل البيت 
فينــا وبنيــه، وقــدم العشــاء ملــرزوق وَمـــْن معــه جالســن، وأكل اجلميــع ما يــره اهلل بنفــس راضية 
قانعــة حامــدة شــاكرة اهلل عــى أنعمــه، مل يعرفــوا غــر األرز والســمك طعاًمــا هلــم إالَّ فيــا نــدر، 
وربــا كان الطعــام أرًزا ال خيلطــه ســمك، فيأكلونــه أرًزا خالًيــا منــه، ألن اللحــم والدجــاج املجمــد 
ال يتوفــران يف القريــة، فاملتوفــر عــى قلتــه هــو الدجــاج احلــي الــذي نــادًرا مــا يذبــح، فيــرتك حيًّــا 

حلاجــة أخــرى، كالبيــض والتكاثــر.

وينتهــي مــرزوق وَمـــْن معــه مــن تنــاول طعــام العشــاء، فيرشبــون القهــوة القطرية، وربــا كان 
معهــا الشــاي األمحــر، ويتســامرون قليــاًل سمـــًرا مؤنًســا، حيدثهــم فيــه مــرزوق عــن البـــر ومــا بــه 
مــن كأ وخيـــر إذا كان الفصـــل شــتاًء أو ربيًعــا، وما هـــو عليـــه من قحـــل إذا كان الفصــل صيًفا 
ــرزوق  ــادر م ــم يغ ــة، ث ــك النعج ــز وتل ــذه املاع ــع ه ــها م ــاالت والدة عايش ــن ح ــا، وع أو خريًف
البيــت ليصــيل العشــاء يف املســجد مجاعــة حــارضة، ومنهــا يتوجــه إىل مضجعــه يف ســكنه، ثــم ينــام 

اســتعداًدا الســتئناف الرحلــة املاثلــة الشــبيهة املتكــررة يــوم غــد، وكل يــوم.

ــد  ــا، ليخل ــن يف مقربهت ــا، ودف ــات فيه ــى أن م ــة، حت ــرزوق يف القري ــاة م ــت حي ــذا كان وهك
ــاء  ــاهد وف ــرزوق ش ــرب م ــي ق ــها. وبق ــن أناس ــه م ــه وأهل ــص لقريت ــن املخل ــل األم ــاح الرج كف

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا حت ــة كله ــل القري ــيٍّ أله مرزوق
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مهساُت شـوٍق إىل القريـِة

ـــَرى َأقـلَّـنـــي،  وجداُنـهـــا احلزيـــُن يف الليــِل شوقــًـا َأنشــدين، وطائـــُر الذكــرى إِليهــا يف السُّ
ــني. ــر لتسمعـ ــا َأو الب ــمع منه ــغ الس ــي، َأبل ــا لعلن ــُت حنينً فري

فناديــُت مـــن قســـوِة حــاِل الفـــراِق هلفـًــا، َأيا حبيبتـــاه، إِنِّـــي َأتيــُت إِليــِك يف عناء الشغـــوف 
وشقـــاه، فهل تسمعيـــن من حبيبـك عالـي نـــداه، َأو هـل تريَن يف وجهـه فرحـــَة قدومـه إِليـِك يف 
ُد الوجـَد واحلنيـــَن فِـيَّ ومني  ُســـراه، ندائـــي احلزيـــُن ينساق إِليـِك فـي جوف الظـــالم الذي يـردِّ

صـداه.

ــا خينقــه األمَل، فَأقبــل حبيبــي إىِل  فَأجابــت مــن األَبعــاد قائلــة: ))نعــم، إيِن َأســمع منــَك صوًت
ُحضــِن التــي ُمــْذ فارقتهــا مل تنــم، ترجــو لقــاءك وحــدَك مــن بــن َأبنــاء األُمــم، َأقبــل إىِل بعيـــدة 

.)) تشــكو إِليــَك قهـــَر زماٍن َأصـــمَّ

فــرُت نحوهــا عــى ُمـطِـــيِّ الشــوق شــوًقا ُمـَتـِقـــًدا، حتــى جلســت بقرهبــا رشًفــا من ســنن 
ـــًدا. ُمـفـَتـَقـــًدا، فانســاقت عينــاي يف عينيها لــروف الزمان َتـفـقُّ

آنســُت يف جوفهــا آالم الفــراق الطويــل، وهــي ترنــو إيلَّ بطــرف منكــر وفــؤاد َأســقمه نحيبها 
ت نحــوي يــًدا شــاحبة انحفتهــا رصوف الدهــر وتقلــب األَحــوال َعِقــَب  مــع العويــل، ثــم َمـــدَّ

الرحيــل.

فمســَحْت بيدهــا عــى صــدر فِـــيَّ ذاق لفراقهــا العــذاب األَمــر، صــدر فيه فـــؤاد بــآالم احلنن 
إليهــا كــم اصطــرب، ثــم انســاقت مــن مقلهــا نظــرات مــا رَأيتهــا ُمنــْذ عرشيــن عاًمــا، َأرتنــي إِياهــا 

احلبيبــة حًبــا قديــًا وهياًمــا، وَألقــْت عــى صــدري بــرأس فيــه األَشــواُق تتعاظــُم زحاًمــا. 

َجــى، وهي ترينــي مضارب  ـــا َجـــنَّ الليــُل بســواده، عشــُت معها ســويعات الغســق والدُّ ولـمَّ
، وهناك األَُب، وهنـــاك كان يمشـــي علـى ترابـها  الطفولـــة الغاليـــة ومضارب الصبـــا، فهناك األُمُّ

اجلـدُّ األَحـدُب.

ــكان  ــت يل: ))ذاَك م ــم قال ــا، ث ــى بطحائه ــًرا ع ــا طاه ــي تراًب ــا، فَأرتن ــت يب يف ربوعه وطاف
ــجرات  ــَك ش ــاَك، وتل ــَك هن ــا يف طفولت ــات رميته ــك ُحصي ــَك، وتل ــكان نوم ــَك، وذاَك م ملعب
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كنــَت تلعــب يف ظلِّهــا((، ثــم قادتنــي نحــو بحــر ســا بــه احلســُن اجلميــُل، وقالــت: ))ذاَك هــو 
ـــا، وتلــَك )َمَساِكـــُر( كنــَت تغدو نحوهــا ليــاًل وهناًرا  البحــر الــذي كنــَت تصطــاد منــه ســمًكا طريًّ
للصيــد فيهــا، فتأكلـــه مــع ُأرٍز َأو متــٍر طعاًمــا شهـيًّـــا. َأنســيَت كل ذلــَك، َأم َأنَّـــَك ال زلــَت تذكــر 
ــَك  ــا ذكريــات، ووقــاًرا جلــدَك وَأبي ــا، وَأنَّ لــَك يف الصب ــا وجرًي ــذاَك لعًب ــة وقت َأنَّ لــَك يف الطفول

ـا؟!((. سويًّ

لــْت املدن  قلــت هلــا: ))يــا ُأمــاُه مــا نسيـُتـــِك، وال نســيُت فرًحــا وُأنًســا كان لِـــيَّ فيــِك، وال بدَّ
فِـــيَّ شــوًقا إِليِك، وال َأصالـــًة فِـــيَّ منِك، ســتبقن برتابِك الطاهـــر وســائِك اجلميلة، وبحرِك ذي 

اجلود عـَلـــيَّ مدى الدهر عزيزًة، سَأبقـــى َأذكـــر خصااًل طيبـــًة ال تزاُل فِـــيَّ منــــِك خالــــدًة((. 

وقضيــُت يف ســعة صدرهــا احلنــون ســويعاٍت حتــى بــدت الطبيعــة نــوًرا، فهَمْمــُت يف حــايل 
عــودة بَألـــِم عـــودٍة مل ُتكمــل لنفــيس رسوًرا، فــكل الذي مجعني هبــا ُحـُلـــٌم تداخل عَلـــيَّ يف نومي 
َي وراء ستـٍر مستـوًرا، ففتحـــُت عينـيَّ ومل َأَر سواَي  ـــا مجاهلا الفعلـيُّ فقـــد كان عنِـّ ماًرا عبـــوًرا، َأمَّ
منفـــرًدا يف فــراش بمعــزٍل عنهــا، وَأين َأعيــش عــى ُبـْعـــِدها يف ذكريات من املايض ســيطرت عَلـــيَّ 

بعنفوانـهـا َجـوًرا وغـروًرا.
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ـِة مالمـُح رمضاَن يف القريَّ
ــن  ــو عـ ــان هـ ــن رمض ــث ع ــَأنَّ احلدي ــه ب ــح ل ــز يف َأْن ُأوض ــارئ العزي ــتلطف الق ــة اس بداي
رمضــان يف القريــة التــي تقــع عــى الســواحل الشــالية لدولــة قطــر حســب مــا روي يل عنــه مــن 
والــديَّ وحســب مــا عايشــته بتجــاريب ومالحظــة عينــي حتــى ســنة 1970 م. علــًا بــَأنَّ رمضــان 
كــا تعــرف عزيــزي القــارئ ال خيتلــف بشــعائره وقيمــه الدينيــة يف زمــن عــن الزمــن اآلخــر، وال 
يف بلــد عــن غــره؛ ولكــّن الّســات االجتاعيــة هــي التــي ختضــع للتغيــر بحكــم معطيــات كل 

ــن هــم قبلــه مــن األَجيــال وَمـــْن هــم بعــده. جيــل وقيمــه التــي يعايشــها منفــرًدا هبــا عمَّ

فالقريــة تلــك يف ذلــك الزمــن كانــت تتميــز خــالل شــهر رمضــان بعــدة ســات خمتلفــة ســواء 
أكانــت يف القيــم االجتاعيــة التــي هــي بمثابــة قانــون َأخالقــي حيكــم َأهلهــا، وينظــم عالقاهتــم 
ببعــض وفًقــا ملبــدأ التآلــف البــرشي والتجانــس الفكــري، َأم يف األُكالت الرمضانيــة التــي كانــت 

ســائدة ومعروفــة يف تلــك احلقبــة الزمنيــة املشــار إليهــا آنًفــا.

ففي مقام القيـــم االجتاعيـــة، كان َأهـــل القرية مرتامحيـــن متحابن فيا بينهم، ويظهـــر عظيـُم 
حبهـــم عــى الــدوام، ويزدادون ُحـبًّـــا رجااًل ونســاًء وصغاًرا وكباًرا فـــي هـــذا الشهـــر الكريـــم، 
فـــال ينشغـــل َأحدهـــم عن اآلخـــر بِـُحـَجـــٍج َأو بُأخرى كا هـــو حال ُأناس هذه األَيام، خاصـــة 
إِذا وضعنــا فـــي االعتبــار َأنَّ غالبيـــة رجال َأهـــل القرية ال يعملـــون عمـــاًل مقننــًـا يشغلهـــم عن 

بعضهـــم، إاِلَّ َمـــْن كان يعمـل منهم فـــي منطقة دخــان آنـذاك.

ــال،  ــرش الرج ــث ينت ــر، حي ــالة الفج ــذ ص ــة من ــل القري ــد َأه ــان عن ــوم يف رمض ــدُأ الي فيب
فيذهــب بعضهــم ممــن يصطــادون الســمك لصيــده يف البحـــر إِذا كان الصيــد مواتًيــا خــالل الفــرتة 
الصباحيــة، يف حــن َأنَّ النســاء جيلبــن املــاء بواســطة احلمــر مــن مناطــق العيــون املائيــة القريبــة َأو 
البعيدة نسبًيا، وقـــد كان هذا خـــالل َأوائـــل اخلمسينيات قبـــل َأْن تزودهـــم الدولـــة باملاء بواسطة 

الســيارات )النســافة( التــي تنقلهــا مــن مناطــق بعيــدة إىِل هــذه القــرى. 

وقبيــل الظهــر تلفــي األُمُّ َأطفاهلــا فتصنــع هلــم غداءهــم اخلفيــف الــذي يمــُأ بطوهنــم بيــر، 
ــروف  ــاق املع ــز الرق ــن خب ــًدا م ــم ثري ــع هل ــث تصن ــث، حي ــر غ ــن غ ــم م ــق جوعه ــّد رم ويس
ــاد  ــد ع ــون األَُب ق ــن يك ــه، يف ح ــط لتحليت ــكر فق ــوى الس ــه س ــس في ــراح لي ــاء ق ــروًدا يف م مث
ــن  ــة القارئ ــال القري ــي رج ــن باق ــره م ــم كغ ــرآن الكري ــرَأ الق ــس ليق ــمك، وجل ــد الس ــن صي م
للقــرآن الكريــم مــن واقــع املصحــف الرشيـــف إىل َأْن حيــن موعـــد صالة الظهـــر، فيصــيل اجلميع 
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ليعيشوا قيلولـــة هادئـــة هـــدوًءا منقطـــع النظيـــر بحكم طبيعـــة احليـــاة يف القريـــة، حيث يسيطر 
عليهــا الســكون املطلــق.

ــع  ــع م ــم يتاب ــا، ثـ ــة فرًض ــيل اجلاع ــجد ليص ــرف األَُب إىِل املس ــر، فين ــت الع ــأيت وق وي
صحبــه وعـــَظ إِمــام املســجد الــذي يعــرف يف ذلــك الوقــت )باملطــوع( ويســتمر ذلــك إىِل مــا قبيل 

الغــروب ليعــود إىِل بيتــه.

ـــا األُمُّ فتقــوم عقــب صــالة العــر بإِعــداد وجتهيــز طعــام الفطــور والعشــاء مًعــا، ودائــًا،  َأمَّ
طعام الفطور يكـــون بســيًطا فـــي مكوناتـــه مـــن حيــث َأصنافـــه الغنيـــة بفوائدها، حيث يصنـــع 
هـــذا الفطـــور مـــن ُأُكـٍل متنـــوٍع، مثـــل )السـاقـــو، والنشـــا، والبالليـــط، والعصيد، واللقيات، 
ــاج  ــه حيت ــكاد ُيذكــر ألَنـ ــو القمــح املهــروس بعــد طبخــه فــال ي ــا )اهلريــس( وهـ ـ ــد(، َأمَّ والثري
إىِل اللحــم، واللحــم فـــي القـــرية ال يوجــد وال يتوفــر إاِلَّ يف مناســبات قليلــة، كَأْن يــزور القريــة 
ــداد  ــدات يف إِع ــات جاه ــتمر األُمه ــا، وتس ــه فيه ــرس بوالئم ــام ع ــا َأو يق ــن خارجه ــف م ضي
الفطــور ليتفرغــن منــه قبــل الغــروب بوقــت كاٍف، حتــى إِذا مــا حان وقــت الفطــور ُوِضـــَع األَكُل 
ــا وجبــة العشــاء  الـُمـَعـــدُّ للفطــور بَأكملــه؛ ليــؤكل بعــد آذان املغــرب وقبــل الصــالة مبــارشة، َأمَّ
فتَؤخــر إىِل مــا بعــد صــالة املغــرب لتــؤكل قبــل صــالة العشــاء، وهــي وجبــة األُرز ومــا صنعــت 
ــوم  ــة حل ــوم وبخاص ــر اللح ــدم تواف ــا لع ــمًكا طرًي ــذا األُُدُم س ــون ه ــا يك ــا م ــن ُأُدٍم غالًب ــه م علي
املــوايش ويســتثنى مــن اللحــوم حلــوم الدجــاج احلــي التــي تتوفــر بقلــة نــادرة؛ لتصنــع مــع األُرز 
بعــد حشــو هــذا الدجــاج بالبصــل والبهــارات املتوفــرة والبســيطة جــًدا، ويســمون هــذه الوجبــة 
م( َأو )مشــخول( َأو )يف قاعتــه(، ويف بعــض األحيــان يكــون العشــاء أرًزا  عــدة أســاء هــي: )امــَودَّ
ال خيلطــه ســوى البصــل والطاطــم والبطاطــس، وهــذه البطاطــس كانــت تعــرف عندهــم باســم 

ـــم(، وال يشَء غــر ذلــك.  )عــيل ِولَّ

 طبًعــا وكــا َأسلـــفت فإِنَّ حلـــم املــوايش ال يتوفــر يف القريــة إاِلَّ إِذا دعــت الــرضورة االجتاعية 
والوقــار واجلــاه لضيــف جــاء القرية متميــًزا اجتاعًيــا لدى رجــال القريـــة إِْن كان الضيف رجـــاًل، 
َأو تكــون امــرَأة متميــزة لــدى نســاء القريــة إِذا كانــت الضيفــة امــرَأة ذات اعتبــار اجتاعــي. وهــذه 
ــات  ــنة يف َأوق ــدار الس ــى م ــع ع ــت تصن ــد( كان ــط، والعصي ــا، والباللي ــاقو، النش األَكالت )س
ــا  ــاَن ذكروه ــاُس رمض ــر الن ــي إِذا ذك ــة الت ــص الغذائي ــن اخلصائ ــا م ــا، إاِلَّ إهِن ــا م ــدة نوًع متباع

اقرتاًنــا بذكـــِرِه، حيــث َأهنــا يف رمضــان تأخــذ صفــة االســتمرارية. 

وال شــــك َأنَّ قـــارَئ اليـــوم يعـــرف )الســاقو، والعصيد، والبالليط، والنشــا( وغره مما ذكرته 
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آنًفــا مــن األكالت، ولكنــــه ال يعــرف )املليــوخ( الــذي هــو عبــارة عــن ُأرز خيلـــط بــه نــوع معــن 
بذاتـــه مثـــل )اجلـــراوة أو امللبـــو( وهــي نباتــات بريــة معروفــة، وهذا )املليــوخ( يصنع من ســمك 
ــة(  ــم يعصــد بواســطة َأداٍة خشــبية يســموهنا )املرضاب ــاألرز( ث ــا ب )اللخــم ومفــرده خلمــة خملوًط
حتــى يتشــابك األُرز ومــا احتــواه يف تــراٍص جيــد، يكــون بعدهــا جســًدا واحـــًدا، ال يمكــن عــزل 
َأو فصــل هــذا عـــن ذاك. وقــد ُنـِســـَخ اســم )املليوخ( اليـــوم واستبـــدل باســم آخر تعــارف ُأناس 
هـــذا الزمـــان عليـــه باســم )املرضوب َأو املرضوبة(، وهـــو األُرز، أيًضا، مـــع حلـــم الدجاج غالًبا 

َأو اللحــم األمَحــر ويصنــع بنفــس الطريقــة.

ــة اليــوم يف خمتلــف  ــه املدني ــة مل تكــن مــن جنــس مــا عرفت ــة القروي وهــذه األُكالت الرمضاني
األَصنــاف واألَشــكال ســواء املطــورة يف األُكالت االجتاعيــة حالًيــا َأو مــا يعتــربه ملجتمــع اليــوم 
ــا مبتكــًرا بالنســبة لتقليــده الغذائــي وهــو املنقــول إِلينــا مــن ُأكالت املجتمعــات األُخــرى؛  طعاًم
بــل كان األُكل الرمضــاين يف القريــة حينــذاك ينحــر يف األَصنـــاف التاليــة فقــط، والتــي ســبقت 
، وهــي )البالليــط و الســاقو والنشــا أو املــررص، وهــو النشــا نفســـه،  اإِلشــارة إِليهــا فيــا مـــرَّ
ولكــن بتســمية ُأخــرى(، وكذلــك َأكلــة اللقيــات التــي هــي مــن الطحــن املخلــوط باملــاء القــراح 
واملغــيل يف الدهــن وبعــد االنتهــاء منــه ينثــر عليــه الســكر نثــًرا مبــارًشا ليحــّى بــه، وليســت كحــال 
اللقيــات التــي يف حــال هــذه األَيــام حيــث تضــاف لَأخــرة البيــض واخلمــرة يف تركيبهــا ثم حتى 
بــاء يــذاب فيــه الســكر(. وكذلــك َأكلــة الثريــد يف القريــة حيــث كانــت تتكــون مــن خبــز الرقــاق 
املعــروف مثــروًدا يف مــرق ليــس فيــه ســوى البصــل والطاطــم والليمــون األســود والبطاطــس، 
وبعــض األَحيــان يضــاف إىِل الثريــد حلــًا مملًحــا جمفًفــا منــذ مــا قبــل رمضــان، حيــث يكــون هــذا 
اللحــم قــد رفــع عــى إِثــر ذبــح ذبيحــة مــن ســابق وقــت؛ كل ذلــك يتــم صنعــه فطــوًرا باإلضافــة 
ه، فيصنـــع  إىِل الوجبــة الرئيســية وهــي األُرز والســمك الطــري الــذي ُأحضـــر مـــن البحـــر لَتـــوَّ
ـــا األُرز املحمر املحـلَّـى  ـــا مكبوســًـا َأو ُأرًزا َأبيض يسمونـــه )الشيالين( ومعـــه املرق. َأمَّ العشاء إِمَّ
بطعــم الســكر ويســمونه )الربنيــوش(، فــال يصنعونــه للفطــور بــل خيتصــون بــه وجبــة الســحور 
ــا عــى  مـــع الســمك املشــوي عــى اجلمـــر، علــًا بــَأنَّ )الربنيــوش( يف ذلــك الوقــت كان يصنــع إِمَّ
الدبـــس وهــو عبــارة عــن إِفــرازات التمــر بشــكل طبيعــي خيــرج عــى هيئــة العســل حيـــن يعرض 
لضغــط حــرارة جويــة فــوق العاديــة حيــث تســيل مــن التمــر عصـــارة شديـــدة احلــالوة آخــذة 
ــا َأْن يصنــع هــذا )الربنيــوش( عــى مــاء املريــس املحــى بلونــه األمَحــر  ــا، وإِمَّ لــون التمــر هلــا لوًن
وطعمــه احللــو حيــث يمــرس التمــر يف هــذا املــاء ثــم يؤخــذ املــاء لصناعــة )الربنيــوش(، ويتـــرك 
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مريس التمر للبهائـــم بعـــد ذلك. وال يصـــار إلـــى صنـــع )الربنيوش( علـى الســـكر مطلًقـا فيمـا 
مى فـــي القريـة.

ــم  ــن يدركه ــون ح ــت، يلتق ــارج البي ــب خ ــم للع ــن يؤهله ــم يف س ــن ه ــال الذي ــا األطف أّم
وقــت العــر ببعضهــم ليلعبــوا عــدة ألعــاب مــن ألعــاب النهــار، حيــث للنهــار يف القريــة ألعــاب 
و لليــل ألعــاب أخــرى؛ فيلعــب هــؤالء الصغــار ألعاًبــا يتســلون هبــا ريثــا حيــن وقــت املغــرب.

ومــن هــذه األلعــاب النهاريــة مــا هــو شــاطئي ال يمكــن ممارســته إالّ عى شــاطئ البحـــر، مثل 
لعبــة )أبــو اسـبـيـــت.. حــي.. وال مـيـــت( ومنهــا مــا هــو بــري بحكــم طبيعــة اللعبــة، وكذلــك 
لعبــة )الـبـــروي احلـجـــري( الــذي يتكون مــن احلصيـّـــات الصم الصغرة وغرها مـــن مالمـــح 

احليـاة الربيـة.

أّمـــا البنـــات الكبــرات فيساعـــدن أمهـاتـهـــن يف عمــل البيــت وإعــداد الفطــور، وبعــض 
األطفــال الذيــن هـــم فـــي ســن صغــرة ال متكنهــم مــن مشــاركة األكــرب ســنًا يف ألعاهبــم يبقون يف 

البيــوت مـــع أمهاهتم وهـــم يتابعــون عمليـــة صنـــع الفطور.

ــن  هاهت ــاعدة ُأمَّ ــن مس ــب عليه ــي توج ــن الت ــن الس ــل م ــاليت َأق ــرات ال ــات الصغ البـنـيـّـ
يلعبـــن لعبتهــن املعـــروفة )الـمـــّدود( وهــي عبــارة عــن عرائــس يصنعنهــا مــن األعــواد الصغرة 
أو مــن عظــام املاعـــز املذبوحــة منــذ فــرتة طويلــة لوليمــة عــرس يف القريــة أو لوليمــة ضيــف جــاء 

إىل أهــل القريــة. 

فمـــا تــكاد األمهـــات يفرغـــن مـــن صنـــع أكلـــة )الســاقو( أو أكلـــة )العصيــد( أو )املليوخ( 
ــا  ــرس هب ــت هي ــا كان ــو عص ــت نح ــودون يف البي ــار املوج ــت الصغ ــى هتاف ــول( حت ــة )اليب أو أكل
)املليــوخ( أو خلــط )الســاقوا( ويســموهنا يف ذاك الوقــت )املرضابــة(، أّي )املــالس( اخلشــبي الذي 
يبلــغ طولــه نحــو أربعــن ســنتيمرًتا، ويــأيت طولــه عــى شــكل لولبــي مــدور )قطــره نحــو ثالثــة 
ســنتيمرتات( ليــأكل هــؤالء األطفــال مــا علــق هبــا مــن الطعــام مــن أثــر خلــط وعجـــن تلــك 
ــأيت ذلــك مــن األطفــال بســبب جوعهــم  ــار، وال ي ــد تصنيعهــا عــى الن األكالت، وحتريكهــا عن

ــا بدافــع التســلية واملــرح الطفــويل(.  وإن

وإِذا انتهــت األُمُّ مــن صنــع الفطــور وفرغــت متاًمــا، واقــرتب وقــت الغــروب، تكلــف هــؤالء 
ــوغ  ــن البل ــن س ــل م ــن أق ــاليت ه ــاق ال ــل األطب ــى مح ــادرات ع ــرات الق ــات الصغ الـبـنـيـّــ
ــة،  ــس القري ــرى يف نف ــوت األخ ــن إىل البي ــن أهليه ــه م ــلن ب ــا يرس ــل م ــن بتوصي ــة ليقم والفتن
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حيــث يتهــادى أهــل القريــة الطعــام فيــا بينهــم قبيــل وقــت الغــروب، ومــن النقــص والعيــب أن 
هيــدي أنــاس طعاًمــا آلخريــن مــن طعامهــم إىل غرهــم بعــد انقضــاء وقــت الفطــور أو العشــاء 
حيــث يعــده املتلقــي مــن فضــالت الطعــام الــذي ال يستســيغه وإن قبلــه جماملــة للمهــدى منــه دون 

َأن جيــرح شــعوره، علــًا بــَأين الــذي هيــدي يكــون متنبًهــا هلــذا شــديد احلــذر فيــه.

وتأخــذ هــذه األصنــاف الغذائيــة يف القريــة نســًقا واحــًدا موحــد الشــكل مــن حيـــث الطبــخ 
واإلعــداد، فــال ينفــرد بيــت بــا يمكنــه مــن التميز بــه عــى غــره يف صنعها، حيــث إن األساســيات 
األخــرى التــي تتدخــل يف صنــع الطعــام والتــي حظــي هبــا جيــل اليــوم غــر متوفــرة يف القريــة 
ــة  ــور وبخاص ــل األم ــيطة يف جمم ــت بس ــوت كان ــات البي ــة رب ــة إىل أن ثقاف ــذا باإلضاف ــذاك، ه آن
يف أمــور الطبــخ، ومــا هــو يف حكمــه لعــدم توفــر الوســيلة اإلعالميـــة املوصلــة واملوجهــة حيــال 

تطويــر املطبــخ القــروي كــا هــو عليــه احلــال اليــوم.

وتنقــي فتـــرة الفطــور كــا أســلفت، ثــم حيــن وقــت صــالة العشــاء فيصـــيل النــاس صــالة 
ــاص،  ــأن خ ــة ش ــل القري ــن أه ــكل م ــون ل ــك يك ــد ذل ــح. بع ــالة الرتاوي ــا بص ــاء متبعينه العش
فالرجــال يقصــدون جملــس كبرهــم، وإذا تعــددت املجالــس يف آن واحــد ُتقصــد املجالــس بحكــم 

صلــة األرحــام. 

وتـــدور فـــي املجالــس أحاديــث النــاس حـــول رمضــان أو بعــض األمــور اخلاصة التــي تعني 
أهــل القريــة أو يف رسد حكايــات عاديــة غــر مذمومــة وغــر مكروهــة رشًعــا، ثــم يتخلــل الوقــت 
هنيهــات يقـــرأ فيهــا القـــرآن، وهنيهات يؤكـــل فيهــا طعاًمــا يقدمه صاحب املجلـــس مما أعـــــده 
أهلـــه للفطـــور مثــل )اللقيــات أو الســاقو أو النشــاء أو البالليــط(، أما النســوة فيبـــدأن الـتـــزاور 
فيا بينهـــن قصـــًدا بكبرة الســـن أو ذوات صـــالت األرحام حتـــى حين وقـــت صنـــع السحـور 

قبيـــل منتصف الليـــل، فينرفن إلـــى بيوهتـــن ليصنعن وجبات السحـــور.

وال يزيـــد السهـــر عنـــد الرجــال أو النســاء أو األطفــال بــأّي حال مــن األحوال عــن منتصف 
الليـــل، فمنتصف الليـــل موعـــد اإليواء إلـى الفـــراش والنـوم إلـــى ما قبل آذان الفجـر، أّي عنـد 
وقــت الســحور فينهــض مــن وجبــت عليــه فريضــة الصــوم، ويوقــظ مــن آنــس فيــه رشــًدا مــن 
أبنائــه وبناتــه؛ ليتناولــوا وجبــة الســحور بادئــن يوًمــا رمضانًيــا آخــر جديــًدا، ويف الصبــاح يذهــب 
األوالد إىل مدارســهم مبكريــن مكتفــن نوًمــا وهــم يف عــز راحتهــم اجلســدية والذهنيــة ليســتقبلوا 

علومهــم مــن مدرســيهم.
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ــه  ــرع طبل ــو يق ــوت وه ــن البي ــوف ب ــذي يط ــحرايت ال ــيان املس ــره دون نس ــر ذك ــن اجلدي وم
ــد  ــحور ق ــد الس ــأن موع ــع ب ــم اجلمي ــن ويعل ــظ النائم ــة ليوق ــدة كافي ــحور بم ــت الس ــل وق قبي
حــان، ويف الغالــب يكــون الســحور كــا أســلفت أرًزا حممــًرا حملَّـــى مــع الســمك املشــوي عــى 

ــر. اجلم

ويف هنايــة رمضــان يقــوم )املطــوع( بعمليــة تثويــب القــرآن، وهــي اقــرتان اخلتمــة بمــن قرئــت 
ألجلــه مــن املوتــى، وكل حيــاول أن يقــرن ختمتــه بأهلــه املتوفــن.

ــم  ــض القي ــالل بع ــن خ ــة م ــة يف القري ــح الرمضاني ــم املالم ــًرا أله ــا خمت ــك عرًض كان ذل
ــا مل  ــض م ــت بع ــد حجب ــت ق ــز إن كن ــارئ العزي ــذر للق ــاين، وأعت ــة واألكل الرمض االجتاعي
يكــن مــن األمهيــة لعرضــه حيــث أردت أن أعطيــه بعًضــا مــن هــذه املالمــح التــي رأيتهــا أدعــى 

ــا. ــه بقراءهت الستئناس
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 )القرنقعوه( عىل َأياِم طفولتِنَا

ــوًبا إىِل  ــِة منس ــِة القطري ــِة االجتاعي ــه يف اللهج ــِل تسميـتِـ ــوُد يف َأص ــوه( يع ــَظ )القرنقع إِنَّ لف
ــا،  ــا خفيًف ــر رضًب ــِض اآلخ ــا بالبع ــرضُب بعُضه ــن ُي ــرِة، ح ــمِّ الصغ ــاِت الص ــوِت احلصيَّ ص
فُتحــِدُث صوًتــا ُيعــَرُف بالقرقعــِة، حيــُث كاَن الصغــاُر قديًا يســتخدمون هــذه احلصيَّــاِت الصغرَة 
التــي يبلــُغ حجــُم الواحــدِة منهــا حجًا صغــًرا يقــلُّ قلياًل عن قبضـــِة َكـــفٍّ واحـــدٍة، فيمســكون 
باثنتــن، فـــي ُكـــلِّ َكــفٍّ واحــدٌة، ويرضبــون احلصيَّــَة التــي يف الكــفِّ اليمنـــى باألُخــرى التــي يف 
الكــفِّ اليــرى، وجيولــون بيــوَت احلــيِّ مردديــن ُأهزوجــًة مطلعهــا مــا يــيل يف قوهلــم: ))قرنقعــوه 
قرقاعــوه، عــادت عليكــم يالصيــام، مــن بــن إِقصــر ورمضــان((، إىِل آخــِر األُهزوجــِة، وكلمــُة 
ــُه يف  ــُث َأنَّ َأياَم ــعباَن، حي ــهَر ش ــا ش ــوٌد هب ــِة مقص ــصِّ األُهزوج ــي وردت يف َن ــا الت ــر( هن )إقص
ــُغ َأيامــه يف بعــِض  ، إِْذ تبل ــِر اهلجــريِّ القمــريِّ ــِم للشهـ ــوِم الثالثــن املتمِّ الســائِد تقــُرُ عــن الي
ــجوعًة،  ــُة مس ــوُن األُهزوج ــا تك ــا م ــا، وغالًب ــد عليه ــا، وال تزي ــن يوًم ــا وعرشيـ ــن تسعـً السنيـ
كقوهلــم: ))عطونــا مــن مــال اهلل، يســلم لكـــم عبــداهلل((، أو ))عطونــا دحبــة َلـيَّـــان، يســلم لكــم 
إعـَلـيَّـــان((، أو ))عطـــونا دحبـــة ميزان، يسلم لكـــم عزيزان((، أو ))عطونا دحبـــة ليفـــه، يسلم 

ــة((. لكم خليفـــ

وغــرُض الســجِع هنــا يتلخــُص يف ثالثــِة ُأمــوٍر هــي: ســهولِة حفــِظ األُهزوجــِة وترديِدهــا، 
ووقِعهــا البالغــيِّ مــن حيــث التأثــِر هبــا عــن طريــِق اللهجــِة االجتاعيــِة املســتخدمِة لإِلعــراِب 
ــادِة يف  ــه املعت ــوِل َأهــِل احلــيِّ يف صيغت ــراِد هبــا عــن ســائِر عمــوِم ق ــمَّ االنف ــْن َث عـــن ذلــك، وِم

ــي. ــم اليوم حديثه

وُيوظَّــُف السجـــُع بحســِب اســِم رجـــِل البيــِت، فــإِْن كاَن اســمه عبــداهلل، َأخضعــوا الســجَع 
ــا إِذا  ــودِة، َأمَّ ــاِء املقص ــِة األَس ــع بقي ــَك م ــُل ذل ــَك، ومث ــوا كذل ــا، عمل ــمه عليًّ ــه، وإِْن كان اس ل
ــوا عليــه باســم َأقــرِب عزيــٍز إىِل  ــِه الســِم صاحــِب البيــِت، َدلُّ اســتصعَب َأمــُر الســجِع يف موافقتِ

ــِت مــن َأهلهــا، كابنهــا َأو َأخيهــا َأو َأبيهــا.  ــِة البي صاحب

ــه احلــاُل  ــاِت( التــي ُتعطــى لَأطفــاِل )املقرقعــن( كــا هــو علي ــِن )األُعطي ويف الســابِق مل َتُك
ــِز  ــئ َأو ُخبـ يِّـ ــى األُرِز الـنَـّ ــورًة ع ــت مقص ــل كاَن ــا؛ ب ــوى وغِره ــراِت واحلل ــن املك ــوَم م الي
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الرقــاِق، ومل يكــن وقــُت )القرنقعــوه( ليــاًل كــا هــو عليــه احلــال اليــوم يف هــذه الســنن؛ بــل كاَن 
يبــدُأ مــن وقــِت الُضَحــى بعــد ارتفــاِع الشــمِس وبلوغهــا جــزًءا يســًرا مــن النهــاِر، ويســتمُر إىِل 
وقــِت الظهــرِة يف هنــاِر اخلامــِس عــرَش مــن رمضــاَن وال ســواه. و )املقرقعــون( هــم َأطفــاُل احلـــيِّ 
ــوًرا  ــاَم ذك ــم الصي ــُب عليه ــًدا ُيوج ــنهم ُرش ــن س ــوا م ــن مل يبلغ ــَم، َأو الذي ــوا احلل ــن مل يبلغ الذي

ــا. كانــوا َأو إِناًث

وعندمــا يتــُم مجــُع األُرِز مــن البيــوِت، يقــوُم كبــاُر األَطفــاِل بطبِخــِه غــداء للجميــِع جالبــن 
عنــارَص طبخــِة املكبــوِس مــن خمتلــِف بيــوِت َأهليهــم بــا فيــه الســمُك الطــريُّ الطــازُج يف غالــِب 
ــى  ــِه ع ــمك، َأو بطبِخ ــه الس ــر في ــًا يكث ــان موس ــهر رمض ــا ش ــادف فيه ــك إِذا ص ــنن، وذل الس
ــِخ  ــاِت البيــوِت بطب البهــاراِت والطاطــِم والبطاطــِس، وال يشَء غــر ذلــك، َأو تقــوُم إِحــدى رب
ــا َأْن يأكلـــوه بعــَد النضــِج يف ســاحِة البيت  هــذا األُرِز يف بيتهــا وجبـــَة غـــداء هلــُؤالِء األَطفــاِل، فإمَّ

َأو خــارَج البيــِت. 

يِّـــئ حينـــذاَك عظيًا يف ُأعطيـــِة )القرنقعوه(، وُيـــَردُّ ذلك لـَتـَمـيُّـــِزِه   وقد كان شـــأُن األُرِز النَـّ
ــا  ــاُء يومًي ــداُء والعش ــه الغ ــُع من ــُث كاَن األُرُز ُيصنـ ، حي ــيِّ ــِل احلـ ــوِت َأه ــائِد ق ــِرِه يف س ــى غ ع

لتوفـــِره بكثــرة ولعــدم توفــر ســواه إاِلَّ يف النــادر.

ــابِق،  ــوه( يف الس ــن )القرنقع ــاِز ع ــذا اإِلجي ــدًة يف ه ــرًة مفي ــُت فك ــد َأعطي ــوَن ق ــو َأْن َأك َأرج
ثُت عــن  وبخاصــٍة فيــا كاَن خــالَل الفــرتِة مــن ســنِة 1953م وحتــى ســنِة 1969م، حيــُث ُحـــدِّ

ذلــك، ومــن َثـــمَّ وعيـُتـــه وَأنــا َأعيــُش يف القريــِة آنــذاَك.
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مالمـُح العيِد يف القرية
، ومــا عايشــته بنفــيس ومالحظــة عينــي   العيــد يف القريــة حســب مــا روي يل عنــه مــن والــديَّ
حتــى عــام 1970م، كان ذا قــوة تأخــذ إحســاس النــاس ومشــاعرهم، فيحّســون فيــه حًقــا بطعــم 
فرحــة العيــد، حيــث يرونــه يف كل مــا حوهلــم متغــًرا وليــس عــى طبيعتــه التــي اعتادوهــا يومًيـــا، 
ســـواء فـــي أطبـــاق احللـــوى أو فـــي عــادات الناس صغـــاًرا وكبــاًرا ورجااًل ونســاًء، يشعـــرون 

فعاًل بمقـــدم العيـد وحلولـــه، فيعيشـون أيامـــه ولياليـــه ُأنًسا وسعادة ورسوًرا.
ــه يف  ــتعداد ل ــث االس ــن حي ــدأ م ــان، يب ــك الزم ــر، يف ذل ــد الفط ــص عي ــد، وباألَخ كان العي
التاســع والعرشيــن مــن شــهر رمضــان أو الثالثــن املتمــم لرمضــان، حيــث يذهــب صغــار األوالد 
الذكــور إىل مصــى العيــد الــذي يكــون يف معــزل عــن بيــوت القريــة، ويبعــد عنهــا مســافة قليلــة، 
ويكــون فـــي العــراء واألرض اخلــالء، حيــدد بحصيــات صغــرة لتميــز مالحمــه، فيذهــب هــؤالء 
ــم  ــات، ث ــن احلصي ــة م ــنة املنرم ــالل الس ــالفة خ ــهور الس ــقطته الش ــا أس ــوا م ــار لرمم الصغ
ليمســحوا أرضــه مســًحا تاًمــا كــي يبعــدوا عــن أرضــه احلصيــات الصغــرة جــًدا املتبعثــرة فيــه، 

والتــي نتجــت عــن عوامــل الطبيعــة مثــل األمطــار التــي هتطــل يف الشــتاء.
تغــرب شــمس اليــوم األخــر مــن رمضــان، ويبــدأ أهــل القريــة يتحــرون خــرب العيــد. طبًعــا 
يف ذلــك الوقــت مل توجــد إذاعــة وال يوجــد تلفــاز لتوصيــل اخلــرب هلــم؛ بــل كانــوا يعرفــون حلــول 
ــم  ــة تفيده ــة العاصم ــة الدوح ــن مدين ــة م ــال برقي ــة يف الش ــز الرشط ــى مراك ــا تتلق ــد عندم العي
ــأول  بــرضورة إخطــار أهــايل املنطقــة بــأن دولتهــم ســتحتفل يف مجيــع مدهنــا وقراهــا يــوم غــد ب
أيــام العيــد حللولــه، فتقــوم ســيارة الرشطـــة بالطــواف بيـــن بيــوت القريـــة وهــي تزمــر بالبــوق 
)اهلــرن(، وكثــًرا مــا يكــون ذلــك يف الســاعات املتأخــرة مــن الليــل نظــًرا لوصــول اخلــرب متأخــًرا، 
فينهــض النــاس مــن نومهــم عــى إثــر ذلــك لــو كانــوا نائمــن ليعلمــوا أن العيــد قــد حــلَّ عليهــم 
غــًدا، ويلزمهــم االســتعداد لصالتــه يف الصبــاح الباكــر، حيــث كانــت ســيارات الرشطــة يف ذلــك 
الزمــان ال تطــوف ببيــوت القريــة ليــاًل مزمــرة بالبــوق إاِلَّ يف حالتــن فقــط، األوىل عنــد إخطارهــم 
ببدايــة رمضــان غــًدا، واألُخــرى عنــد إخطارهــم بحلــول يــوم العيــد غــًدا، أيًضــا، وفيا عــدا ذلك 
ال تفعــل ســيارات الرشطــة هــذا، وأحياًنــا ال يأتيهــم اخلــرب إاِلَّ ُضـــحى يــوم العيــد، فيضطــرون إىل 

قطــع صيامهــم والتوجــه إىل مصــى العيــد فــور نقــل اخلــرب إليهــم. 
ــد،  ــى العي ــوًرا إىل مص ــااًل وأوالًدا ذك ــة رج ــل القري ــب أه ــد، فيذه ــوم العي ــاح ي ــأيت صب وي
ــرى  ــرات، واألخ ــبع تكب ــد، األوىل بس ــي العي ــوا ركعت ــد أن يصل ــن بع ــتمعون إىل اخلطبت ويس
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بخمــس تكبــرات، ثــم ينتهــي جتمعهــم الدينــي يف املصــى ليتجمعــوا جتمًعــا اجتاعيًّــا آخــر يتمثــل 
يف تزاورهــم فيــا بينهــم البــن، حيــث يتــزاورون البيــوت ألهنــم قبيلــة واحــدة ذو قربــى وصلــة 
ــة(، و  ــوى الدهني ــي )احلل ــة(، وه ــد )الفوال ــفرة أكالت العي ــوت س ــم يف البي ــدم هل ــم، وتق رح
)الرهــش الطحينــي( و )شــعر البنــات( والــذي ُعـــِرف يف هــذه الســنن بمســًمى آخــر وهــو )حليــة 
ــدم  ــة لع ــة العاصم ــن الدوح ــرتوهنا م ــوى يش ــن احلل ــواع م ــذه األن ــا(، وه ــايب(، و)الزالبي الش
ــا عــى  توفرهــا يف القــرى، وربــا خيالــط تلــك املأكــوالت اللقيــات، و)البالليــط( املعروفــة حالًي
الشــهرة )بالشــعرية(، وكانــوا قبــل تلــك الســنن يقدمــون اإلقــط والتمــر منفرديــن أو معجونــن 
معــا وهــي أكلــة تعــرف لدهيــم باســم )لشــعثا(، وذلــك لعــدم متكنهــم مــن الوصــول إىل العاصمــة 
ليشــرتوا تلــك األنــواع مــن احللــوى، أو ربــا لعــدم توفرهــا هنائًيــا يف القــرى أو العاصمــة يف ســنن 
ــوع مــن  ــة، ويشــتمون رائحــة العــود )وهــو ن ــون القهــوة القطري ــم يرشب قديمــة أســبق، ومــن ث
أنــواع البخــور ذي الرائحــة الزكيــة الطيبــة التــي ختتلــط بدخانــه املتصاعــد مــن )املقبــس(، وهــو 

مــا يعــرف اليــوم باســم )املدخــن((. 
ــواع القــاش الفاخــرة  ــوم مــن أن ــاء الي ــه أبن وكان شــباب ذلــك الزمــان ال يرتــدون مــا يعرف
العديــدة املختلفــة؛ بــل كانــوا يلبســون نوعــن مــن القــاش يف العيـــد، ومهــا )الــالَّس ولشــعري(، 
و)الغــرتة( املعروفـــة بنعــت )ُأم قمــر(، حيــث فيهــا أربعـــة أقــار كبيـــرة مـــن أربــع زوايــاه، أو 
)الغــرتة( املعروفــة بنعــت )أم نجمــة(، وهــي التــي تكــون فيهــا نجــوم صغــرة، وأحياًنــا ينعتوهنــا 
بنعــت )املنقطــة(، ويلبســـون، أيًضــا، النعــال املزركشـــة )بالــزري(، وكانـــوا ينعتوهنا بقوهلــم عنها 

ــال أم زري(. )نع
أمــا الكبــار مـــن الرجــال فيلبســـون الثيــاب البيضــاء العاديـــة، ويرتـــدون )الغــرت( والنعـــل 
العاديـــة، إضافـــة إلـــى العباءة الرجاليـة القطريـــة، والتـــي تعـــرف سابًقا وحالًيا باسم )البشت(.

وينتهــي ضحــى العيــد، فتنتهــي الزيــارات األُْســـرية، ويفتــح بعــد ذلــك كبــر أهــل القريــة 
جملســه الســتقبال َمـــْن يفــد إليهــم مــن القــرى األُخــرى لتبــادل التهــاين بمناســبة العيــد، وحــن 

يفـــد الوفــد، جيــد كبــر القــوم، وهــو كبــر أهــل القريــة ومعــه رجاهلــا جالســن يف جملســه.
ثــم تنتهــي هــذه الفــرتة، وتــأيت فــرتة الغــداء، فيجمعــون صــواين أهــل بيــوت القريــة يف جملــس 
ا يف تنــاول وجبــة غــداء العيــد ومــن حــرض العيــد معهــم مــن غريــب  كبرهــم، وجيتمعــون ســويًّ
دار أو رســول مــن مــكان مــا صــادف جميئــه إليهــم يــوم العيــد ضًحــى. وبعــد أن ينفــض جملســهم 
ــالة  ــد ص ــتأنف بع ــدًدا، ليس ــويعات ع ــون س ــر ينام ــالة الظه ــب ص ــة عق ــرتة القيلول ــن ف وحت
العــر كبرهــم فتح جملســه الســتقبال َمـــْن قـــد يفد لتبــادل التهانـــي خالل فتـــرة املســاء، يف حن 
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ــرى  ــل الق ــه قبائ ــويل تقيم ــرب الرج ــون الط ــن فن ــن م ــي ف ــة(، وه ــس )العرض ــام املجل ــام أم تق
ــون  ــا يك ــًرا م ــا كث ــة تلحينً ــد ملحن ــا قصائ ــؤدى فيه ــى، وت ــا م ــراس في ــد واألع ــام العي يف أي
، يؤديانـــه صفــان متقابــالن، يقــع بينهــا ضاربو الطبــول و )الطــارات(،  محاســًيا يف شعـــر محاســـيٍّ
ويــدور حوهلــم محلــة الســيوف والبنــادق ليــؤدوا رقصـــة )العرضــة(، واملعروفــة باســم )التحيل(، 
ــل الفرســان عــى بعضهــم ليفتــك  ــرد يف احلــروب مــن حتاي ــة مــا ي وهــو مــن التحايــل عــى هيئ
أحدهــم باآلخــر، ولكــن رقصــة العرضــة هــذه ليــس فيهــا فتــًكا، وإنــا هــو عــرض مشــبه بذلــك 
ــموهنم  ــعار يس ــو أش ــعراء أو حافظ ــد ش ــدهم القصائ ــلمي، وينش ــكل س ــى ش ــط ع ــل فق التحاي
ــه عــدة مــرات كل  ــون، بحيــث يقــول الشــيال صــدر البيــت والصفــان يرددون الشــيالة أي امللقن
صــف عــى حدة، ثــم يكمــل بعجـــز البيت مــن القصيـــدة، وهكــذا حتــى تنتهـــي القصيـــدة، ويف 
النــادر ينشــدهم الشــيال قصائــد غزليــة لتدخــل إىل نفســهم مزيــًدا مــن الفرحــة واألُنــس بالعيــد، 
يداعــب هبــا هــذه النفــوس املنرشحــة بالبهجــة ويغازهلــا رسوًرا موصــواًل بتلــك الفرحــة. وعــى 

ســبيل املثــال قصيــدة غزليــة مطلعهــا البيــت التــايل:
ــا  ــف احلش ــي لط ــرة صاحب ــل دي ــف وآخي ــم امني ــا يف راس رج ــت أن ــى رشف ــس الضح وأم

ــا وينه
أو من قول الشاعر يف متون قصيدته الغزلية األبيات التالية: 

وانت يا البس الثوب لِـْمـشجـر خلني عنك ِرْدِن الثوب آشيله
ال جتـره علـى القـاع ايتدمــر وان تدمر فال تلقى مثيلــه

وهــذه القصيــدة األخــرة هلــا ردحــة خاصــة تتســم بنــوع مــن العجالــة واخلفــة تتناســب مــع 
اقــرتاب الغــروب احلثيــث، وال ينشــدهم إياهــا الشــيال إاِلَّ يف هنايــة فصــول )العرضــة( مــع مقــدم 
ــرب إىل  ــي أق ــة ه ــا، بحرك ــدة، أيًض ــذه القصي ــز ه ــام، وتتمي ــدة اخلت ــي قصي ــون ه ــروب لتك الغ
القفــز اخلفيــف يف املــكان مــع رفــع الرجــل اليمنــى ومدهــا نحــو األمــام، ثــم الرجــل اليــرى 

بنفــس احلركــة مــع التكــرار حتــى هنايــة أبيــات القصيــدة.
ويســتمّر هــذا احلــال إىل مــا قبيــل الغــروب، ثــم ينــرف اجلميــع اســتعداًدا لصــالة املغــرب. 
وبعــد انقضــاء صــالة املغرب، حيــن مباشـــرة وقت تنــاول عشــاء العيـــد، فيجمعـــون صوانيهم يف 

جملــس كبرهم ثانية كا فعلـــوا فـــي الغــــداء.
وبعــد صــالة العشــاء ينــرف كبــار الســن للنــوم املبكــر، ويبقــى الشــباب والصبيــة الذكــور 
ليحيــوا الليــل حتــى منتصفــه بأغــاين الســامري و)اخلريســعاين(، ومهــا رضبــان مــن رضوب الفــن 
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والطــرب يقامــان يف األعيــاد واألعــراس ليــاًل وظهــرة، ولكنهــا يف الليــل والســمر أكثــر شــيوًعا، 
وهــذان النوعــان يؤديــان بطريقــة التايــل بشــكل زاويــة جهــة اليمــن وجهــة الشــال مــن خـــالل 
جمموعتيـــن مـــن الرجــال متقابليـــن جالسيـــن، وبينهــا ضاربــو الطبــل و)الطــارات(، ينشــدهم 
ــرات  ــدة م ــه ع ــرددان قول ــان ت ــرب، واملجموعت ــن الط ــن م ــن النوع ــاين هذي ــظ ألغ ــل حاف رج
بطريقــة كل جمموعــة عــى حــدة، ويســتمر حاهلــم هــذا إىل منتصــف الليــل، ثــم ينرفــون للنــوم. 
وكانــوا يستعـــدون لفنـــون )العرضــة والســامري و اخلريســعاين( بتجهيـــز الطبول والطيـــران 
)الطارات( مـــن خـــالل اهتامهـــم بجلـــود الذبائـــح قبــل رمضــان، ويدبغوهنا بـــدواء مل أعرفـــه 
اسمــًـا، ولكنـــي أعرفـه نوعـًا، ثـم حيفـرون حفرة يف األرض، ويدفنوهنـــا فيهـا ملـدة ُأسبوع، وبعـد 

تلك املـــدة خيرجونـــها ليصنعـــوا منها دفوف الطبـــول والطِيـــران.
ــة وفتياهتــا فكــن يرقصــن رقصــة )املــراداة( يف بيــت إحــدى كبــرات نســاء  أمــا نســوة القري
ــل، يف  ــرب بقلي ــل املغ ــا قب ــة إىل م ــذه الرقص ــتمر ه ــد تس ــداء، ق ــة الغ ــاول وجب ــب تن ــة عق القري

ــن. ــاين هل ــم الته ــن لتقدي ــرات الس ــى كب ــارات ع ــن بالزي ــوة يقم ــض النس ــن أن بع ح
ــم  ــم وعاداهت ــد يف تقاليده ــة لتجس ــل القري ــف أه ــل تآل ــم عوام ــت أه ــم كان ــذه القي إن ه
رضورة أمهيــة العمــل عــى صلــة ذوي األرحــام والقربــى، والتــي متيزهــم بشــيم الكــرام ونخوهتــم 

ــة.  ــهامتهم الرجولي وش
 هــذا التجســد الــذي نلحظــه قــد تراخــى يف هــذه الســنن بســبب تأثــر املدينــة، واكتســاب 
قيــم املدنيــة بمظاهرهــا ومعطياهتــا التــي باعــدت بــن كثــر مــن النــاس، وال غـــرَو إن قلــت؛ بــل 

باعــدت حتــى بــن االبــن وأبيــه، والشــقيق وشــقيقه، والصديــق ومحيمــه.
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َصــَدى األَكـَفــاِن

َأيــا ناقــيل اليــوَم، غــًدا َأنــَت منقــوٌل، هــذا هــو َأمــُر اهلل، والُبـــدَّ َأنَّـــه مفعـــوٌل، َقـُصـــِر َأو طاَل 
بــَك َأجــٌل، فــا حياُتــَك اليــوَم لغــٍد إالَّ َأَمــٌل، ويــا قابــري، ودافنــي بــن اللحــوِد، غــًدا سُتـــدَفُن 
ــُه حمــدوٌد، فهــذه ســنُة اهلل يف  مثــيل ولــو َكـُثـــَرت حوَلــَك الســُدوُد، فاملــوُت زائـــُرَك حًقــا وميقاُت
ــَك  ــاَب ل ــأ إِْن ط ــاٌن، وال هتن ــَك زم ــاَل ب ــنَّ إِْن ط ــال تفرَحـ ــوٌد، ف ــٌت وذاَك مول ــذا مي ــِه، فه خلِق

ــاٌن. ــِل َأجــٍل ســتطويه َأكف ــُكلُّ طوي ــن يبقــى عــى األَرِض إِنســاٌن، ف ــاهلل ل مــكاٌن، فت

، ُأوِصيـــَك وصيـــًة، بَأْن تدعـو اهلل دوًمـا فـي الُعِشـــيِّ واإِلبكاِر يل رمحـًة، وَأنِفْق  ولكن، يا ُبنَـــيَّ
مــااًل يكــون مــن َأجــيل صدقــًة، تكــوُن يل عــى الــدواِم جاريـــًة، افعـــْل ذلــك مــن مالـــي َأو مالـِـَك 
َأنــَت مكرمــًة، والــَزْم مــا تركُتــَك عليــه علــًا وخلًقــا، واذكــْر ُصحَبتــي لــَك إىِل املســجِد مرافًقــا، 
وُكــْن دوًمــا للصــالِة والصيــاِم تاِئًقــا، وَأعـــِط املــاَل عــى ُحبِّــَك وقــدِر اســتطاعتَِك منفًقــا، وُكـــْن 
ُبـنَـــيَّ بوالدتـِـَك بــاًرا، وارَع بعـــدي صغاًرا، وَأحســـْن َإلـــى َمـــْن يكوُن لَك جــاًرا، وَأكـــرِم الناَس 

صغــاًرا وكباًرا، ليكثـــروا بحســـن صنيعك معهـــم الدعاَء لـــي إِحســاًنا واستغفـــاًرا.

ــاَك َأْن تصاحــَب اجلاهلــن، واذكــر ربــك يف كل حــن، فــال يغرنك فـــي حياتــك طريق  بنــي، إِيَّ
الشــيطانن، واعلــم َأنــك يف غــدك ســتكون بــن يــدي رب العاملــن، يف يــوم ال ينفــع فيــه يشء مــن 

املــال وال َجـْمـــُع عــدد مــن البنن.

ــاَة  ــُت احلي ب ــد َجرَّ ــا، فقـ ــا، وال متــِش عــى األَرِض مرحـً ــاَة كلَّهــا فرًح ــنَّ احلي ــي، ال حتسَبـ ُبن
ــا. ــا جارًح ــا َأمًل ــراًرا عشـُتـهـ ــًة، وم ين مضحك ــرُّ ــرًة َتـسـ ــا، م ــا مرًح ورَأيُته

ــَك وُأخَوتِــَك وُكــْن هلــم  واآلَن، وبعــَد َأْن دفنـَتـــني، وتركـَتـــني يف قــربي وحيــًدا، ُعــْد إىِل ُأمِّ
عضيــًدا، فواِســهم يف مصاهبــم الــذي نــزَل عليهــم شــديًدا، مــع َأنِّـــي َأعلــُم َأنَّ مــا بــن ضلعيــَك 
ليــس حديــًدا؛ بــل هــو وجــداٌن وقــع عليــه النبــُأ شــديًدا، ولِكــْن، ُبـنَـــيَّ اصــرب وجتلــْد عــى الصرِب 

ــا محيــًدا. ـ وامحْد ربًّ

وبعــَد َأْن عــاَد الفتــى مــن املقــربِة، اســرتجَع وصيــَة َأبيــه لــه حــن حــرَضُه املــوُت ثم امتـــزجت 
ــِر  ــَو القبـ ــه نح ــاروا ب ــن س ــِه، ح ــدى كفنِ ــه، وص ــِش َأبي ــن َنـْعـ ــتوحاُه م ــا اس ــُة ب ــذه الوصي ه
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ــُروُه فيــه، اســرتجَع حلظــَة َأْن ســَار معهــم يف املوكــِب احلزيــِن وهــو حيمــُل النعــَش.  لِـُيـْقـبِـ

ـــُم له، واســتوحى صورَتـــُه حيـــَن َكَشــَف  تذكــر الفتــى حــن َوَضـــَع َأبــاُه يف القــرِب وهو يتـَرحَّ
عـــن وجِهـِه بعـــَد َأن ُأولِـَج بِـِه فـي القبـِر، وَأهالوا عليـــه الرتاَب حتـى اختفـى كفـنُـُه عن ناظريـه 

الذين حولـــه.

وبينــا هــو يســتعيُد صــدى كَفــِن َأبيــه، َأمَســَك الورقــَة والقلــَم ليكتــَب الوصيــة التــي َأوصــاُه 
إِياهــا َأبــوه، حتــى يكــوَن بــاًرا بِــِه، حافًظــا وصيَتــــُه، عامــاًل هبــا وفــاًء منــه ملــن جاهــَد يف احليــاِة 
وكابــَد الشــقاَء، وعانــى السهـــَر، وَضـــَرَب الصعــاَب فيهــا بحًثــا عــن لقمــِة العيــِش الكريـــِم يف 

ـــِه وُأخـوتِــــِه. ســبيِلِه وسبيِل ُأمِّ

وَأَصـــرَّ الفتــى مــن بعــِد مــوِت َأبيــه عــى َأْن يكــون وفيًّــا لــه، حافًظــا حمافًظــا مــن بعـــِدِه عــى 
ـــُه وإِخوُتـــُه الصغــاُر، وَأصحــاُب َأبيــه، وجراُنـــُه، ثـــم تنــاوَل  َأعـــزِّ مــن تركهــم وراءُه، وهــم ُأمُّ
الســجادَة، وصــى ركعتــن محــًدا هلل عــى قضاِئــِه وقــدِرِه، وعاهــَد اهلل فيهــا عــى َأْن حيفــَظ وصيـــَة 

ـــٍة تركهـا لـه. َأبيـــه التي هي بمثابـــِة خيـــِر ميـــراٍث َأورَثـــُه له بعَد موتِـــِه، وخيـــِر رسالـٍة َأبديَّ
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صدٌر خبيـٌث ورأٌس أخبـُث

َأمحــد إِنســان يضمــر يف صــدره اخلبــث املتمثــل يف احلقــد واألَنانيـــة والغيـــرة احلمقــاء الظاملــة 
ــاة  يف طبيعتهــا، والســاذجة يف حجمهــا، العظيمــة يف آثارهــا الســيئة العظــام، حيــث كان حيــب فت
اســمها نــورة التــي زوجــت لغــره ألَنــه هــو، َأيًضــا، تــزوج بغرهــا قبلهــا عــى الرغــم مــن الوعود 
الكثــرة واملواثيــق الغليظــة الكاذبــة بَأنــه لــن يتـــزوج بغرهــا، تلــك الغــر التــي ادعــى َأهنــا ملكت 

قلبــه، ومــَأت فــَؤاده حًبــا وولًعــا وهــي املســاة ســارة.

فبعــد َأْن تزوجــت نــورة مــن رجــل آخــر، طلــق َأمحــد زوجتــه ســارة التــي ولــع هبــا شــهوة 
انتهــت بعــد َأْن َأشــبع رغبتــه منهــا، وَأتــى عــى فجــر شــباهبا، وقتل فيــه كل مشــاعرها وَأحاسيســها 

حــن ارتكــب اخلطيئــة مــع امــرَأة ثالثــة فافرتقــا طالًقــا.

ــُث  ــدُر اخلبي ــه الص ــر، فتوج ــل آخ ــع رج ــه األُوىل م ــرى حبيبت ــد َأْن ي ــاض َأمح ــك غ ــد ذل بع
مدفوًعــا مــن الــرأِس األَخبــث يف َأمحــَد نحــو منــاورة نــورة يف حياهتــا، فانســل إِليهــا مــن خــالل 

اهلاتــف.

ــورة  ــى ن ــلطه ع ــه، ازداد تس ــَم يف رأس ــٍث َأعظ ــن خب ــالًء م ــد إِم ــدِر َأمح ــد يف ص ــُث يزي اخلب
ــا، ويذكرهــا باضيهــا  ــا إحِلاًق يف بيتهــا مــع زوجهــا وَأوالدهــا األَربعــة، فصــار يتصــل هبــا هاتفًي
املحبــب إىِل نفســه ونفســها، ثــم صــارت اهلواتــف تتعاكــس بينهــا عــى مــدى ســاعات طويلــة 
مــن اليــوم، حتــى ُشـبِّـــَع قلــُب نــورَة باحلــبِّ لــه مــن جديــد، وَغـُلـــَظ قلبهــا مــن جانــب آخــر 
ضــد زوجهــا وَأيب عياهلــا. نــورة ســاذجة كَأهنــا َأمحــد يف سذاجتـــه، فصــارت األَحـــوال تشــتعل 
بيـــن نـــورة وزوجهـــا، وانقلبـــت حياهتا اهلادئـــة إلـــى طوفـــان من الكراهيــة واجلفــاء والبغضاء 

ــحناء.  والش

ــا  ــن زوجهـ ــالق م ــب الط ــَأْن تطل ــا ب ــودد إليه ــا، ويت ــب يف قلبه ــذا احل ــد ه ــُد يوق ــّل َأمح ظ
ليتـــزوجها، حتــى يعيــدا ماضًيــا مجيــاًل فــوق ســحر تلــك املشــاعر الطيبــة التــي كانــت بينهــا، ثـــم 
َأحيت اليـــوم هبـــذه العودة إىل املايض، ويوحـــي إليهـــا وحيــًـا خبيثــًـا غادًرا ماكـــًرا بإِطرائـــه تلك 

اللحظــات التــي كانــت يف ماضيهــا.
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مــع مــرور األَيــام صــار َأمحــُد يلــّح عليهــا ويغرهيــا، ويصــور هلــا حيــاة ملُؤهــا احلــب والــود 
بــداًل مــن هــذا اليتــم العاطفــي الــذي تعيشــه مــع زوجهــا. وألَنَّ َأمحــَد قــد وضـــع بيضـــة احلب يف 
فــَؤاد نــورة مــن قبــل، فقــد فقســت تلــك البيضــة عــن رغبــة صادقــة وَأكيــدة للحيــاة مــع َأمحــَد، 

ظلــت هــذه الرغبــة حتــث نــورة عــى طلــب الطــالق مــن زوجهــا لتلحــق بـــه.

زادت نــورة يف إحِلاحهــا وطلــب الطــالق مــن زوجهــا حميلــة احليــاة بينهــا إىِل مســتحيلة فـــي 
حــن َأنَّ زوجهــا حيـــاول تقويمهـــا وردهــا إىِل التفكــر الصحيــح والتعقــل يف األُمــور خمفًيــا آالمــه 
وحمنـــه التــي ظهــرت فجــَأة يف حياهتــا اهلادئـــة ومــن غيـــر َأْن يعــرف لذلك ســبًبا؛ لكّن قلــب نورة 

صار َأَصـــمَّ وَأبَكـَم.

مّل زوجها حياته معها بعد َأْن عجز عن معاجلة هذه املحنة، فا كان منه إاِلَّ َأْن طلقها.

َتـهـــا حتــى  طلقــت نــورة مــن زوجهــا ثــالث طلقــات متباعــدات مســتنفذات عدَدهــا وعدَّ
بانــت نــورة مــن زوجهــا بينونــة كــربى تقطــع الطريــق عليهــا، فــال يمكنهــا العــودة مــرة ُأخــرى 

لزوجهــا وبيتهــا وَأوالدهــا. 

كان َأمحـــد خــالل العـــدة، َيـِعـــُدها بوعـــود ويمنيها بُأمنيات، ويضـــع يف رأســها آمــااًل كبرة، 
ويقســم وهـــو الفاجــر قســًا بربـــه بَأنـــه سيتـــزوجها فـــور انقضـــاء عدهتا مـــن الطلقـــة الثالثـــة 

األَخيـــرة.

وبعــد َأْن انقضــت العــدة، بــدَأ التغيـــر يف طبــِع َأمحـــَد ونوايــاه، بــدَأ يبتعــد عنهــا، فمكاملاتــه 
مل تكــن تلــك التـــي عرفتهــا نــورة وُأغريــت هبــا، تتصـــل هـــي وال يتنــاول ساعـــة اهلاتــف ليـــرد 

عليهــا، تنتظــره هــي ُمـــَدًدا طويلــة فــال يتصــل هبــا.

َأتــدرون ملــاذا؟!، ألَنَّ َأمــًرا مل خيطــر عــى بــال نــورة قــد حــدث، هــذا األَمـــُر الــذي مــَأ صدره 
اخلبيــَث بَأمــر مــن رأســه األَخبــِث، وهــو َأمـــر مـــَؤداه، َأهنــا مثــل مــا طلبت الطــالق من زوجهـــا 
بســببه، وضحــت بَأطفاهلــا مــن َأجلـــه، فقــد تسلكـــه مرة ُأخـــرى فـــي حياتـهـــا معـــه، وحســب 
زعمــه َأْن مــن تضحــي بأَبنائهــا وفلــذات كبـــدها، فــال يستبعـــد َأْن تضحـــي بــه فـــي يـــوم مـــن 
، وال صـــدَق منهم وال َأمـاَن فيهـم. األَيام، ألَنـــه َظـــنَّ الناَس علـــى شاكلتـــه ال ذمـَة هلـــم وال إاِلًّ

بعــد جهــد جهيــد اســتطاعت نــورة َأْن تتكلــم معـــه عــن وعــوده ومواثيقــه يف مســَألة الــزواج 
منهــا، فَأخربهــا بــا يف نفســه مــن عزوف عــن فكــرة الــزواج، وَأنــه قـــرر َأْن ال يتـــزوج بَأيـــة امرأة 
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ُأخــرى، وَأنَّ زواجــه منهــا مل يعــد حممــواًل عــى الرغبــة التــي كانــت يف نفســه مــن قبــل.

ــرام،  ــا ي ــر م ــام وخ ــى وئ ــه ع ــت مع ــذي كان ــزوج ال ــرت ال ــا، وتذك ــورة َأرًض ــقطت ن س
ويف هـــذا الفشــل العظيــم والصدمــة الصعبــة، تذكــرت َأوالدهــا األَربعــة الذيـــن ضحــت هبــم، 
، ويعايشــون  وتركتهـــم يعيشــون فراقهــا مــن غــر ذنــب منهــم، يعانــون مــرارة البعــد عــن األُمِّ
قســوة احلرمــان مــن عطفهــا وحبهــا وحناهنــا، يطالعــون البــاب كل حلظــة فلعلهــا تدخــل عليهــم 

منــه.

فكــرت، ســعت، ناشــدت، ســَألت واســتفتت بغيــة الرجــوع لزوجهــا وَأطفاهلــا؛ لكــّن أمــًرا 
حصــل يمنــع رجوعهــا مــرة ُأخــرى لزوجهـــا وأوالدهــا وهـــو َأنـهــــا بانــت مــن زوجهــا بينونــة 
كــربى، ال ترجــع لــه إاِلَّ بعــد َأْن ينكحهــا زوج آخــر زواًجــا صحيًحــا، ال تبّيــت يف عقــده النيـــة 
للطــالق بغيــة التحليــل، حيــث أن هــذا حــرام، وال يبيحهــا الــرشع بموجبــه لزوجهــا الســابق. 

مــن جانــب آخــر فزوجهــا مل يعــد يفكــر فيهــا هنائًيــا نتيجــة مــا حصــل لــه منهــا، خاصــة وَأنــه 
علــم َأنَّ ســبب طلبهــا الطــالق هــو تعلقهــا بآخــر ليتـــزوجها، فلــم يعد كثــر الســَؤال عنهــا ودوًدا 
مثلــا كان عليــه احلــال قبــل الطــالق، مل يكــن عطوًفــا عليهــا مثلــا كان اإِلحســاس قبــل اإلهانــة 
والفراق، ذلك الـــزوج الذي َأحبها حًبـــا مل تقـــدره لـــه فـــي سلوكهـــا، ومل تضمـــره له يف صـدرها 

املخــدوع ورأســها املجنــون.

ــح  ــا، فتصب ــا وكذًب ــة زيًف ــم املغري ــق بوعوده ــن، وتتعل ــدق اآلخري ــن تص ــال م ــو ح ــذا ه فه
املخدوعــة ضحيــة ذلــك مضحيـــة ببيتهــا وَأطفاهلــا وزوجهــا، فهـــل نتعلــم مــن هــذه األَحــداث، 
وال نكررهــا، مـــع َأهنا قـــد حتدث للزوج، َأيًضـــا، إِذا ُخـــِدَع مـــن ماكرٍة غــادرٍة من جنس ُخـُلـــِق 

َأمحـَد.
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عندما َأتاُه املشيُب

ذهــَب بــه اخليــاُل بعيــًدا َإىل حـــدٍّ كبيـــٍر، وهـــو يتصــوُر حاَلـــُه َعِقــَب مرحلــِة املشــيِب وبعــَد 
ـــى جســُدُه يف القــرِب، ثــم خــاَل النشــوَر واحلســاَب، وصــاَر يفّكــُر يف جســامِة  املــاِت، حــَن ُيـَسـجَّ
اجلــزاِء الــذي ســيلقاُه مقابــَل ُكّل مــا فعَلــُه خــالَل حياتـِـِه، ومتنــى لــو َأنَّ الدهــَر يعــوُد بِـــِه إىِل الوراِء 
ليعمــَل صاحلـًـا، إالَّ َأنَّ تلــَك املرحلــَة مــن عمــِرِه قــد انقضــت، ومــرت عليــه، ومل يُكــْن واعًيــا فيهــا 
لنفِســِه التــي تتعــذُب اآلَن يف هــذه الليلــِة الســوداِء عنــد مشــيبِِه بعــد َأْن قــى وطــَرُه مــن احليــاِة، 

وَأصبــَح بــَن حلظــٍة وُأخــرى ينتظـــُر املــوَت عند الِكـَبـــِر.

َأرسَف يف اخليــاِل وَأمعــَن يف التَأمــِل، وقــرَأ صحيفـــَة ماضيــِه، فــذاَك رجــٌل ظلَمــُه وَأَكَل ماَلــُه 
ــِه،  ــِة حيِل ــذه وبراع ــطارتِِه ه ــرٌح بش ــو ف ــِه وه ــُه يف مالِ ــه ونصَبـ ــَل علي ــُر حتاي ــاًل، وذاك آخـ باط
وتلـــَك امــرَأًة اغتصَبهــا وَفـــرَّ عنهــا تارَكهــا تتــرضُع إىِل اهلل لكــي ينتقــَم منــه يف حــارِضِه َأو آجِلــِه، 
ــَروِع، وال  ــوِف وال ــزِع واخل ــدِم والف ــراِت والن ــه باحل ــه في ــَم اهلل من ــذي انتق ــه ال ــاَء آجُل ــد ج وق
زالــت الصحيفــُة ُتـِريـــُه املكتــوَب واملصــوَر يف متوهنــا، فتلــَك امــرَأٌة ظلَمهــا زوًرا وهبتاًنــا وإِفــًكا، 
ــا يبكوهنــا وتبكيهــم، وذاَك جــاٌر اهتمــه بالســوِء  ثــم طلَقهــا وانتـــزَع فلــذاِت كبِدهــا مــن ُحضنِه
َل عليهــا األَقاويــَل َإفــًكا،  ــِه، وتلــَك امــرأُة جــاٍر َتـَقـــوَّ ــُه بــَن قوِم والفحــِش وَأصغـــَر لــه مكانَت
ورماهــا بالفاحشـــِة مقســًا عــى ذلــَك وهـــو الفاِجـــُر َقـَسـَمـًــا، ففـــرَق بينهــا وبيـــَن زوِجـهـــا، 
وَشـتَّـــَت َأطفاهَلــا، وال تــزال الصحيفـــُة مليئـــًة هبــذا وذاَك، وهــذه وتلــَك، ُكلُّها ذمائـــُم وذنـــوٌب 
وآثاٌم وكبائـــُر موبقاٌت، وُأخرى َأعظـــُم إِثمــًـا وَأَشـــدُّ ُنـْكـــًرا ووزًرا، حيث قى ســنواِت شبابِـــِه 
وصبــاُه، ال يصــيل وال يصــوُم فرائــَض وال تطوًعــا، وال يتورُع عــن صغيـــرٍة وال كبرٍة، وال َلـَمـــٍم، 

لقـــد َأَتــى بُكـــلِّ ما هــو شاِئـــٌن وعظيـــٌم طيلَة صبــاِه وشبابِـــِه. 

ــُم،  ــُم َأبك ــُه َأص ــا حوَل ــإِذا ُكلُّ م ــُه، ف ــَر حوَلـ ــا، َأب ــِس ولوِمه ــِث النف ــن حدي ــرَغ م ــا ف ومل
ــه  ــه، كَأنَّ غرفت ــُح وجداَن ــوٍر يري ــِص ن ــن بصي ــه ع ــُف ل ــٌل، ال يكش ــقٌف ثقي ــاُء، وس ــدراٌن ص ج
ا من شــديِد عذابِـــِه، َأالَ إِنَّ عذاَب القبـــِر حلـــٌق، يــزاوُل بعينيه ذاَت  ـــت فيــه ضلوُعــُه رصًّ قبـــٌر ُرصَّ
ــَزِع اللذيــن يالحقانــه َأينــا ذهــَب والَذ،  اليمــِن وذاَت الشــاِل، ويــراوُغ فــَؤاُدُه عــن الــَروِع والَف
ُخيِّـــَل إِليــه َأنــه يف عــذاٍب عظيــٍم، ومــا هــو بالعظيــِم، إِنَّ العظيـــَم آلٍت، والت منــه حــن منــاٍص، 
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حــن ُيســاُق َأهــُل اجلنــِة إىِل اجلنــِة ُزُمـــًرا عــى ُهــوٍن فرحــن بــا آتاهــم رهبــم، وُيســـاُق َأهــُل النــاِر 
. مــاذا يفعــُل يف ليلتـِـِه هــذه، فـــي حالِـــِه هـــذا  َإىل النــاِر حثيثــًـا نفوســهم مليئــة بَغـــمٍّ فـــوَق َغـــمٍّ
والعــذاُب يعصـــُر فـــَؤاَدُه، والــَروُع والفزُع قـــد ضاق هبا صـــدُرُه وُحـِشـــرا يف َأعاِق َأحشــاِئِه؟!. 
مل جيــد يف وســِعِه فِعــَل شـــيٍء مــا ســوى َأْن يفتــَح كتــاَب اهلل، القــرآَن الكريــَم، ليقــرَأ فيــه، فلــا قــرَأ 
يف القرآِن، بّشـــَرُه بَأنَّ اهلل يقبـــُل التوبـــَة من عبـــاِدِه فيتـــوُب عليهم، ويغفـــَر ذنوَبـهـــم مجيَعها ولـو 

كانــت كزبـــِد البحــِر مــا مل يرشكــوا بــه ســبحانه وتعــاىل. 

آنــَس دفًئــا وراحــًة بعــد البــرشى التــي برشهــا هبــا القــرآُن الكريــُم، فبســَط ســجادَة التوبــِة، 
ــا ذليــاًل لــربٍّ قــويٍّ عزيـــٍز كريــٍم، ورجــا ثــم رجــا، ثــم َسـبَّـــَح  وســجَد عليهــا خاشــًعا ضعيًف
ــَدُه،  ــُف وع ــذي ال خيل ــِم ال ــَم يف اهلل العظي ــَل العظي ــاًل األَم ــاَب، مَؤِم ــاَب وَأن ــم ت ــَر، ث واستغفـ
واختتــَم ليلـَتـــه تلــَك بــَأْن صــى هلل ركعــاٍت عســاُهنَّ َأْن يشَفـْعـــَن لــه عنــد ربٍّ محيــٍد، فيتقبــُل 
توبـَتـــُه ويتــوُب عليــه ويغفـــُر لـــه ما ســلَف فـــي صبــاه وشــبابِِه، ثــم صى وسلَّـــَم عــى املصطفى 
حممـــٍد -صى اهلل عليه وسلَّـــَم- وطوى سجادَتـــُه، واجتـه إِلـى املسجـــِد حَن نادى املـَؤذُن للصالِة 
والفالِح، والتقديـــِم احلســـِن بن َيـــَدي العزيـِز الذي َسـَمـــا كااًل ووحدانيـًة فـــوَق اخللـِق ُكـلِّـِه.
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ابـنـتـي الـعـزيـزَة

ابنتي العزيزة، اعلمي َأنَّ احليـــاة الـزوجيـــة أمانـــٌة لدى ُكـــلٍّ مـــن الزوجـيـــن، فلذلك وجَب 
عى االثـنـيـــن معــًـا صوُنـهـا واملحافظـُة عليهـا، واملحافظـــُة عى َأوارِص روابطها والتمسُك بـهـا، 
واالبتعـــاُد عـــن ُكلِّ ما من شأنه َأْن يزعـزَع قـوَة العالقـِة الزوجيـــِة ووشائجهـا بيـنها، فـال ينبغـي 
مـــن الـزوِج َأْن يتهـــاوَن يف مسؤولياتِـه الوجدانيـِة واجلسديـِة جتـــاَه الـزوجـِة واألَبنـاِء، وكذلك ال 

ينبغي من الزوجـــِة َأْن تتهاوَن يف ذلـــك، َأيضــًـا.

ابـنـتـــي العزيـــزَة، إذا مــا الحظــِت َأنَّ يف طبــِع زوِجــِك َتـَغـيُّـــًرا َأخــذه نحــو االبتعــاِد عــن 
املحيــِط الزوجـــيِّ فعليــك َأْن تســَأيل نفَســك َأواًل، مــا هـــي األُمـــوُر التــي َأنـــِت مقــرٌة فيها، هل 
هــي َفـــْرُض رغباتِـــك دوًمــا عليــه، وهــل هــو عــدُم اهتاِمــِك ببيتــه أو حقوقــه الزوجيــِة املرشوعِة 
دينيًّــا واجتاعيًّــا وُأسـريـًّــا، هــل هــو عــدُم حفظــك ملالــه بكثــِر طلباتــك، هل هـــو عــدم اهتاِمِك 
بمظهــِرِك َأمامــه، هــل هــو شــجاُرِك ورصاُخـــِك املســتمران واللــذان جيعالنــه هيــرُب مــن البيــِت، 

هــل هــي عــدُم طاعتــك فيــا رشعــه اهلل لــه، هــل هــو عــدُم تقديــِرِك واحرتاِمــِك ألَهلــه؟!.

ُكلُّهــا أسئلـــٌة جيــُب َأْن حتركيهــا يف رأِســِك، وتتقصــن هبــدوٍء ورويــٍة اإِلجابــَة عليهــا َأو عــى 
ـَمـــا َأحـــِدها. فــإِْن وقعـــِت عــى عــن العيــِب يف طبعــِك وســلوكِك فـقـــد َأصبــِت  بعِضـــها َأو ُربَّ
َمـْوِضـــَع األمَلِ يف نفِســِك. بعــد ذلــك عليــِك َأْن َتـُقـوِمـــي بالتقويـــِم والعــودِة إلـــى ما قبــل ظهوِر 

هــذا العيــِب الــذي اتضـــَح لــك. 

ـــا إذا عجــزِت عــن معرفـــِة الســبِب بعــد َأْن ُتـَقـلِّـبِـــي ُكلَّ هــذه األَســئلِة فـــي رأســك دون  َأمَّ
َأْن جتــدي هلــا جوابــًـا. وجــَب عليــِك َأْن تصارِحـــي زوَجـــِك بمالحظاتــك نحـــو ابتعــاده عنــك، 
ـــِك بالــذات يف املوضوِع  وَأْن تطلبــي منه معرفـــَة الســبِب. واحـــذري ُكلَّ احلـــذِر َأْن ُتـْدِخـِلـــي ُأمَّ
إاِلَّ بعــد َأْن تنفــذ ُكلُّ ِحـَيـِلـــك وصــربك، ويف عــدم إِفصــاِح زوِجـــك للســبب. اســتعيني بَأبيــِك 
ِك، ألَنَّ ذلِك َأفضـــُل، حيث َأنَّ ولِـــيَّ األَمـــِر  ـــِك َأو خالِـــِك قبــل َأن تلجئــي ألُمِّ َأو َأخيــِك َأو عمِّ

. كثيـــًرا ما يكـون أكثـَر َتـَعـُقـــاًل مـن األُمِّ
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ـــا إذا أبـــدى لـِك األَسبـاَب َبـْعـــَد َأْن تصارحيـه حـوَل مالحظتـــك جلفائه لـِك وَتـْقـنَـِعـي  َأمَّ
بذلِك عليـــِك فـــوًرا الرجـــوُع إىل مـــا يريض زوجك إِْن َلـــْم يكـــن فـــي ذلِك معصيــة.

ـــا إِذا عـــرفِت َأنَّ الســبَب فـــي ُكـــلِّ تلِك األُمـــوِر متعلـــٌق بســبِب انشغالِـــه وكثرته يف الكدِّ  َأمَّ
ـــا. بــل عليــك َأْن تشــجعيه وتعميل عــى راحته حتـــى يفـــرَغ مـــن ذلِك،  والعمــِل فــال حتمــيل َهـمًّ
وال تطلبـــي منـــه املشاويـــَر الكـثـيـــرَة والزياراِت للغيـــِر إاِلَّ يف َأوقــاِت فراغه التام؛ ألَنـــه يف حالة 
الكـــدِّ والعمـــِل، إِنَّـمـــا يتعـــُب من َأجلــِك َأنــِت وَأوالدك؛ فهنــا يبـــرُز دوُرِك يف حفِظ بيتــه ومالِه 

وعرِضــه، وتربيــِة أبنائــه، وهتيئــِة الـَجـــوِّ املناســِب لــه عنــد عودتــه وهــو مرهـــٌق جســًدا وفكــًرا.

وَأنصحــِك ابنتــي العزيــزَة بعــدِم طــرِح َأيــة طلباٍت عــى إِثـــِر عودتــه مبــارشًة، إاِلَّ مــا كان منها 
ـــا غيـــُر ذلــك فدعيـــه إىل َأْن جيلــَس معــِك وهـــو هادُئ النفـــِس،  يف حكــِم احلاجـــِة القصــوى؛ َأمَّ

ــِد، متفتـُح الذهـِن. مرتاُح اجلسـ

مـــع صـــادِق ُأْمـنِـيَّـايت لكمـــا باحليـاِة الزوجيـــِة السعيـــدِة واملحبِة الدائمِة والرمحـِة املشرتكـِة، 
احلسنـِة. والعشـرِة 
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الطفلُة عائشُة واملدرسُة

اليــوم هـــو الســبت، الواقــع يف التاريـــخ اخلامـــس عــرش من شــهر ســبتمرب عــام َألفــن وواحد 
للميــالد، اســتيقظت عائشــُة يف الســاعة السادســة مــن صبــاح هــذا اليــوم، واغتســلت، ثــم لبســت 
ثيــاب املدرســة، وَأخــذت احلقيبــة ذاهبــة إِليهــا، ثــم دخلتهــا َأول مـــرة يف حياهتــا التحاًقــا بالصــف 

األَول االبتدائــي.

ويف متــام الساعـــة السابعـــة رّن اجلــرس املــدريس إيذاًنا ببــدء عام درايس جديد بالنســبة لكافـــة 
ا بالنســبة لطالبــات الصف األَول فهـــو إِعـــالن  الطالبــات مــن الصــف الثــاين وحتــى الســادس، َأمَّ

ة يف املدرسـة. ، حيث يدخلن ألَول َمـــرَّ بدخول حـــال جديـــد بالنسبة َلـُهـــنَّ

ــا  ــدق. وعندم ــة وص ــة وعزيم ــكل رغب ــة ب ــة مندفع ــاب متلهف ــت الذه ــُة وق ــت عائش كان
ــى  ــات ع ــن، وطالب ــرات يبك ــات صغ ــات وطالب ــن مدرس ــة م ــة البرشي ــت، رَأت الدوام دخل
اختــالف َأعارهــن واختــالف صفوفهــن يف ذهــاب وعــودة بــن هــذا املــكان وذاك، انتاهبــا شــعور 
غريــب عكــيس عــن ذاك الشــعور الــذي كان بداخلهــا حــن كانــت يف البيــت، فصــارت عيناهــا 
تــدوران رهًبــا وخوًفــا مــن هــذا املجتمع الــذي اعتبـــرته عــى قِيــَـٍم وســلوكيات جتهلها إاِلَّ رســالة 
واحــدة كانــت تعرفهــا مــن األَســاس وهــي التعلــم يف هــذه املدرســـة وهـــذا املجتمــــع، وال بد هلا 

مــن الدخــول فيــه.

وَأمــام ذلــك كلـــه، وحتـــت وطَأت الرهبـــة واخلـــوف، ظلــت تتشــبث يف والدهتا ومتســك هبا، 
حتــى ال ترتكهــا يف هــذا املحيــط البــرشي اهلائــل، دمعــت عيناهــا، وبكــت، وتوســلت والدتـهـــا 
َأْن ال ترتكهـــا وتذهــب عنهــا، وَأْن تبقـــى معهــا بجوارهـــا لتحميها من هذا الفوج البشـــري الـــتي 

لـــم تألفــه ومل تـــَر مثيــاًل لــه مــن قبل.

ومــا إِْن بكــت الطفلــة عائشــُة، حتــى بكــى معهــا مجـــٌع مــن الصغــرات، وكل منهــن ممســكة 
يف ثيــاب والدهتــا، وهــذا شــعور اعتيــادي، ينتــاب كل طفلــة َأو طفــل يدخــل املدرســة بعــد قعــود 
ســت ســنن يف البيــت، حيــث يف البيــت يذهبــون وينطلقــون بــكل حريــة، يتنقلــون يف البيــت مــن 
ــر،  ـــا يف املدرســة فقــد اختلــف األَم ــة ويأخــذون تلــك، َأمَّ غرفــة إىِل ُأخــرى، يلقــون هبــذه اللعب
ــة الســلوك، وســادها النظــام واالنتظــام؛ لكــّن عائشــَة  ــُة البيــت وفوضوي ــت حريـ نَـ ــث ُقـنِـّ حي
ت بخوفهــا ورعبهــا هــذا النظــام واالنتظــام، وصــارت تصـَعـــُد إىِل شــقيقتها يف الصــف  فقــد حتـــدَّ
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الرابــع بالطابــق العلـــوي، حيــث تـــرى َأنـــه ال قريــب هلــا يف هـــذا املجتمع ســوى تلك الشــقيقة، 
وكلهــم غربــاء عنهــا. 

ــة عائشــُة كغرهــا مــن  ــى َألفــت الطفل ــدرايس ُأســبوع حت ــة العــام ال ــرَّ عــى بداي ومــا إِْن مـ
الصغــرات الــاليت َألِفــَن املدرســة، وبــدأن الدخـــول فـــي املجتمـــع املدرســـي طالبــات يطلبـــن 
العلــم، وصــارت الطفلــة عائشــة تدخــل يف هــذا املجتمـــع رغبــة يف االندمـــاج فيــه لتســتفيد مــن 
مظاهــره وَأنشــطته، مثــل احلديــث مــع هــذه، واللعــب مــع تلــك، حتــادث هــذه املدرســة، وتلعــب 
مــع تلــك الطالبــة، والســعي للمشــاركة بشــطارة يف فهــم الدراســة، وَأداء الواجبــات، وغــر ذلــك 

مـمـــا يتــاح هلــا مــن أنشــطة هــذا املجتمــع املــدريس.

ويف يــوم الســبت وبعــد مــرور ُأســبوع مــن دخــوِل عائشـــَة املدرســة، بــدَأت عائشــة تســتقر، 
حيــث هــدَأت نفســها، واســتقر تفكرهــا، وانتظــم حضورهــا، ُثـــمَّ اســتمرت يف الذهــاب تلقائًيــا 
دون َأْن يضغــط عليهــا َأحــد َأو يدفعهــا قــًرا، فصــارت تســتيقظ يف الساعـــة اخلامســة والنصــف 
صباًحــا حيـــن توقظهــا والدهتــا، فتصحــو مــن نومهــا دون تــردد َأو تعنــت، تصحــو برغبــة صادقــة 
غــر مكرهــة، وتأخــذ حقيبتهــا بعــد هتيئتهــا، وتضــع فيهــا كتبهــا ودفاترهــا، وقلمهــا الرصــاص 
الــذي هــو َأول صديـــق هلــا يف حياهتــا التعليميـــة والــذي ســترتكه عنــد كربهــا حــن تســتبدله بقلم 

احلبـــر، وكـــل ما حتتاجـــه يف تعلمها.

ــة  ــد الدراس ــث بع ــا، حي ــت صباًح ــوس يف البي ــا للجل ــة وداًع ــة عائش ــت الطفل ــًرا قال وَأخ
ــا. ــة، أيًض ــة طويل ــدة دراس ــد م ــأيت بع ــة ت ــنوات طويل ــل لس ــد العم ــتلزم مقع س

ــتظهر  ــي س ــاالت الت ــذه احل ــل ه ــن مث ــزعجا م ــزي األََب، ال تنـ ــا عزي ، وي ــزيت األُمَّ ــا عزي في
عــى ابنكــم الــذي يدخــل املدرســة ألَول مــرة، فــا هــي إاِلَّ فتـــرة وجيـــزة ثــم ســيعتاد هــذا اجلــو 
، وســتصبح األُمــور عاديــة بالنســبة لكــم ولــه، فــال تضيقــوا ذرًعــا بــه وصــرًبا انشــدوا  املدرســـيَّ
مــع قليــل حتمــل، فهــذا َأمــر عــادي يظهــر عــى كل طفــل يدخــل املدرســة ألَول مــرة يف بدايــة كل 

عــام.
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وللصوِم َأثـٌر يف الشفاِء

ســبحان الــذي مــا فـــرض الصيــام عــى النــاس ليرضهـــم بـــه، ولــو َأنـــه َأراد إرضارهــم بــه، 
تنـــّزه سبحانـــه وجـــل عـــاله عــن ذلــك، مــا خـــص بـــه عبــاده املخلصــن الذيــن ريض عنهــم، 
ــدوس  ــك الق ــبحانه املل ــل س ــاوات واألَرض؛ ب ــا الس ــات عرضه ــم جن ــد هل ــه، وَأع ــوا عن ورض
حــن علــم َأنَّ الصيــام يــرض بصحــة املــرىض مــن ذوي العلــل واألَســقام َأو يشــق عــى املســافرين 
الذيــن يواجهـــون يف سفرهـــم مشقـــة إِذا اقرتنــت بالصيــام تعـــود عليهم بســوء حال، فقــد تفضل 
ـــا ألَجــل هــم بالغيــه تتحقــق فيــه الظــروف  وهــو ذو الفضــل العظيــم، وَأعفاهــم مــن الصيــام إِمَّ

ـــا إىِل األَبــد إِذا كان املــرض ممــا ال يرجــى بــرُؤه والشــفاء منــه. التــي مكنهــم مــن القضــاء، وإِمَّ

وإيِن ألَعجــب كل العجــب مــن َأمــر بعــض النــاس الــذي يتمتعــون بعنــوان الصحــة البدنيــة 
ــد  ــان، والع ــون رمض ــال يصوم ــام ف ــن الصي ــم م ــة متنعه ــع رشعي ــم موان ــس لدهي ــية، ولي والنفس
والعــدة عندهــم للســنة اثنــا عــرش شــهًرا فطــًرا متواصــاًل، وال يكتفــون باملعصيــة يف َأنفســهم؛ بــل 
ويغــوون غرهــم ممــن هــدى اهلل بغيــة َأْن يتســاووا معهــم يف املعصيــة، فمعــاذ اهلل منهــم، ومعــاذ 

اهلل ممــا يفعلــون.

فــإِذا كان املصطفــى الكريــم الطاهــر املطهــر -صــى اهلل عليــه وســلم- َأثبــَت وَأكــد بالقـــول 
والعمــل والشــواهد َأنَّ الصــوم فيــه شــفاء للنــاس مــن كثــر عللهــم وَأســقامهم، وجــاءت تقاريــر 
بعــض األَطبــاء يف العــر احلديــث مصادقــة ملــا علمــه اهلل لــه -صــى اهلل عليــه وســلم- وَبـيَّـــَن 
ــن  ــر م ــن كث ــالص م ــفاء واخل ــًيا للش ــارًشا ورئيس ــبًبا مب ــون س ــوم يك ــاء َأنَّ الص ــُؤالء األَطب هـ
ــدم، وغــر ذلــك  َأمــراض املعــدة والســمنة، ومهــًا يف ختفيــف خطــر مــرض الســكر وضغــط ال
ممــا َأثبتــه األَطبــاء املختصــون املتخصصــون يف مثــل هــذه األَمــراض ممــا نجهلــه نحــن، وَأثبتــوه 
ــن  ــقامنا م ــا وَأس ــنا وعللن ــالج َأنفس ــد إىِل ع ــاذا ال نعم ــاطع، فل ــاهد الس ــع والش ــل القاط بالدلي
هــذه األَمــراض َأو بوادرهــا التــي هيــدد حياتنــا باألَخطــار، ويرتكنــا عنــارص برشيــة معطلــة عــن 

نفــع نفســها ونفــع غرهــا؟!. 

ملــاذا نعمــد إىِل عــدم الصــوم معصيــة مــن عنــد َأنفســنا، وبغــر رخصــة رشعيــة رشعهــا اهلل 
ــا،  ــم فيه ــا لتقي ــقام إىِل َأبدانن ــل واألَس ــوة العل ــارش إىِل دع ــكل مب ــد وبش ــاذا نعم ــاده، مل ــة بعب رمح

ــة عــدم الصــوم. ــي تفســدها بمعصي ــا الت ونعمــد إىل دعــوة علــل عقولن
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وإيِن ألَذكــر يف هــذا املقــام َأْن قــرأت، منــذ فــرتة وجيــزة، حديًثــا ُنــرِش يف الصحافــة عــن رجــل 
ــم  ــه حك ــدرات، وَأن ــن خم ــان كان مدم ــذا اإلنس ــاده َأنَّ ه ــلمن، مف ــالد املس ــدى ب ــلم يف إِح مس
عليــه باحلبــس ملــدة قانونيــة عــى حســب مــا نــص عليــه حكــم املحكمــة يف بلــده تنفيــًذا لقانــون 

العقوبــات لدهيــم يف ذلــك.

ــربه  ــه، فَأج ــدة حبس ــع م ــدَأ م ــد ب ــان ق ــهر رمض ــجن، وكان ش ــل يف الس ــذا الرج وُأودع ه
القائمــون عليــه يف الســجن عــى صــوم رمضــان، فاجتــه بقلبــه وجوارحــه إىِل اهلل تعــاىل ثــم صــام 
رمضــان كلــه، يصــوم النهــار، ويصــيل الليــل، ويقــرُأ القــرآن؛ فــا َأِن انتهــت مــدة عقوبتــه وخــرج 
مــن الســجن حتــى وجد نفســه قد شــفاه اهلل من إدمانـــه عــى املخـــدرات دون َأْن تتدخل العقاقيـــر 
الطبيــة يف عالجـــه، وصــار بعـــد ذلــك إِنســاًنا مســتقيًا بعيــًدا عــن كل ذلــك، وكَأنَّ املخـــدرات مل 
تدخــل دمــه قــط. وقــد صلحــت َأحوالــه الصحيــة والنفســية واملاليــة؛ ذلــك حســب مــا أوضحــه 

هــو يف حديثــه الصحفــي حينــذاك.

إًِذا الصــوم حيـــن رشعـــه اهلل ســبحانه، إِنــا رشعــه ملقاصـــَد ال يعلمهــا إاِلَّ هو ســبحانه وحده، 
وال يمكــن لبــرش َأْن حيصيهــا عــدًدا وإِْن كان يدركهــا نفًعــا.

فالصــوم الــذي َأمرنــا اهلل بــه، مل يأمرنــا عبًثــا جــل عــاله، وإِنــا َأمرنــا ألَنَّ فيــه إِحيــاًء لنــا مــن 
ممــات القلــوب وفســاد األَعــال، وســوء األَحــوال، فســبحانه هــو العليــم اخلبــر.
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بقايا من الـُحـبِّ القديـِم

قبــل عــرش ســنن كانــا يعرفــان بعضهــا. خالـــد يعــرف ســارة، حيبهــا وحتبـــه. كاد خالــد َأْن 
يعقــد عقــد نكاحــه عــى ســارة ويتـــزوجان، وَأوشــكا عــى ذلــك قــاب قوســن َأو َأدنــى؛ لكــّن 

ــاًل مــا حــال بينهــا، فامتنــع عنهــا الــزواُج وتفرقــا. حائ

ذهــب كل منهــا يف شأنـــه، وتزوجـــت ســارة بعـــد مـــدة مــن الزمــن، وَأيًضـــا، تــزوج خالد، 
ومــرت العشـــُر السنـــون عــى زواج ســـارَة، ثــّم ُطـلَّـَقـــْت من زوجهــا دون َأْن ُتـنْـِجـــَب. وفـــي 
ذات يـــوم ظهـــرت ســـارُة َأمــام وجـــه خالد حيـــن رآهــا يف مكان عــام. تقــدم منها وســلََّم عليها. 
ابتســامتان مــن الوجهــن ُتـَعـبِّـــران عـــن هلــف كلٍّ منهــا لآلخــر. طلــب منهــا خالــد َأْن تتصــل به 
إِذا كان ليــس لدهيــا ما يمنع، فَأعطاها رقـــم هاتفـــه، وعادت ســارة إىِل حميـــط حيـــاة خالـــد. ظلت 

تــرتدد يف خاطــره عــى إِثــر مشاعـــَر وَأمنيــاٍت ورغبـــٍة هــي بقايــا الـُحـــبِّ القديم.

انثنــى خالــد عــن صالبتــه وانعطــف بــه املســار نحــو ســارة مــن جديــد. مل يســتطع أن يقــاوم 
لـيـفـــَر منهـــا، ألَنَّ بـقـايـــا احلـــب القديـم منـذ السنيـــن العشـــر َأحيتها ظروف خالد مع زوجته، 
فتَأجـــج فـــؤاد خالــد مــن جديد، ثم َنـَمـــت بقايــا هذا احلــب وازدادت ِكـَبـــًرا حتى تشــبعت روُح 

اهليــام فيهــا، واكتمــل نموهــا.

صــار خالــد وســارة يقرتبــان مــن بعضهــا َأكثــر فَأكثــر. هــي تقــرتب بالتــودد لــه، وهــو يقرتب 
باهليــام فيهــا، هــي تقــرتب ذراًعــا، وهــو يقــرتب ذراعــن. وَأوشــكا َأْن يلتقيــا مــن جديــد. راعــه 
فيهــا مجاهلــا وجتملهــا وُأســلوهبا اللطيــف املــيلء باألُنوثــة التــي شــغف هبــا قلــب خالــد مــن خــالل 
ه إِليهــا عــى الرغــم مــن أنــه متـــزوج، وحيــب زوجتــه،  حديثهــا الليــيل معــه هاتفًيــا. ُكلُّ ذلــك َجــرَّ
ويقــدر هلــا عرشهتــا معــه، إاِلَّ َأنَّ زوجتــه مل تكــن عــى درجـــة مــن الوعـــي بحقــوق الزوجيــة، فهي 
ال هتتم بمظهرهـــا، وال تتجمـــل لـــه، وُأسلوب حديثها فيه ِغـْلـَظـــة، منحصـــر يف الزجـر والنهـر، 
ات بُأســلوهبا وكيفية حياهتا، َأمـــر جعـــل خالد يعتقد بَأنـــه  إهِنــا تعيــش يف مفهـــوم األُمهــات واجلدَّ
غــر ذي مــكاِن قبــوٍل يف نفســيتها وتفكرهــا. وحيــث َأنَّـــه وجــد مــا يتمنــاه يف ســارة مــن جتمــل 
وُأســلوب حديــث وتــودد ومل جيــده لــدى زوجتــه، نمــت بقايــا الـُحـــبِّ القديـــِم نحــَو ســارَة عى 

عجــل، وصــارت تطلــب فــؤاد خالــد حثيًثــا يف كل يشء. 

، ولكنــه فشــل وَأخفــق،  حــاول خالــد يف مقاومــة هــذا الشــعور حــن شــعر َأنَّ األَمــر قــد َجـــدَّ
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ـــُة شعـــوِر  ومل يســتطع املقاومــة َأمــام مظهرين وُأســلوبن متضادين متمثلن يف زوجته وســارة؛ َفـِرقَّ
ـــِل زوجته  ســارَة َغـطَّـــت عــدَم مبــاالة زوجتــه لــه، وجتمــُل ســارَة ُيـْسـِعـــُد نفَســه، وعــدم َتـَجـمُّ
ــُم هــذه النفــَس، حيــث جتلــس َأمامـــه بنفــس املالبــس التــي تنــام فيهــا، غــر مباليــة  َأمامــه ُيؤلِـ
ــًرا مــا يكــون  ـــا شــعرها فكث ــة، وأمَّ بخطــورة ذلــك وانعكاســاته الســيئة عــى عالقتهــا الزوجي
غــر مرتــب، وصفحــُة وجـِهـــها عبــوٌس، ال تعــرف البسمـــُة إِليــه طريًقــا عــى الرغــم مــن وجــود 
األَســباب التــي جتعلهــا تبتســم، وهــذه األَســباب تظهــر هلــا مــن خــالل األُســلوب الــذي يعاملهــا 
بــه زوجهــا، والتــودد احلقيقــي غــر املصطنــع َأو امُلَتـَكـلَّـــف يف حديثـــه معهــا وحبــه الصــادق هلــا 
ــدِر، حديث يشــغل حيـــًزا  يف كل وقــت ويف كل مناســبة؛ فَأْمـَلـــى خالــد عــى نفـِســـه حديــَث الصَّ
كبيـــًرا مــن تفكــره. يتمنــى لــو َأنَّ زوجتــه َأدركــت مــا يريــده منهــا عــى الرغــم مــن نصحــه هلــا، 
وطلبــه ذلــك تكــراًرا لرتحيــه مــن عنــاء التفكيـــر يف هــذا األَمــر، حتــى يــرف نفَســـه عــن ســارَة 
وغيـــِرها؛ ليعيــَش مــع هــذه الزوجــة يف ســعادة ورسور؛ إِنــه يتمنــى َأْن تتجمــل لــه، وتظهــر َأمامــه 
باملظهــر الــذي يريــح نفســه، يتمنــى َأْن يكــون ُأســلوهبا يف احلديــث فيــه مــودة ورمحــة، مــودة تريــح 
نفســه، ورمحــة ترحيــه مــن التفكيـــر يف ســارَة وغيـــِرها، حيــث هو حيــب زوجتـــه التي عاشــت معه 
ُعـمـــًرا طويــاًل، ولكنــه يف نفــس الوقــت حيــب اجلــاَل واملظهـــَر احلسنيـــن واحلديــث اللطيــف إِذا 

خــرج مــن فِـْيـــِه امــرَأٍة ودوٍد لــه مرافًقــا حلنــاِن الـُحـــبِّ الــذي تكنه.

فلو َأنَّ زوجـَتـــه هتتـــمُّ به اهتاَم خملصـــٍة له ناصحٍة من َأجِلـــه وألَجِل حياتِـــها معـًــا، فـإِنَّـــها 
بذلــك املطلــوب منها لن تدفَعـــه إىِل َأْن يفكـــَر يف ســـارَة َأو غرها، ولن تدفعه ألَْن يفكـــَر يف الزواج 
مــن غرها، ولو َأنَّـــها َأحـَسـنَـــت مظهـــَرها لزوِجـــها ولباَســـها َأمــام عينيه، وأســلوهبا يف احلديث 
ِج إىِل َأْن ُتـْصـبِـــَح عــادًة تلقائيـــًة يف ســلوكها لوجــد  دت َنـْفـَســـها عــى هــذا بالتَّـــَدرُّ معــه، وعـــوَّ
زوُجـــها حتــًا البسمـــَة الصادقـــَة يف قلبهــا وعــى وجههــا ليقــر هبـــا عينـًـا، ثــم ألَراحت زوَجـهـــا 
الــذي مــن حقــه ذلــك رشًعــا عندهــا وهــي مطالبـــٌة بــه، نعــم لــو َأهنــا فعلــت ذلــك لــه، ملــا فكــر 

يف غرهــا، فهــذا ُكلُّ مــا يبحــث عنــه زوُجـــها عنــد ســارَة وغرهــا مــن النســوِة األُخريــات.
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أشــدُّ ِمـْن طعِن الرماِح

إِنَّ مــن َســيِّئ اْلَكِلــِم مــا لــه َأَثــٌر عظيــٌم يف النفــِس البرشيــِة، فيصيبهــا بُِجــْرٍح عميــٍق ال يقبــُل 
ــَا مــّرت األَيــام َأْدَمــى َأعــاَق النفــِس، وجعلهــا تســتغيُث برمحــِة  َأْن يتاثــَل للشــفاِء أبــًدا؛ بــل ُكلَّ

رهبا َجلَّ شــأُنُه وَعـُظـــَم ُعـــالُه.

وإِنَّ مــن َأعظــِم َأنــواِع الَكِلــِم وَأصعبهــا عــى النفــِس كلمــَة ظلــٍم، نتكلمهــا فتضــُع هبــا اآلالُم 
ــاراِت التأنيــِب غــِر  ــا مــا ِســْيَق يف عب ها وقًع العظــاُم ثقلهــا فـــي نفــِس اإلنســاِن اآلخــر، وَأَشــدُّ
ــوِم  ــذا الل ــي هل ــذا امْلَُتَلِق ــُع ه ــث يض ــاِب، حي ــوِم والعت ــات الل ــَف َطي ــوارى خل ــذي يت ــارِش ال املب
والعتــاِب موضـــَع األَســِر الــذي يتهالــك إِْن َشــَددتَّ عليــه قيــوَده ووثاَقــُه، فــرتاه حــن ذاك وقــوَد 
ــه يف هــذه  ــو َأنَّ ــَودُّ ل ــِر عــن َأســفه، َي ــِه دوَن التعب ــَع َأوصالِـ ــِه عاجــًزا عجــًزا قاطِـ ــِه ودموِع آهاتِ

اللحظــِة قــد ُطِعــَن برمــٍح يقــي عليــه خــٌر لــه مِمَّــا هــو فيــه.

ــه خًطــأ مقصــوًدا متعمــًدا منــَك دوَن  ــُئ يف حقِّ وَأعظــُم منهــا َأَثــًرا ذلــك اإلنســاُن الــذي ختطِ
ــُع  َأْن يســبَق إليــَك منــه مــا ُيؤذيــَك َأو يســتوجُب ذلــَك، فيقابــُل الســيئَة منــَك بحســنٍة منــه، وُيْتبِ
ــه لُيؤســفني َأْن َأجــَد ذلــَك منــَك، فَأنــا الــذي اعتربُتــَك َأًخــا، ونصحُت لك  ذلــَك بقولــه لـــَك: )إِنَّ

حريصـًا علــى مصلحتــك(.

ــرًة  ــا م ــى، يضاعفه ــاَر األَسـ ــَك ن ــن َأضلِع ــَل بيـ ــدِم ويشعـ ــاعَر الن ــك مش ــَه في ــد َأْن ُينَبِّ فبع
ُأخــرى، فيقــوُل لــَك: )ال تــأَس عــى يشٍء قــد صــاَر وانتهــى وَأصبــَح ماضًيــا، وصــاَر اسرتجاُعـــُه 
ــَر هــذا  ــَت َأخــي كــا كنــَت مــن قبــل ذلــك القــوِل، ولــن يَؤث َأو تصحيُحــه َأمــًرا مســتحياًل، فَأن
عــى مــا بيننــا مــن حمبــٍة بَأثــٍر ســيئ، ولــن يقطــَع مــا بيننــا مــن عالقـــٍة َأبــًدا، وَرِحــَم اهللُ العافــن 

ــاِس(. عــن الن

ــأُكُل ُكلَّ  ــَك َت ــتعُل يف داخِل ــاٍر تش ــا إىل ن ــَت خمطًئ ــَك إذا كن ــارَئ، حُيِيُل ــي الق ــا َأخ ــك ي ُكلُّ ذل
خليــٍة يف َأحشــاِئك، ويف ظاهــِرَك، تتحــوُل عيناَك إىل دمـــوٍع تستدعـــي الشــفقَة عليــَك والرفَق بَك، 
ــَا َعتـِـَق بمــروِر الزمــِن، توّهــَج َأكثــَر وازداَد عمًقــا بــا  وتــرتُك فيــك ُجْرًحــا ال يــربُأ أبــًدا، ُجــْرٌح ُكلَّ

ــِه مــن ُحْســِن الصنيــِع. يقابُلــَك بــه امُلْخَطــُأ يف َحقِّ
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ــٌأ يف  ــن خط ــن اآلخري ــدُر م ــن يص ــرِع ح ــدُم الت ــا ع ــب علين ــارَئ، جي ــزي الق ــك عزي لذل
ــِع،  ــِل الرائ ــُر اإلنســاين اجلمي ــُع التأث ــادر إىل مواجهــِة القــوِة بالقــوِة مثلهــا فيضي ــا، وَأْن ال نب حقن
ــئ بفعــٍل َأو  ــِه َأو َأســوأ منــه، حيــُث َأنَّ مواجهــَة امُلْخطِ وال نبــادَر إىل ســيَئ القــوِل َأو الفعــِل بمثِل
قــوٍل مــن جنــِس مــا قالــه َأو َفَعـــَله ال يؤثــُر عليــه التأثــَر البليــَغ، وال يشــعُره باخلطــأ الــذي ارتكبــه 

يف حقنــا؛ بــل ربــا َأشــعره بــَأنَّ احلــقَّ ال يــزال معــه.

فــال تبــِك يــا َأخــي العزيــَز عــى مــن ُوِضــَع حتــت الثــرى دفيـــَن جســٍد مــن غيـــِر روٍح؛ بــل 
اْبــِك، واْبـــِك دًمــا عــى جســـٍد فـــوَق الثــرى فيــه نفــٌس طائشـــٌة َأصابــت بفعــِل صاحبهــا عاقــاًل 
ا عنــد اخلطــأ يف حقــه، خاصــًة وإِْن كان َعْفــُوُه هــذا مــع مقدرٍة  ســمًحا، حليــًا عنــد الغضــِب، َعُفــوًّ
نُــُه مــن َأْن يــرضك بمثــل عملــك َأو قولــك َأو بــا هــو َأعظــم منهــا، َفَيْعُفــو ويرتفــُع نحــو  فيــه مُتَكِّ

الُسـُمـــوِّ األَخالقــي يف هــذا املوقــِف بالصفــِح.

ــى األمَلِ ألَنَّ اهللَ  ــرب ع ــوى، واصط ــى البل ــرب ع ــَت فاص ــا ُبِلْي ــارَئ، إذا م ــزي الق ــًرا، عزي وَأخ
ســبحانه وتعــاىل قــد جعــَل األَيــاَم دواًل بــن النــاِس، نعــْم، وبـِـُكلِّ تأكيــٍد، األَيـــام دول بــن النــاِس 

عــى مــرِّ العصــوِر واخـتـالفـهـــا.
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عظيـٌم قولـُـُهـم لو َعـلِـُمـوا !
ــا يف إِحــدى اجلرائـــِد عــن رجــٍل يســبُّ اهلل َجــلَّ ُعــاله  قــرأُت ذاَت مــرٍة لســائٍل يســَأُل مفتًي
وَعـُظـــَم شأُنـــه، فَأفـاده املـفـتـي بَأنَّ قوَلـه هـذا ردٌة، وَجـــَب علـى قائـِلـِه َأْن يتوَب إىل اهلل سبحانه 

ــَرُه لذنـبِـِه العظيـِم. وتعاىل، ويستغفـ

جِل لن يضـــرَّ اهلل ســبحانه، ولن يناَل بـسـبِّـــه وشتـِمـــه  لنعلم بادَئ ذي بدٍء َأنَّ ســبَّ هذا الـــرَّ
مــن اهلل َعـــزَّ وَجـــلَّ قيـــَد َأنملـــٍة؛ بــل سيـــردُّ اهلل قوَلـــه عليــه وبــااًل لُكـفـــره يف الدنيــا ومالــه يف 
اآلخــرة مــن خالق، ألَنَّ اهلل ســبحانه َيـعـِصـــُم َمـــْن َأراد ِمْن خلـِقـــِه، فكيف ال يعصـــُم ذاَتـــُه من 
َأمثــاِل هــذا الــذي اختــذ الشــيطان َأخــًـا وولـيًّـــا، وهــو ســبحانه ربُّ العــزِة والعصمــِة والـَخـْلـــِق 

َأمجعــن؟!.

ى ومناٍف وَأخـو الشيطـــاِن يف كفِرِه ومعصيـتِـِه عاقبـَة قولِـه  َأَلـــْم َيـَخـْف عبُد الـــالِت والـُعـزَّ
ٍة  ـــَل اهلل لـه سـوَء العاقبـِة، هـل َأِمـَن َأُخـو الشيطـاِن هذا َأْن يَأْخـَذه اهلل بشـدَّ عليـــه يف الدنيا إِْن َعـجَّ
يف َنـْفـِســـه َأو فـــي ولـــِدِه َأو مالِـــِه َأو زوِجـــِه، هل َأِمـــَن َأْن ال يسلط اهلل عليه ُذالًّ يرِهـُقـُه صعـوًدا 
حــن يبتغــي الشــفاء مـــن مرض َأو طامــة حتل بــه يف عذاٍب دنيــويٍّ مقيـــٍم؟!. فَأيمن اهلل قسمـــي، 
ال جيـــرُؤ عــى مثــِل هــذا القــوِل إاِلَّ َمـــْن َسـِفـــَه نـفـَســـُه، واطمــَأنَّ إىِل احلياِة الدنيــا فاقـــًدا اإِلياَن 

بــاهلل وبلقاِئـــِه يف اليوِم اآلخر، فتعاىل اهلل عـــن َأْن يطاَلـــه منّا ســـبٌّ َأو شتـــٌم. 

 فيــا مــن اختــذت الشــيطاِن ولـيًّـــا ومحيــًا، اعلــم َأنــك لــن تبلــَغ مــن اهلل خــًرا بقولــك هــذا؛ 
ــَك  ــن حيات ــتقبلَك م ــيكون يف مس ــارِضِك. فس ــن يف ح ــا، إِْن مل يك ــك عذاًب ه اهلل علي دُّ ــَرُ ــل َس ب
الدنيويــِة ولعــذاُب اآلخــِرة َأَشــدُّ وَأعظــُم لــو كنــت مؤمنـًـا بـــه وتعلمـــه، ولــك فـــي اآلخـــرِة نــاٌر 
وبئــَس املهــاِد، واعلــم يــا هــذا بــَأنَّ ابـــَن نــوٍح عليــه الســالم قــد َأهلكــه اهلل بالغــرِق ملــا َفـســـَق 
ــِة َأبيــه نــوٍح عنــد اهلل، ألَنَّ ابــَن نــوٍح كان مــن الظاملــن،  عــن َأمــر ربــه ومــا نفعتــه ِعـَظـــُم مكان
ـــن ســبقوك  واعلــم َأنَّــك لــن تكــون ذا قــوٍة وجنــد وجــاٍه وســلطاٍن دنيــوي َأكــرب ِمــن غــرك ِمـمَّ
إىل الفســِق والكفــِر والفجــوِر، وهــم صحـُبـــَك فرعــوُن وَأبــو هلــٍب وَأبـــو جهــٍل وَأبرهــُة احلبــي 
وغيـــِرهم مــن كبـــاِر الكفــاِر والطغــاِة والفاســقن؛ ُأولئــك الذيــن َأخذهــم اهللُ أخــَذ عزيــٍز مقتدٍر، 
فانظــر كيــف انتهــى هبــم األَمــُر، وانظــر عــى َأيِّ حــاٍل انقلبــوا، وانظــر كيــف كانــت هلــم ســوء 

ــد اهلل؟!. ــدار عن ال

واعلــم َأنــك َسـُتـْحـَشـــُر معهــم يــوَم يكون األَخـــالُء بعضهـــم لبعـــض عـــدًوا، وستكـــون 
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مكانـُتـــك معهــم؛ بــل بينهــم يف َقـْعـــِر َسـَقـــَر. واعلــم َأنك لــن ُتـْعـِجـــَز اهلل، واهلل معجــُزَك، ولن 
تــدرَك اهلل ولــن تطاَلـــه، واهلل بالـُغـــَك َأمـــُره لينتقــم منــك ولــو كنــَت يف ُحـْصـــٍن حصن، حييـــُط 
بــك حــرٌس فيــه رجــاٌل شــداٌد ِغـــالٌظ ال يعصونــك مــا َأمرهتـــم، وهـــم لــك مذعنــون طائعــون 
مستســلمون، واعلــم َأنــك لن تأتـــَي بــاهلل َجلَّ شأُنـــُه، واهلل ســيأيت بـــك ولو ُكنـــَت رماًدا متناثـــًرا 
يف ُكـــلِّ َأمصـــاِر الدنيــا، واعلـــم بَأنَّ جتارتـــك هــذه مع قرينك وَأخيك الشــيطان ليســت برابحـــٍة؛ 
ــاك  ــوَم يف دني ــم َأنَّ الي ــه ســبحانه وتعــاىل، واعل ــد لقائـ ــُرَك عن ــل إِنَّ جتارتــك مــع اهلل هــي ذخـ ب
هــو العمـــُل بــال حســاب، وَأنَّ غــَدك يف اآلخــرِة هــو احلســاُب بــال عمــل، فـَتـَلـطَّـــْف بنفســك 
ـــْم هلــا يــوم َيـَتـَبــــرُأ مجيــُع النــاِس مــن الشفاعـــِة  وارفــق هبــا مــن موقـــِف اليــوِم العظيــِم، وَتـَرحَّ
لغرهــم إاِلَّ ســيُد األَولــن واآلخريــن حممــٌد -صلــواُت اهلل وســالمه عليــه- ألَنَّـــه -صــى اهلل عليه 
ــا حممــوًدا وجاًهــا حســنًا وعظيــًا، حيــث يقــول  وســلم- ابتغــى عنــد ذي العــرش العظيــم مقامـً
ـــُع يا حممـــُد(، فُكـــْن فـــي  اهلل ســبحانه ملحمــٍد -عليــه َأفضــُل الصالِة والســالِم-: )اْشـَفـــْع ُتـَشـفَّ
ـم لنفِسـك حتى ال  . َتـَرحَّ ـتِـه لتناَل شفاعـــًة تنفـُعـك يف مقاِمـك األَبـــديِّ ُزمـــَرِة الصاحلن مـــن ُأمَّ
ُتـخـــَزى نفُســـك حن ُتـْعـــَرُض األَعمـاُل، وتوزُن املوازيـــُن، وُيساُق َأهـُل اجلنـــِة إىل اجلنـِة ُزُمـًرا 
فرحيـــن بــا آتاهــُم رهبــم، وُيســاُق َأهــُل النــاِر إىل النـــاِر ُزُمـــًرا ظالِـِمـــي َأنفَسـهـــم با قالـــوا وما 

فعلـــوا فـــي دنياهم من ســـوِء عمـــٍل تبعه ســوُء عقاِب الـــداِر اآلخـــرِة.

ــه وجنيــت علـــى نفســك، ال تغرنــك صحـُتـــك، وال  ــا مــن ســببت اهلل وشتمتـــه سبحانـ ي
يغرنــك باهلل الغرور، فغـــًدا مرٌض َبـْعـــَد صحـــٍة، وال تغرنك قوُتـــك، فغـــًدا ضعـــٌف بعَد قـــوٍة. 
ــَك، فغــًدا  وال يغرنــك شباُبـــَك، فغـــًدا هـــرٌم ومشــيُب بعـــد شــباٍب. وال يغرنــك الشيطـــاُن بربِّ

ٌئ منـــَك. الشيطاُن ُمـَتـَبـــرِّ

نسَأل اهلل َأْن هيدَيـــَك إىِل رصاطِِه املستقيِم، وَأْن َيـُمـــنَّ عليك باهلدايـــِة والتوبـــِة لرحـَمـــَك مِما 
َأنــَت فيـــه مــن حــاِل َأهــِل النــاِر عــى إِثــِر قولـِـَك ذاك، وَأْن يلهمــَك ســداَد املعتقــِد ورشــاَد الــرأيِّ 
لتصــَل إىل ربِّـــك َبْعــَد جفــوٍة، وترجوه بعــَد قنوٍط، وتتــوَب بعد كفر، وتستغفـــَرُه بعـــد ُمـَكـاَبـــَرٍة 
ْت بك إلـــى َأْن زاَغ بصـــُرَك، واختلت بصرُتـــك، وَشـهـــدتَّ عى نفـِســـَك َأنَّـــك من الظاملن.  َأدَّ
واعلــم َأنَّ اهلل ســبحانه ليــس يف حاجـــٍة َأو ِعـــَوٍز إليانِنــا واســتغفاِرنا؛ بــل نحــن يف َأمــس احلاجــة 

لرمحـتِـــه بــا نقدُمُه من َأعاٍل صاحلـــٍة. فســبحانه وتعاىل فهـــو الغنـــيُّ احلميـــُد.
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فئران يف جوفه
يف جوفــه فئــران منهــا نجــس عـــمَّ وجدانــه، حتــى خبــث، فانقلــب بــه حبــه للخــر إىل كراهية 
فيــه، وكرهــه للــرش إىل حــب فيــه، قرضــت تلــك الفئــران كل نبتــة خــر يف وجدانــه، ثــم حصدهتــا 
كلهــا، فصــار يكــره، حيقــد، يســعى بالنميمــة، يتلــذذ بالغيبــة، يتطلــع إىل الــراع، ويكــره األلفــة 
واملحبــة، يريــد أن يقتــل األخ أخــاه، وأن يعــق االبــن أبــاه، وأن يطلــق الزوجــة مــن زوجهــا، وأن 
يشــتت شــمل أولئــك الصغــار، ال حيــب العطــف عــى اليتيــم، حيــب الرقــة، ويكــره الصدقــة إن 
كانــت منــه للغــر، ويعظمهــا حًبــا إن كانــت مــن الغــر لــه، ســلبي يف مجيــع أعــال اخلــر كلهــا، 
ــا يف اهلل، ويســعده شــقاقها ونزاعهــا،  إجيــايب يف أعــال الــرش كلهــا، ال يســتهويه مجــع اثنــن حتاب

ويــزداد ســعادة حــن جيــد آخريــن حتابــا يف الشــيطان، ويكــره أن يتفرقــا ألجلــه أو بســببه.

نظــر احليــاة الدنيــا، فأيقــن أهنــا لــن تــزول، ونــيس أن هنــاك آخــرة؛ بــل ربــا كــذب هبــا، آخــرة 
ــاة،  ــه فيهــا ســيعرض عــى مــن خلقــه، وقــدر لــه األجــل بــزوال مــن هــذه احلي ال بــد آتيــة، وأن

مهــا طالــت ســنوات عمــره فيهــا.

ظــّن احليــاة مــااًل وبنــن، فســلك للــال مجيــع الــدروب، فمــرة يصيــب حــالاًل غــر حمســوب، 
ومــرات يصيــب حراًمــا مقصــوًدا يف هنــج مرغــوب وحمســوب.

ــاة، وهــي أن اهلل ســبحانه مــا خلــق اإلنــس واجلـــن إالَّ ليعبــدوه،  نــيس رســالته يف هــذه احلي
وأنــه ســبحانه قــد أمرهــم بمعصيــة الشــيطان ألن وعــده غــرور ال طائــل منــه، لكنــه كان يســمع 
ســمع ناصــح لنفســه قــول شــياطن اإلنــس، ومــا كان يعلــم حــن ظــن أنــه ناصــح لنفســه بأنــه 
ــد  ــاًبا، وأن بع ــوت حس ــد امل ــيس أن بع ــه ن ــا، ولكن ــاة موًت ــد احلي ــم أن بع ــا، كان يعل كان مهلكه
احلســاب جنــة ونــاًرا، وأن اإلنســان ســيكون يف اجلنــة ســعيًدا، ويف النــار معذًبــا شــقًيا، نــيس أمــه 
التــي ولدتــه، ونــيس أبــاه الــذي ربــاه، وعــى أمــر ربــه فيهــا، فلــم حيســن هلــا، ومل يــرج اهلل هلــا 

رمحــة كــا ربيانــه.

ــارات  ــا يف عب ــول منه ــا، املق ــا وأنواعه ــكاهلا وأحجامه ــكل أش ــة ب ــلحة الفتاك ــع األس صن
التحريــض والتشــجيع عــى الشــجار ثــم القتــل بعــده، والناريــة ذات القبــض، وطــور مســافاهتا 
وأبعــاد مراميهــا، وابتكــر اجلرثوميــة منهــا، وســعى جلعلهــا شــمولية، تقتــل أكــرب عــدد ممكــن، ثــم 
حــرك هلــا أقطــاب األرض أناًســا يتقاتلــون هبــا، حتــى ُيشــبع نزعــة الــرش فيــه، ويطفــئ نــار اهلــوى 

عنــده.
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ذلــك النــوع اآلخــر مــن اإلنســان، نــوع ال حيــب اخلــر، ولكنــه يســعى يف الــرش، وجياهــد فيــه 
حــق جهــاد النفــس املريضــة العليلــة.

فهــل َيـُعـــدُّ نفســه اليــوم إنســاًنا، وَيـِعـــُدها خــًرا عنــد ربــه؟!، كال ثــم كال، إنــه ال يســتحق 
أن يكــون إنســاًنا حيمــل معــاين اإلنســانية الرشيفــة كــا أمــره اهلل ســبحانه، حتــى يأمــل خــًرا عنــد 
مــن خلــق ورزق ثــم يميــت وحييــي، ثــم يــويف كل نفــس مــا عملــت، فلــكل نفــس مــا كســبت، 

وعليهــا مــا اكتســبت، وال يظلــم فتيــاًل.

بــل إن ذلــك النــوع مــن اإلنســان زاد يف املعــايص، وبعــد عــن الطاعــات بعــًدا مقصــوًدا، أو 
بعــًدا بغفلــة.

ذلــك هــو اإلنســان الــذي جعــل داخلــه مــأوى للفئــران النجســة حتــى رعــت نباتــات اخلــر 
فيــه وحصدهتــا، وأنجســت كل خليــة مــن خاليــاه، فلــو أنــه طيــب املــأوى، وجعلــه ســكنًا هادًئــا 
لعصافــر اجلنــة يف داخلــه، ألنشــدت فيــه حلــن احلــب للخــر، وبعثــت يف خاليــاه أنفاًســا عظيمــة 

مــن الطهــارة والســمو.

فســبحان اهلل، وســالم عــى املرســلن، وصــى اهلل وســلم عــى حممــد خامتهــم، نبينــا وحبيبنــا 
وأســوتنا، ذلــك العظيــم الــذي هــو عــى خلــق عظيــم، الــذي أحــال ظــالم الدنيــا إىل نــور مــن 
ــان  ــن طوف ــا م ــن عليه ــذ م ــرشور، وأنق ــم وال ــن الظل ــااًل م ــا جب ــوق أرضه ــن ف ــه، وأزاح م رب

ــان. ــاد والطغي الفس

فيــا أهيــا اإلنســان، عليــك أن تعلــم، أن اهلل حــن أراد اخلــر منــا، مل يــرده لنفســـه، فهــو الغنــي 
احلميــد، وال يرجــو مــن خملــوق رجــاء، وإنــا أراده ألنفســنا حتـــى خيرجنــا مــن الظلــات إىل النور 
بفضلــه، فهــل أنــت تابــع حممــد -صــى اهلل عليــه وســلم- وســائر يف نـــور جــاء بـــه، ومهتــٍد بقرآن 
حمفــوظ إىل يــوم الديــن، هــل أنــت راغــب يف جنـــة عرضهــا الســاوات واألرض أعــدت للمتقــن 

نزاًل، ال يبغون عنهـــا حــــواًل؟!. 

إن كنــت يف أمنيــات كتلــك، فاصدقهــا بالعمــل مــن جنســها، واحفــظ نفســك، وترفــع هبــا 
عــن املهالــك، واتــِق اهلل فيهــا، وأعلــن توبتــك النصــوح عــن التــادي يف أفعــال الــرش واملعــايص، 
وابتــِغ إىل اهلل الســبيل مــن خــالل مقومــات رســالة اإلســالم اخلالــدة، هنــج قــرآن كريــم، وســرة 

رســول كريــم -صــى اهلل عليــه وســلم -.
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كــذَب املنافِـُقـون وإِْن َأقـَسـُمـوا

َأخــي العزيـــَز، إِذا جــاءك املنافقــون، فتذكـــْر قـــوَل اهلل تعــاىل، حيُث يقــول يف ســورِة املنافقن: 

ــك  ــَك لينافق ــم إِلي ــاَء َأحده ــا ج ــن م ــم َأنَّ املنافق ــون((. واعل ــن لكاذب ــهُد إنَّ املنافق ))واهلل يش

بقولــه َأو فعلــه َأو ترفاتــه إاِلَّ ألَنـــه يريــُد َأْن حيصـــَل عى حاجـتِـــِه منـــَك، وأِنَّـــه متــى ما حتققت 

لــه حاجـُتـــُه صـــدَّ عنــَك ووىل، ثــم وصفــَك بالغبـــاِء، وإِْن مل يتمكــن مـــن احلصــوِل عــى حاجتــه 

َسـبَّـــك وشــتمَك يف غيبتــك، ووصفــَك باللــؤِم واحلقــارِة.

واعلــم َأنَّ املنافقــن الذيــن ينافقونَك اليوَم يف غيـــِرك، فإِنَّـُهـــم غــًدا ينافقون غيـــَرَك فيَك، ألَنَّ 

ِهـــم مكـًرا وكيـــًدا ودهـاًء. املنافقن ال ذمـــَة هلم وال ضميـــَر؛ إِنَّـُهـــم من َأحقِر القوِم وَأشـدِّ

ــاَم  ــاعدهتم وإجِل ــُع مس ــَت تستطيـ ــا دم ــوَم م ــاُؤَك الي ــم َأصدق ــن ه ــَأنَّ املنافق ــًا ب وازدد عل

َأفواههــم، وإهِنــم خصــٌم لــَك يف الغــِد إِذا مــا امتنعــَت َأو عجــزَت عــن تلبيــِة رغباهتــم وإِعطائهــم 

ــَا قضيــَت هلــم حاجـــًة وبلغوهــا منــك  حاجتهــم التــي ينشــدوهنا منـــَك باستمـــراٍر، حيــث ُكلَّ

َأظهروا لك ُأخـــرى، ثم ُأخـــرى فُأخـــرى وهكـــذا. إِنَّـُهـــم َأصحـــاُب مصالـــَح علـــى الـدواِم.

ثــم اعلــم جيــًدا َأنَّ املنافــَق لرينــك احلـــقَّ باطــاًل والباطِـــَل حًقا حتــى َلـُتـوِشـــَك َأْن تقـــَع يف 

اإِلثــِم دون َأْن تــدرَي، وَأنَّ املنافــَق شــيطاٌن يف ثــوِب إِنســاٍن، فــال هــو بالصديــِق احلميــِم لتطمئــنَّ 

إِليــه، وال هــو بالعــدوِّ اللــدوِد لتأخــَذ حــذَرَك منــه. إِنـــه يأتيــَك بثــوِب الصديــِق، ويغيــُب عنــَك 

. واعلـــم َأنَّ املنافــَق لرينــك األَســوَد َأبيــَض، واألَبيــَض َأســوَد، ويريــك البـــارَّ من  بثــوِب العـــدوِّ

ا، وذلك بَأقاويـِلـِه وحيـِلـِه ومكـــِرِه ومكائـِدِه. ا، والعـــاقَّ بـــارًّ َأهـِلـــَك عاقًّ

فُكـــْن عــى حذٍر دائٍم مـــن املنافقـيـــن وال ترُكـــْن إِليهـــم وال تطمئـــنَّ هلم، فهــم والذي نفيس 

بيــده شـــرٌّ عليــَك، وفتنـــٌة لــَك، ولــن جتــَد فيهم خــًرا، ومــا َأكثـَرهـــم فـــي هـــذا الزماِن يا َأخـــي 

العزيـــَز، وما َأعظَم َأساليـبِـــهم قواًل وفعاًل وعماًل. حتسـُبـهـــم بتصـرفاتِـهـــم املختلفـــِة ناصحيـن 

لك إِذا ُخـِدْعـــَت بـهــــم، وهم العـــدوُّ املاكـــُر الذي يكيـــد لك وضدكُ .
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إهِنم َيـَتـَمـثَّـــلون لك باخليـــِر؛ ولكنهم ُيـَمـثِّـــلون الشـــرَّ بعينه. يودُّ َأحُدهم َأْن يأكـــَل حلَمـــَك 

ِة حسـِدِه وحقـِدِه عليـَك، ترى وجوَهـُهـم من النفاِق بيضـاَء، وقلوُبـهـم  ـًا باألَنيـاِب مـن شـدَّ طريِّ

فـحـــٌم داكـــُن السواِد، َأال قاتَل اهلل املنافقن، وقطَع َأوصاَلـُهـــم ودابِـــَر َأجيـالِـهـم.

فَســـِل اللـــَه دوًمــا َأْن جينبــك نفــاَق املنافقــن لتســلَم بإِذنـــه تعالـــى مــن مكـِرهـــم وكيـــِدهم 

عون، واعلـــم بَأنَّ املنافقيـن لو دخلوا  هـــم ومـــن ظلمَك لَأبـريـــاِء عى إِثـِر ساِعـَك ملا يـــدَّ وشـرِّ

ـهـــا، ولــو دخلــوا بــن املــرِء وزوِجـــه لفرقــوا بينهــا، ولــو دخلـــوا بيـــن  بــن االبــِن ووالديــه لعقَّ

ــَا جاءك املـنـافـقـــون  ْد عـلـــى الــدواِم ُكلَّ ِحـــِم بينهــا، فَردِّ الشــقيق وشــقيقه لقطَّـعـــوا صلـــَة الـرَّ

ــُم  ــو َأحك ــم.. فه ــدق اهلل العظي ــون( ص ــن لكاذب ــهُد َإنَّ املنافق ــى ).. واهلل يش ــوَل اهلل تـعـالـ قـ

ــن.  القائل
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إلــى عرفــَة خذونِــي

ــَو مــن  وقــَف رجــٌل َخــطَّ الدهـــُر عــى وجِهــِه مالمــَح الشــيخوخِة، وبــُرُه َأوَشــَك َأْن يدُن
الـِقـَصـــِر، وجســُدُه يــكاُد َأْن يكــوَن عظــًا وِجلــًدا.

وقــَف هــذا الرجــُل َأمــاَم قوافــِل احلجيــِج، وهــي تتَأهــُب لالنطــالِق هبــم إىِل بيــِت اهلل احلــراِم، 
، انتظمــوا يف احلوافــل وَأخــذوا َأماكنهــم، وهـــم مســتبرشون خيـــًرا  مــن َأجــِل َأداِء فريضــِة احلــجِّ

مــن رهبــم راجــن رمحــًة ومغفــرًة منــه َجــلَّ شــأُنُه، إِنــه هــو الغفــوُر الرحيــُم.

ــوُع  ــا دم ــرًة، إهِن ــا غزي ــُه دموًع ــت عينُ ــهَد، هال ــذا املش ــوِز ه ــبُه العج ــُل ش ــا رَأى الرج ومل
ــوُل: ))إىِل  ــو يق ــا وه ــرُخ منادًي ــِب، ي ك ــاِق بالرَّ ــن اللح ــيِّ ع ــِزِه الصح ــبِب عج ــراِت بس احل
عرفــَة خــذوين، إىِل حيــُث ترتبــُط قلــوُب َأهــِل األَرِض بِـَمـــْن هـــو يف الســاِء َجـــلَّ ُعــالُه يف يــوِم 
عرفـــَة، وفـــوَق صعيِدهـــا الطاهــِر خــذوين، خذونـــي إِلـــى حيــُث شعـوِرِهـــم فـــي ذلــَك اليــوِم 
األَغـــِر، يدعون خالَقُهـــم العظيـــَم، ويرجوَنـــُه رغًبا ورهًبا، ويسارعـــون للخيـــراِت يف هذه األَياِم 

ــاىل((. ــبحانه وتع ــِه س ــاَء مرضاتِ ابتغ

ــا بــكاَء املتحــِر، وتـــدوُر يف  ــِه باكًي ــه عــى وجِه ــزاَل الرجــُل شــبُه العجــوِز يضــُع كفي وال ي
قــرارِة نفِســِه حقائــُق يعايُشــها احلجــاُج يف يوِمِهــم هــذا، يبكــي ليكــوَن يف الركــِب ومَعُهــم يف يـــوِم 
ــه  ــِم، خيال ــوُم الفضــِل العظي ــاِر، ي ــِق الرقــاِب مــن الن ــوُم عت ــوُم الرمحــِة، ي ــوُم املغفــرِة، ي ــَة، ي عرف
ــٍم. يــوُم عرفــَة الــذي  ــِم بــن يــدي ربٍّ عظي ــِم يف اليــوِم العظي حشـــًرا َأصغــَر مــن احلــرِش العظي
يعتبِـــُر منــه ُكـــلُّ املؤمنــن املســلمن ليــوِم احلــرِش األَعظــِم، يــوُم الفــزِع األَكــرِب، ذلــك اليــوُم الذي 
تنســى فيــه ُكلُّ مرضعــٍة َمـــْن َأرضعــت، وتضــُع فيــه ُكلُّ ذاِت محــٍل محَلهــا، حــَن يســُر اإِلنســاُن 
فيــه ويــرى اجلنـــَة عــن يمينِــِه، ويــرى النــاَر عــن شــالِِه وقلبــه وجــٌل مــن حســاِب يــوم عســر، 
ــه،  ــن يدي ــوًرا ب ــده منش ــا فوج ــه يف الدني ــى َأعال ــا َأح ــرأ كتاًب ــو يق ــبحانه وه ــُه س ـ ــُب ربَّ خياط
كتــاٌب ال يغــادُر صغــرًة وال كبــرًة، يــوم يتمنــى فيــه الظاملــون والذيــن َحــقَّ عليهــم غضــُب اهلل 
وا إىِل احليــاة الدنيــا مــرة ُأخــرى ليبِدلــوا مــا هــو بــن َأيدهيــم مــن ســوِء العمــِل  وعذاُبـــُه َأْن ُيـــَردُّ

ــاِل. ــِح األَع بصال
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اســتوحى العجــوُز ذلــَك املشــهَدين الدنيــويَّ واآلخـــَر األُخــرويَّ عندمــا َأوشــكت احلوافـــُل 
َأْن تسيـــَر منطلقًة إىل مكـــَة املكرمـِة.

ومــا هــي إالَّ هنيهــة مــن الوقــِت القليــِل حتــى َخــرَّ العجــوُز عــى األَرِض باكًيــا مــن َأعــاِق 
ـــُن لــه َأعظـــَم لــذاِت الســعادِة يف احليــاِة الدنيــا، ويدعــوه إِبليــُس إىِل  فــَؤاِدِه الــذي كاَن باألَمــِس ُيَزيِّ
يـــه، وَيـِعـــُدُه، ويغريــه بــَأنَّ فــرَص احلــجِّ قادمــٌة، ويومُهــُه بطــوِل األَجــِل،  ســـوِء العمــِل، وُيـَمـنِـّ
ــَل األَمــَر إىِل ُأخــرى، حتـــى بــاَت عليـــاًل مريًضــا، جيلــُس عــى بيــٍت من  وكلــا جــاءت فرصــٌة َأجَّ

نســـِج العنكبــوِت، وَأوشــَك َأْن يكــوَن عــى ِسـْمـــِك شــعرٍة من القبـــِر.

َخـــرَّ العجـــوُز عــى األَرِض ناحبـًــا حاَلـــُه، جالًســا ِجـْلـَســـَة َمــْن َأكَلــِت اآلالُم واحلــراُت 
ــَؤاَدُه. ف

فيــا َأخــي املســلَم، مادمــَت يف ِعــزِّ شــبابَِك وصحتَِك، وُيـْســـِر حالَِك؛ ســارْع إِلـــى مغفــرٍة من 
ــَك ورمحــٍة ورضــواٍن، قبــَل َأْن ُيـَحـــاَط بــَك كــا ُأحيــط هبــذا العجــوِز، وقبــَل َأْن حييــَط بــَك  ربِّ
عســـُر احلــاِل كــا َأحــاَط بذلــَك العجــوِز، َغـَفـــَر اهلل لنــا ولــه، فــإِْن فاتْتـــَك القوافــُل يف املــايض، 
ـــَك طالًبــا منــه ســبحانه تيسيـــَر  فاعــزْم بعــزٍم صــادٍق َأكيــٍد متــٍن، وبنيــٍة خالصــٍة، متوجًهــا إىِل ربِّ

األُمــوِر لــَك لتُحـــجَّ عاَمـــَك القادَم.
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هنيًئا له الوقوُف بعرفـَة

وعــى جبــل الرمحــة، ســيقف الرجــل األَشــعث األَغبـــر بعــد َأيام بعيـــن تسيـــل منهــا الدموع، 
وبقلــب وجــل رهًبــا ورغًبــا، رهًبــا مــن جــالل املوقــف العظيـــم، ألَنــه بيـــن يــدي اهلل العظيــم، 
ــا يف مغفـــرة رب كريـــم، بالعبــاد رُؤوف رحيــم، وعــى  يف مــكان عظيــم، يف يــوم عظيـــم، ورغًب
جبــل الرمحــة سيســتعرض الرجــل مــا مــى مــن ســني عمــره األَربعــن التــي قضاهــا وكلهــا آثــام 
ومعــاٍص، تعجــز اجلبــال عــن محلهــا، ومتــور البحــار منهــا لــو ُألقيت فيهــا، مثلــا اهتـــزت األَرض 
ــذه األَرض  ــى ه ــر ع ــايص يتفاخ ــوب واملع ــب الذن ــا، وكان صاح ــرشت عليه ــن انت ــا ح غضًب
بــا كان يفعلـــه حينـــذاك وهـــو يظـــن َأنه القـــوي الــذي ال يقهـــر، وَأنـــه املحتال احلــاذق الذي ال 
ُيـكـَشـــُف وال ُيـخـــَدُع، وعلـــى جبـــل الرمحة، جبل عرفة، سيقف ذلك الرجـــل القـــوي ضعيًفا، 
واملحتــال متوســاًل، وهــو يتذكــر مــا فعلــه يف َأيــام صبــاه، نادًمــا َأشـــدَّ النــدم، ســيقف صاحــب 
القلب القاســـي باألَمـــس يلتمـس اليـوم الرمحـة واملغفـرة بقلـــب خاشـع، وجفـن دامع، وجوارح 
كلهــا ترمــي بالالئمــة عليــه، تذكــره كل جارحــة بــا َألزمهــا عــى فعلــه، وتزيــده بــكاًء وحــراٍت 

وَأمًلــا.

وعــى جبــل الرمحــة، جبــل عرفــة، ســيقف هــذا الرجــل املســكن مســتصغًرا احليــاة الدنيــا بــا 
رحبــت وضمــت، بعــد َأْن كان يراهــا باألَمــس عظيمــة واســعة شاســعة، فيهــا كل مــا متنتــه نفســه 
املريضــة، وســيوقن حــن وقوفــه بعرفــة، إِنــه قريــب جــًدا مــن حســاب اهلل بعــد َأْن كان يظــن َأنَّ 
بينــه وبــن احلســاب َأمــًدا بعيــًدا، وصــار اليــوم ويف غمــرة األمَل والدمــوع، ال يــدري َأيــن ومتــى 

وكيــف ســيدركه املــوت؟!.

وصــار يفكـــر يف عــذره عنــد ربـــه، َأِمـــْن عــذر يقدمــه ليجــدي يف يــوم ال ينفــع فيــه مــال وال 
ــى  ــة ع ــي بالالئم ــل يرم ــود، ه ــوم املوع ــاء الي ــذرة بلق ــل من ــت الرس ــد َأت ــذر وق ــن ع ــون، َأم بن
غــره ِمـَمـــن َأغــروه مــن البــرش، وهــو يعــرف إِنــا هــم قــد َأغواهــم إِبليــُس، َأْم يرمــي بالالئمــة 

ــَس اللعــِن، وهــو يعلــم َأن إِبليــَس ســيُد الغاويــن؟!. عــى إِبلي

آٍه ثــم آٍه، فلقــد كانــت احليــاة الدنيــا بالنســبة هلــذا الرجــل املســكن قبــل اليــوم كلهــا حــالوة 
ــرارًة يف  ــالوُة م ــك احل ــت تل ــة، َأصبح ــل الرمح ــى جب ــوم، وع ــه، والي ــتهيه نفس ــا تش ــا كل م فيه
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صــدره، َأصبحــت َأشــدَّ عليــه مــن احلمــأِ الســموم، يتجــرع عــربات تســد حنجرتــه بالبــكاِء بعــد 
َأْن كان يطلــق منهــا ضحــكاِت الــرور واملجــون صــادرًة مــن َأعاقــه، نعــم ســيبر هــذا الرجــل 
املســكن وهـــو عــى جبـــل الرحـــمة، َأنَّ النــاس عــى كثرهتــم قد احتــدوا رجـــاًل واحـــًدا، وامــرَأًة 
واحدًة، يف قلب واحـــد، متجهيـــن إِلـــى اهلل العلـي القديـــر بالدعـــاء والتسبيح والتهليل والتكبر، 
ــه  ــًدا، كل ــًى واح ــد معن ــه يقص ــع اختالف ــاِن م ــُق اللس ــٌد، ونط ــُب واح ــٌد، والقل ــكُل واحـ فالش
مــن أجل اهلل، وهـــم يقولـــون: ))لبيـــك اللهـــم لبيـــك، لبيـــك ال رشيك لــك لبيـــك، إِنَّ احلمد، 
والنعمـــة، لــك وامللــك، ال رشيــك لــك((. قوهلـــم هــذا هلل الواحـــد القهــار الــذي ال إِلــه ســواه. 
وسينـــزل احلــق ســبحانه وتعــاىل يف يــوم عرفــة إىِل املــكان الــذي يليــق بجاللــه وعظمتــه يف الســاء 
ليباهــي مالئكتــه بالرجــل املســكن وصحبــه مــن الذين َأتـــوه ُشعثــًـا ُغـبـــًرا مـــن كل فـــج عميق، 
عــى كل ضامــر، ودارج، وطائــر يرجــون رمحتــه ورضــاه، نعــم سينـــزل ســبحانه ليقــول جلميــع 
احلجــاج يف هــذا اليوم األَغر: ))انطلقـــوا عبادي فقـــد غفـــرت لكم وملن شفعتـــم فـــي شأنــــه((.

فمرحــى للرجــل املســكن وصحبــه مــن احلجــاج هــذه املغفــرة، مرحــى لــكل ذي لــب ســليم 
حيافــظ عــى هــذه املغفــرة، ويعــض عليهــا بالنواجــذ، وال يعــود إىِل ســوء العمــل بعــد َأْن عــاد مــن 

ـــه، مرحــى وهنيًئــا ملــن ال ينتكــس عــى عقبيــه بعــد ذلــك. جبــل الرمحــة كــا ولدتــه ُأمُّ

اللهم إِنِّـي َأشهد دوًما وَأبًدا ويف كل حن وحال، َأنه ال إِله إالَّ َأنَت سبحانك.
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الوداُع األصعُب

الــوداع كلمــة صعبــة، وقعهــا يف احلــال صعــب، ووقعهــا يف ســويداء القلــب أصعــب، ولكنهــا 
ــده  ــى بع ــدي ال يرج ــراق أب ــون لف ــد تك ــور، وق ــمى منظ ــل مس ــراق ألج ــة يف ف ــون كلم ــد تك ق
لقــاء، والتــي تكــون يف فــراق ألجــل مســمى أصعــب بكثــر مــن التــي تكــون لفــراق أبــدي ال 
ــه،  ــزن مع ــزوال احل ــي ب ــيان ينته ــه نس ــأس مع ــه ي ــرب، ومن ــيعقبها ص ــرة س ــده، فاألخ ــاء بع لق
ــا مفاجــآت غــر متوقعــة وغــر مســحوبة.  ــدٌّ وترقــب وانتظــار، ورب ولكــن األوىل ســيعقبها عـ
تعـــدُّ األيــام مــن بعــد الــوداع، وترقــب األحــوال خالهلــا، وتنتظــر اليــوم املوعــود بلقــاء فيــه. ومع 
عـــدِّ األيــام، وترقــب األحــوال، وانتظــار اليــوم املوعــود، تتزايــد منــك أشــواق، ويعظــم فيــك 
ــوب  ــوق يف ث ــزداد الش ــمى. ي ــل مس ــل، وإن كان ذا أج ــراق الطوي ــن أمل الف ــل م ــى حمم ــن ع حن
احلنــن، ويتعاظــم خالهلــا األمل حــن تنبــأ أن موعــًدا حــدد للقــاء قــد تأجــل إىل غــر أجــل، لقــاء 
قــد صــار حينــذاك حمــااًل لظــروف طارئــة أو مألوفــة، وتبقــى مرتقًبــا أن لقــاء ســيحدث بعــد فــراق 
غــر حمســوم أجلــه، ولكنــه لقــاء حســب تقديــرك ســيكون خاضًعــا لظــروف أخــرى غــر تلــك 

ربــا جتــود هبــا األيــام عليــك.

ــم  ــا، يتعاظ ــهية طعاًم ــارب الش ــا، حت ــون دموًع ــزل العي ــا، تنـ ــدر حزًن ــك الص ــق من يضي
ــا وشــوًقا، يمــر الليــل شــهًرا، ويتمطــى النهــار مــن حالتــك خجــاًل، تتــوارى يف  الوجــدان حنينً
طيــات حزنــك ضحكاتــك، فتمــوت خنًقــا، تبــر الســعة ضعًفــا، جتــد وســع احليــاة ســـمَّ خياط، 
ــا، تــرى  ــا، وتــرى احلــارض غريًب تتــواىل عــى خاطــرك الذكريــات واألطيــاف، فــرتى البعيــد قريًب
مــا كان بينــك وبــن الصحــاب مــن قديــم الزمــان حــارًضا قريًبــا يف ذاكرتــك، وتــرى حــال احلــزن 
ــا يف وجدانــك، مندًســا عنــوة مــن غــر إذن وال اســتهواء، هتــوى البعيــد الــذي  بعــد فراقــه غريًب
ــا، فيصبــح هلــواك أبعــد، تكــره الغريــب الــذي بداخلــك، لكنــه صــار لــك أقــرب،  أصبــح قريًب
ــك  ــات، حب ــك الثب ــك في ــا يري ــره، وكالمه ــب وك ــا، ح ــادان لبعضه ــيئان متن ــك ش ــارع في يتص
للــايض العزيـــز، وكرهــك للحــارض البغيــض، هــذا قــوي اســتمد قوتــه مــن الذاكــرة ومــا حــوت 
مــن صــور وأحــداث مــاض زال وانتهــى، وذاك أقــوى، ألنــه يســتمد قوتــه مــن واقــع وجدانــك 
ــد  ــا، ويتصاع ــط حينً ــر هيب ــايس. رصاع مري ــرض الق ــك بالف ــم علي ــارض قائ ــع ح ــيل بواق املصط
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أحايــن كثــرة، ويســكت هــذا مكفهــًرا متحينًــا الفــرص لالنقضــاض عــى اآلخــر، ثــم يعــاودان 
الــراع، فالــراع األقــوى فاألقــوى، ثم ينهــزم القريب الــذي كان يف حــال ماضيك، وينســحب، 
ويبقــى احلــال الغريــب منتــًرا، قائــًا يف واقعــك بعـــد الفــراق، أال وهــو احلــزن والعــذاب، أال 
وهــو الشــوق واحلنــن، أال وهــو واقــــع الوجــدان يف حــارضه. يعــاودك حــال املــايض بــن احلــن 
واآلخــر عــى ضعــف وخجــل، ينبــه يف ذاكرتــك هــذه الذكــرى وتلــك، تنســاب منهــا يف قــرار 
الوجــدان نســائم حتســها بــاردة لطيفــة، لكنهــا نســائم منافقــة ظاهرهــا احلســن، وباطنهــا القبــح، 
حيــث تكــون مقدمــة لريــح رصرص عاتيــة مــن احلــزن واألمل اللذيـــن يرتبصــان بـــك، ليقتلعــا مــن 

عينيـــك نوًمــا، ومــن صـــدرك ســعادة، ومـــن حالك هــدوًءا وســكوًنا.

ذلــك كان حــال خالــد بعــد أن كتبــت لــه رســالة، وقالــت يف ختامهــا: ))لقــد ســاقت األقــدار 
يف طريقــي آخـــَر، رأيــت فيــه حبيًبــا لقلبــي، رفيًقــا يل يف دريب، وأظنه بينـــي وبينــك الفــراق، وعليه 
فقــد وجــب منــي لــك الــوداع، فــوداع قــد نلتقــي بعــده، وربــا يكــون إىل األبــد، فكــا ملكــَت 
قلبــي فيــا مــى، فقــد ُمـلِّـــَك قلبــي هلــذا الفتــى، وحــب منــه هــداين إليــه، ظننتــه كحبــك الــذي 
قــادك إيل؛ لكــّن األيــام أظهــرت يف حبــه يل متيــًزا فــاق حبــي لــك بحــب أعظــم منــه هلــذا الفتـــى، 
فســبحان الــذي جعــل أرًضــا واحــدة تنبــت الطعــام متفاوًتــا، فهــذا ُأُكٌل حلــو، وذاك ُأُكٌل أحــى، 
وتنبــت الــورد متشــاهًبا، فهـــذه زكيـــة رائحـــتها، وتلــك رائحتها أزكـــى، وجعـــل عــى ظهرها يف 

النــاس حســنًا، ذاك يفــوق هــذا((. 

ــا )قــد نلتقــي( تشــكالن أمــاًل خلالــد يف نفســه، ورساًجــا تنــر لياليــه الســوداء  وبقيــت كلمت
ــا )ربــا ال(. الطويلــة، ولكنــه أمــل تضعفــه عــى الــدوام كلمت
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األَرُض وَقـْهـُر اإِلنساِن

إهِلــي الكريــم، لقــد َجــلَّ َأمــري، وازداَد قهــري، وَأعيــاين صبـــري، وضــاَق صــدري، بعــَد َأْن 
عشــُت شــدائَد زمــاين ودهري، وعرفــُت عنَد بنـــي اإِلنســاِن قـــدري، إِْذ يبيتـــون ويف رُؤوِســهم ُأمُّ 

الغــدِر لغــدري، فنطقــُت لــَك اللهــمَّ بلســاِن حــاٍل يشــكو عظيــَم ُعــِري.

إهلــي الكريــَم، خلقتني والســاواِت يف ستَّـــٍة مـــن األَيــاِم، وجعلتنـــي رحبــًة ذاَت ســعٍة ورزٍق 
ــَر  ــام، فــرُت اللهــمَّ بَأمــِرَك َأروهيــم املــاَء مــن عطــٍش، وُأطعمهــم مــن جــوع بإِذنــك خيـ لَأن

وَأفضـــَل الطعــاِم، حيــُث َأخرجـــَت ســبحانك منــي طعاًمــا ورشاًبــا هلــم ولســائر األَنعــام.

ــا بشــكٍل  ــا ورواًح ــه ســطحي مراًح ــُت ل ــي، ورضي ــي اإِلنســاِن كــا َأمرتن ــي، َأكرمــُت بن إهِل
َدُؤوٍب، فلــم َأشــكو مـــن اإِلنســان ثقـــَل استقـــراِرِه َأو كثيـــَر سيـــِرِه َعَلـــيَّ يف خمتَلــِف الــدروِب، 
ــيَّ فســاًدا،  ــاِر احلــروِب، فعاثـــوا فِـ ــوا صــدري بن ولكــنَّ بنــي اإِلنســاِن مل يعرفــوا قــدري فأحرُق
وَأهلكــوا احلــرَث، وحــددوا النســَل، وقطعــوا ُكلَّ َخـِضـــٍر حمبوٍب، نخيـــٌل باســقٌة وَأشــجاٌر يانعٌة، 
هي هبٌة منَك ورزٌق هلـــم ولغِرهـــم من اخللـــِق، فَأفحمـــوها بســـواِد ُبـْغـِض القلـــوِب، وُأخـرى 
أهنــاٌر جاريــٌة َأفســدوها، وبحـــوٌر متفاوتـــٌة َأشــعلوها بِـَحـَمـــأِ األَســلحة الغاضبــِة الظاملــة الفاتكة 
ـــن خلقــَت يتقــوَن احلــروَب  ــٌة منهــم، وفيهــم ُأَمـــٌم ِمـمَّ املســكوِب، ففيهــم إهِلــي وَأنــَت العليــُم ُأمَّ
ودمــاَر احلــروب، فروهنــا َأعظــَم مــا كاَن يف هـــذا العــِر مــن الكــروِب، يعيشــون عــى ظهــري 
ـــٌد يف ُكلِّ َأحوالِـهـــم مــن الغــروِب إىِل  ـــٌع ُسـجَّ ويف فلكــي، ســبحانك اللهــمَّ قوُلـهـــم، وهــم ركَّ

الــرشوِق، ومثُلـــُه تكــراًرا إىِل الغــروِب.

ــك قــد َأهلكــَت  ــِن، فإِن ــم اســتغنى عــن احلــقِّ املب ــَر ث ــْن طغــى وتكبـ ــي، َأِزْل منهــم َمـ فإهِل
ـــن ظلــَم وطغــى مــن البــرِش األَولــن،  مجــَع عــاٍد ومجــَع ثمــود وفرعــون الظاملــن، وقبلهــم ِمـمَّ
وابــِق اللهــمَّ عــى ظهــري الصاحلــَن املســتغفريَن، الذيــن اتبعــوا حممــًدا، صلواُتــك اللهــمَّ عليــه 
وســالُمك، الــذي جــاَء منــَك باحلــقِّ اليقــِن، لِـُيـَكـبِّـــروك اللهمَّ مســبحن، وفـــي عمِلِهم للخيـــِر 
ابتغـــاَء وجِهـــَك الكريــم ال يزالــون متســابقن، فهــؤالِء اللهــمَّ عبــاٌد بَك آمنــوا فاجعلهــم اآلمنن، 
ـــا ُأولئــك هم ركائـــُز الكفــِر يف هــذا الزمــاِن وُدعاُتــُه فَأهلكهم َأمجعــن، واجعلهم مــن اهلالكن،  َأمَّ
ـــْن معــه يف الســفينِة،  وَنـــِج اللهــمَّ مــن كاَن بينهــم مــن املســلمن، كــا َأنجيــَت نوًحــا وُأَمـمــًـا ِمـمَّ
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ت به عينها، فرمحـُتـــَك اللهـــمَّ تشــمُل، وهبا بعثـــَت حممًدا للعاملن،  ـــِه وَقـــرَّ ورددَت موســى إىِل ُأمِّ
ـــت عليهــم كلمُتــَك، كلمــُة العــادِل ذي القــوِة املتــن.  وغضُبـــَك اللهــمَّ حتيــُط بــه َمـــْن َحـقَّ

فَأشهـــُد اللهـــمَّ ويشهـــُد معـــي مــن َصـُلـــَح من بنــي البرِش َأنــَك لــربُّ العاملن، واحٌد ال نِـــدَّ 
ــًة  ــَك صاحب ــَك َأحفــاًدا وبنــن، ومل َتـتَّـِخـــذ ل ــد، ومل تلــد، ومل تتخــذ ل ــَك، ومل تول ــَك وال رشي ل
وال معينـًـا يــا َأكــرَم الكرمـــاِء، ونشهـــُد َأنَّ حممـــًدا رسوُلـــَك إِلينــا، جاءنــا باهلـــدى والنــوِر املبن، 
ونشــهُد َأنَّ معاَدنــا ومرَدنــا إِليــَك، وإِْن هلكنــا بمــروِر الدهــِر والســنن، فــال ُبــدَّ َأنــَك بعظمتِــِك 
وقدرتِِك باعثنا بعـــَد املوِت والفنـــاِء َأمجعيـــن، باعـــُث األَوليـــن واآلخـــرين للحساِب طائعيـن َأو 
كارهيـــن، فــال جتعلنــا اللهـــمَّ يف يـــوِم لقاِئــِك العظيـــِم من اخلارسيــن، وال جتعلنــا اللهـــمَّ برمحتَِك 

مــن القانطــن.
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َزهـُو املنافقيــن
جلــس رجــل ذو مكانــة ذات يــوم مــع صحبــه املنافقــن، وكان هــذا الرجــل لــه وضــع وظيفي 
يتميـــز بخدمــة النــاس يف حــدود القاعــدة القانونيـــة، وضمـــن نطاق صالحيتـــه الوظيفيــة، فهو ال 
يزيــد يف هــذا َأو ذاك، وإِنــا بــداًل مــن أِْن يتـــم إِنجــاز املعاملـــة يف ُأســبوع َأو َأكثــر، ينجزها هو فـــي 

يوميــن.

وكان جملســه ال خيلــو ليلــة واحــدة مــن الســامرين معــه؛ بــل حتــى َأنــه يف كثــر مــن األَحيــان 
خيجــل َأْن يقــول هلــم: )لقــد حــان موعــد نومــي فَأســتأذنكم(، فيبقــى هــُؤالء املنافقــون يتســامرون 

عــى راحتهــم حتــى ينــرف آخــر واحــد منهــم.

وذات ليلــة َأراد هــذا الرجــل َأْن يــازح َأصحابــه هــُؤالء فقــال هلــم: ))كيــف تروننــي، َألســُت 
برجــل بينكــم؟!((، فــرخ املنافقــون قائليـــن: )حاَش هلل، ما رَأينـــا فيـــك ناقصـــًة يا ابن كاملـــٍة، 
وما عهدنـــا فيـــك كذبــًـا، فبخلقـــك العالـــي بـيـنـنـــا، وبقلبك الناصـــح لنا، ما نـــراك إاِلَّ رجاًل 

كريــًا، لطيًفــا، حمًبــا لآلخريــن(.

ثم انـفـــرد َأوُل املنافقيـــن قائـــاًل: ))إِنـي ألَراَك رجـــاًل حيمـل ماًء فـــي يده العفيفـة الكريـمـة 
وهـــو عطشـــان، فـيـــرى حـولـه ُأناســًـا َأشدَّ عطًشا منـــه، فـيـسـقـيـهـم قـبـــل َأْن يسقـي نفسـه، 

حتـــى إِذا ما ارتـــووا مجيعهم شــرب هــــو بعدهــم((.

قــال منافــق ثــاٍن: ))وإيِن ألَراَك رجــاًل بيـــن يديــك لقمـــٌة لذيـــذٌة، ومــن حولـــه ُأنــاٌس جياٌع، 
فيقســمها عليهــم كرًمــا وشهامـــة ورجولـــة، ليؤثرهـــم عى نفســـه دون َأْن يبايل بشهــــوة بطنــــه، 

وشــغف نفســه إىِل هــذه اللقمــة اللذيــذة((.

ـــا املنافــق الثالــث، فقــد قــال لــه: ))َأهيــا العزيــز قومــًـا بـيـنـنـــا، وبَن َمـــْن هـــم َأبعد ِمـــْن  َأمَّ
ذلــك، لـيـــس مــا لـــدي َأْن َأقـولـــه لك يا ابن األَكرَمـْيـــِن، ســوى ما قالته اخلنســـاء حيـــن مـــات 
َأخـوهـــا َصـْخـــٌر، حيث وصفتـــه بَأنَّ اهلداَة يؤمونه لكرمه وقضـــاء حوائجهـــم، كَأنَّـه لـهـم علـٌم 
فـــي رأســـه نار، وَأنَت الشبيه به مـــن الوضـــوح والبـــروز فـــي جمـــال كـرمـــه واشتهـــاره بـهـذا 
الكـــرم، فــذاك هــو َأنــَت شبهــًـا وخلقــًـا ومعنــى، حتــى لنوشــك َأْن نحســبه َأخــاك مـــن أٍب وُأمٍّ 
بســب عظيــم الشــبه بينكــا، َأو نحســبَك َأنــَت هــو قــد ُبـِعـــَث فينــا مــن جديــد يف هــذا الزمــان((.

ـــن تظاهــروا بَأهنــم صحـبـــة  فابتســم الرجــل املخــدوع وُســـرَّ رسوًرا كبــًرا بــا ســمعه ِمـمَّ
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ــه  ُروا علي ــرَّ ــاء َمـ ــّن اخلبث ــوه؛ لك ــة نح ــاعرهم الصادق ــن مش ــع م ــك ناب ــا َأنَّ ذل ــن موقنً الناصح
بخداعهــم القــوَل وُخـبـــَث احليـــِل.

ــام، وتبدلــت األَحــوال، فتغــرت وظيفــة هــذا الرجــل، وصــارت طبيعــة هــذه  ومــرت األَي
الوظيفــة اجلديــدة ليســت بــذات ارتبــاط متيـــن بالنــاس، فــإِذا باملنافقــن ينســحبون مــن جملســه 
مجاعــًة ثــم مجاعـــًة، ثــم واحــًدا فواحــًدا، حتــى بــات جملســه منهــم مهجــوًرا، فبعــد َأْن كان عامــًرا 
ــا هــو حلــم، رآه صاحــب  هبــم وبســهراهتم، َأصبــح اليــوم كَأنَّ تلــك الليــايل التــي مــرت فيــه إِن

املجلــس يف نـــوم اســتيقظ مــن بعــده فوجــد نفســه وحيــًدا.

ــار  ــت، ص ــراد املمي ــدة واالنف ــه بالوح ــاُل إىِل إِحساس ــس احل ــب املجل ــل بصاح ــا وص فل
هـــو الــذي يذهــب إِليهــم يف جمالســهم، يتــودد إِليهــم، ويالطفهــم ليقــي وقتــه معهــم، ولكــن 
ــار، فتــارة يعتــذرون بانشــغاهلم، وُأخــرى ال جييبــون  املنافقــن َأداروا لــه ظهورهــم، وولــوه األَدب
ــه هــو املتصــل، فســبحان اهلل، كيــف  عــى اهلاتــف إِذا مــا َأظهــر هلــم كاشــفهم رقمــه وعرفــوا َأن

ــه احلــال هكــذا. صــار ب

فهــذا هــو فعــل املنافقــن، وُأولئــك هـــم يف كل حــال، ولكــن لن يبقـــى يف مجيــع األَحــوال إالَّ 
ـــا ُأولئــك  ذوو الشــيمة واملــروءة والرجولــة والشــهامة، فهــم الذيــن ال يتغــرون وال يتبدلــون، َأمَّ
املنافقــون فكــا يقــول املثــل الشــعبي القطــري: )َفـــْي َضـَحـــا( لِـِقـَصـــِرِه الــذي يتفــق مع قـَِصـــِر 

عمـــِر صداقــة املنافقن، وِقـَصـــِر عمـــِر ارتباطهم باإِلنســان.

ــك  ــدرك ذل ــل ن ــا، فه ــأيت عقباه ــا ي ــننهم وم ــاليبهم وس ــَك َأس ــون، وتل ــم املنافق ــَك ه فُأولئ
ونعتبـــر مــن قصــة هــذا الرجــل ومنافقيــه. 

ــه، ولكــن كــا َأســلفُت بقــي ذوو الشــيمة واملــروءة والشــهامة  ــا هــو مل خيــر كل صحب طبًع
الــذي ال يبنـــون عالقاهتــم مــع اآلخـــرين عــى مصالـــَح، وال يربطوهنــا بتحقيــق تلــك املصالـــِح، 

كــا يفعــل املنافقــون. 

فاحــذروا َأهيــا اإلخــوة مــن املنافقــن يف كل زمــان ومــكان وحــال، وال يغرنكــم تقرهبــم منكــم 
لتحقيــق مصاحلهــم الشــخصية، فهــم إِْن حققنــا هلــم حاجــة وصفونــا بالغبــاء، وإِْن مل نحقــق هلــم 

حاجاهتــم، وصفونــا باللــؤم واحلقــارة. 
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اعُذرين فإِنَّ يف جويف ُبكاًء

ــِد التــي  ــِل والطــاِر، ومزًجــا بالزغاري ــِة، ومــع صــوِت الطب ــِح املتألئ ــواِر املصابي ــِن َأن مــن ب
ترُســُم عــى وجــِه احلــارضاِت ابتهاًجــا ورسوًرا، انبعــث يف َأعاقهــا بــكاٌء وحــزٌن مريــران، وظــالَّ 
ـــْن حوهلــا، حــاَر  حبيســن يف جوفِهــا، يدفعــان يف هــدوٍء دموَعهــا احلــارَة الـُمـْسـَتـْحـِيـَيـــَة ِمـمَّ
ــاوَل َأْن  ــٍن، ح ــٍه حزي ــا يف وج ــن دموًع ــن غارقت ــا يف مقلت ــن رآه ــِه ح ــِر عروِس ــُس يف َأم العري
يتشــاغَل عــن هــذه الدمــوِع بنظــراٍت غــِر مســتقرٍة لكــي ال يــؤذَي عروَســُه بإِطالــِة النظــِر إِليهــا، 
ولكــي ال حيســَب احلــارضون عليــه عيًبــا، َأو حيســبوه فيــه َأمًلــا يف ِعـــزِّ فرِحــِه، ولكــن رسعــاَن مــا 
ــِه إىِل عروِســِه، فيجُدهــا دموًعــا صــاَء بكــاَء متناميــًة وســَط ُكحــِل العينــن  يعــوُد يف قلــٍق بنظراتِ
ـنَـــت هبــا عروًســا الليلــَة، تلــَك الزينـــُة التــي  الســاحرتن الــذي َأتــى يف إِطــاِر الزينــِة التــي َتـَزيَّ
ــًة  ــا آي ــٍن جعله ــتاَن ُحس ــِدها فس ــى جس ــت ع ــمَّ طرح ــفتيها، ُث ــا وش ــا ووجنتيه ــت خدهي غط
ــُر  ــُس احلائـ ــات اهلل العظــاِم، ومضــت اللحظــاُت عــى َمَضــٍض عايشــها العري ــِن مــن آي يف احلُْس
َأمــاَم الصمــِت القاتــِل مــن عروِســِه، اللهـــمَّ إال بسمـــة مصطنعــة تفتعلهــا العــروُس بغيــَة إِرضــاِء 
عريِســها وجماملــِة احلــارضاِت يف ليلـــِة فرِحهــا، ُأولئــَك احلــارضاُت الــاليت َيـْشـُقـْقـــَن صدَرهــا 
بنظراهتــن ليعرْفـــَن ِســـرَّ مــا هبــا؛ لكــّن صـــدَرها احلزيــَن ال يكشــُف هلــن شــيًئا، وال يســمُح هلــن 

ـــِه وال بـَفـْلـــِق فؤاِدهــا ملعرفــِة ِســـرِّ حاهلــا وَأملها. بَشـقِّ

وملــا انقــى احلفــُل، وســاَر العريســان نحــَو غرفتهــا صامتــن، انطلقــت العــروُس مندفعـــًة 
باجتــاه الريــِر، وانكبــت عليــه لتكتــَب لعريســها ُكـَلـْيـَمـــاهتا التاليــة.

ــُب الظنــوَن واألّفــكاَر يف رأســَك، وجتتهــُد  ))َأعلــُم َأنَّــك قضيــَت الوقــَت حائــًرا يف َأمــري، ُتَقلِّ
 ، مــا اســتطعَت، حتــى تعــرَف رسَّ دموعــي يف ليلــِة فرِحنــا، وَأعلــُم َأنــَك مل تصــْل إىِل حقيقــِة الســـرِّ
ــه  ــا أخفيُت ــدي رًسا َأخالقًي ــَت َأنَّ ل ــا ظنن ــَك، ورب ــزواِج من ــٍة يف ال ــُر راغب ــي غ ــَت َأنن ــا ظنن ورب
عنــَك َقـْبـــاًل فخشــيُت َأْن تعلَمــُه حــارًضا يف هــذه الليلــِة، وربــا ذهبــَت إىل مــا هو َأبعـــُد مــن ذلِك 
ــا،  ــَت أمُره ــَف َأن ــي أن ُيْكَش ــَيْت ه ــًرا وَخِش ــذراَء وبك ــْد ع ــك مل َتُع ــَت َأنَّ عروَس ــُر، فظنن وَأخط
ــي  ولكـــن ال ختــف، فــال هــذا وال ذاَك، ولكنــي يف ليلــِة زفــايف هــذه، تذكــرُت كلــاٍت كانــت ُأمِّ
يرمحهــا اهلل تســمعني إِياهــا قبــَل مماهتــا منــذ َأْن وعيــُت احليــاة، حيــُث كانــت تقــوُل يل دائًا: )َأســَأُل 
اهلل َأْن يرينــي إِيــاِك عروًســا يــا حصــة، وأفــرح بفرحــك وأرقــص فيــه(، ولكــن القــدَر مل يمهلهــا 
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ــي  ــذه الت ــا ه ــون بُأمنيته ــا املن ــذا، فأخذهت ــايل ه ــذا، يف ح ــي ه ــذا، يف يوِم ــي ه ــرى فرِح ــى ت حت
حبســتها يف صدِرهــا ُأمـنِـيَّـــًة عظيمــًة، فقبل عشـــِر ســنَن مضــت، جــاءت َأوراُق الطبيــِب لتحمَل 
ــة،  ــة األُوىل املميت ــن الدرج ــوي م ــل الرئ ــرِض الس ــت بم ــي ُأِصيب ــاُدُه أن ُأمِّ ــوَد مف ــرًبا َأس ــا خ لن
ــِة ســـواَي َأنــا  ومــا هــي إاِلَّ بضعـــُة َأشهـــٍر بعــد ذاَك اخلــرِب ثــم ماتــت، ومل يكــن لدهيــا مــن الذريَّ
وحيدهُتــا مــن ذكــوٍر وإِنــاٍث، وكانــت وصيُتـهـــا حــن حرضهــا املــوُت قائلــًة أليَب الــذي حفظهـــا 
ْج  بُكـــلِّ َأمانـــٍة ورشِف األَمانـــِة، وصاَنـهـــا بكــُـلِّ صدٍق ووفــاٍء، حيث َأوصْتــُه قائلًة له: )ال ُتـــَزوِّ
ــَن من التســلِح بســالِح العلـــِم َأماَم  حصاصـــي ابنتــي إاِلَّ بعــد َأن تنهــي دراستهـــا اجلامعيــَة، لتتمكَّ
جــت ألَيٍّ مــن الرجــاِل ومل توفــْق معــه بحيــاٍة ناجحــٍة، نفعهـــا  حتديــاِت احليــاِة، حتــى إِذا مــا ُزوِّ
علُمهـــا ونفعتهـــا شهادُتـهـــا اجلامعيــُة، لتعيــَش يف غنًى عن الــزوِج بعد طالِقـهـــا، كذلــك فإيِن ال 
َأمنُعــَك مــن الــزواِج، فــإذا تزوْجــَت ُكــْن رؤوًفــا بابنتــي عوًنــا هلا عــى حِمـَـِن وَأهــواِل زوجــِة األَِب، 
وُكــْن عــاداًل يف حكِمــَك هلــا وعليهــا، وقــد جعلُتــك هلــا كافــاًل وجعلــُت اهلل عليــَك عنــي وكياًل(، 
ــي، وكَأنَّ  ــِر ُأمِّ ــث قبـ ــداين إىِل حي ــاعري ووج ــَز، ُأرِسَي بمش ــا عريــيس العزي ــِة ي ــذه الليل ففــي ه
ِه، فَأْنَشــَط يف َأحشــائي وصــدري ذكراها  إِحســاَس الســمِع عنــدي قــد ســمَع كلاتِـهـــا تلــَك لِـَتـــوِّ
ــراه  ــإِنَّ مــا ت ــِة فرحــي، نعــم ف ــا عــَر قلبــي يف ليلـ ــَك يف نفــيس ُحزًن -يرمحهــا اهلل- وبعــث بذل
يف هــذه الليلــِة عــى وجهــي وشــكيل الظاهـــرين، إِنــا هــو فــرٌح يف جســدي مالمــح الزينــة التــي 
تراهــا وُحـِلـــيُّ الذهــب وليــس فرًحــا يف قلبــي، فكانــت األُمـنـيَّـــاُت يف هــذه الذكــرى َأْن تعايــَش 
ــات يف حــايل  ــي هـــذا اليـــوَم، فيــا ليــَت شــعري َأهنــا كانــت معــي يف ليلتــي هــذه، ومــا األمنيِّ ُأمِّ
هــذا إالَّ خواطـــُر ُأخــادُع نفــيس هبــا، وكانــت غايــُة ُأمنيَّــايت ومنتهاهــا يف ليلتــي هــذه واحلــارضات 
فرحــي َأْن تكــون ُأمــي بينهــن حيـــن ُيَزْغــِرْدَن، وحــن َيْطَرْبــَن، وحــن ُيَغـنِيـــَن وحــن َيْرُقصـــَن، 

ـــي فـــي هـــذه الليلـــِة؟.  ؛ بل َأيَن َأنا من ُأمِّ ـــَي ِمنـُهـــنَّ ولكــن َأيــَن أمِّ

ــَك ليلـــَة زفافِنــا هـــذه الليلــة،  ــا ورسوًرا فـــي حرضتِ فيــا عزيــزي، اعــذرين إِْن مل َأُكـــْن ُأْنَسـً
ــكاًء((. ــويف ب ــإِنَّ يف ج ــذرين، ف أع
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مهساُت املشيِب

ــا، وهــو منطــٍو يف فراِشــِه منــُذ الســاعِة التاســعِة والنصــِف  َمـــرَّ الليــُل يطــوي الســاعاِت زمنً
عقــَب صــالِة العشــاِء، وعندمــا َأشــارت الســاعُة إىل الثانيــِة مــن بعِد منتصــِف الليــِل، َرنَّ جرُســها، 
فقــاَم األَشــعُث األَغبـــُر الــذي َأتــت الســنون عــى شــعِر رأِســِه فَأحالتــه بياًضــا بعـــَد ســواٍد كان يف 
ـــِة قوٍة، قاَم كعادته يف ُكـــلِّ ليلـــٍة، يسبـــُح اهلل ويســتغفُرُه، ثم ليصلـــَي له سبحانه  ِعـــزِّ شــباٍب وِقـمَّ

وتعــاىل مــا َأمكنـَـُه من ركعاٍت مأجورٍة خيـــَر َأجـــٍر يف خشـــوٍع وطمأنينــــٍة.

ــِده، فســاَر يدفــُع  ــًة حلفي ــِه فكــرًة، َأراَد َأْن يكتبهــا وصي ويف هــذه الليلــِة صحــا حيمــُل يف رأِس
جســًا متهالــًكا بلــَغ مــن العمــِر ِعـتِـيًّـــا، ســاَر يدفــُع ذلــَك اجلســَم نحــَو طاولــٍة يف َأحـــِد َأركاِن 
املنـــزِل، فَأمســَك القلــَم بيــٍد ترجــُف هــزااًل، وبســَط حتــَت القلــِم ورقــًة بيضــاَء، ومــى يف كتابــِة 
وصيتــه التــي َأرادهــا وصيــًة حلفيــِده حرًصــا منــه عليــه ليحميــه مــن هــذه احليــاِة التــي ُتظِهـــُر لُكلِّ 
جيــٍل جديــًدا مــن املغريــات، قــد يأخــذه هــذا اجليــُل دوَن َأْن َيـِمـْيـــَز الصالـــَح مــن الفاســـِد فيها، 
ومــن َثـــمَّ ال حيســُن االختيــاَر بينهــا، فكتــب قائــاًل لــه: ))َأيــا بنــي، إِننــي َأكتُب لــَك، وقد اشــتعُل 
الــرأُس بياًضــا، هــذا الــرأُس الــذي خبـــَر احليــاَة ســنَن طــوااًل، فآنــس منهــا حلَوهــا حينًــا، وتــاه 
َق  هــا َأحايــن كثــرًة، حيــاٌة ال تســُر يف صــورٍة واحــدٍة، وال عــى حــاٍل واحــٍد، فكــم تشــدَّ بــن مرِّ
هــذا الفــُم ترمجــاُن هــذا الــرأِس بالضحــِك، وكــم نــاَح بالبــكاِء، وكــم نامــت العيــون قريــرًة، وكــم 
ــه لَعمــِري عمـــٌر ملـــٌئ بالتجــارِب الكثــرِة، جتــارُب  ــا بنــي، إِن ســهرت الليــايل الطـــواَل. ُأواُه ي
ــِرِه  ــرًة، منهــا َأنَّ مــن ال حيفــُظ مــن ي ــًا كث ــُت منهــا العجــَب الُعجــاَب، وعايشــُت فيهــا قي رأي
ــِه،  ــَف يف مرِض ــا َضُع ه ــُه يف ِعزِّ ــوُن صحَت ــن ال يص ــاِس، وم ــن الن ــِدِه وُذلَّ ب ــاَع يف غ ــِرِه ض لع
ــُر يف  ــن ال يفك ــا، وم ــاَر رسيًع ــوى اهن ــالِح والتق ــى الص ــليًا ع ــا س ــه َأساًس ــُس بيَتـ ــن ال ُيَؤس وم
األُمــوِر قبــَل َأْن يســتعجَلها تــاَه منهــا وُأصيــَب بالنــدِم عــى مــا يفعــُل بعــَد حــٍن، ومــن ال حيســُن 
تربيــَة ابنــه يف النشــأتِن األُوليــِن، حــَن يكــوُن صبًيــا وحــَن يكــوُن ُغالًمــا يفقــُد الســيطرَة عليــه 
فيــا يتلوهــا مــن نشــآٍت ُأَخــَر، ومــن مل خيالــط النــاَس وخيربهــم غــدروا بــه، ومــن ال يميـــُز كبيـــًرا 
ــُه، ويميــُز صغــًرا فيعطــُف عليــه فقــَد العــوَن بعــَد ذاَك حــَن يكــرُب؛ بــل وحــَن  فيقــدُرُه وحيرتُم
يشــيُخ ويعَجـــُز، فعليــك بنــّي باحللــِم فهــو ســيُد الشــخصيِة وسلطاُنـهـــا يف األُمــوِر مجيِعهــا، فــإِذا 
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فكــرَت فتدبــر بحلــٍم، وإذا ربيــَت َفــِربِّ بحلــٍم، وإِذا َأنفقــَت فليكــن ذلــَك بحلــٍم، وإِذا عــارشَت 
فعاشـــر َأهَلــَك والنــاَس بحلــٍم، وإِذا حتدثــَت فتحدث بحلــٍم، وإِذا َأردت ِحـــَواًل عن َأمــٍر َأو مجاعٍة 
فأمعــن يف األَمــِر بحلــٍم قبــَل َأْن تقــَي فيــه، فاحللــُم مهــا كان قاســًيا يف بعــِض األُمــوِر لكنــه يف ُكلِّ 
األُمــوِر يكــوُن حممــوًدا، ولــه الغلبــُة والنــُر بعواقــَب حممــودٍة، َأيًضــا. وَأخــًرا بنــّي، اعلــم علــَم 
اليقيـــِن، َأنَّـــني مــا كتبُت لك هـــذه الوصيـــَة ألبتغـــي منــك نفًعــا، َأو يف نفيس حوجيـــاُء ولوجيـــاُء 
خلاصتــي؛ بــل ألَبتغــي لــَك النفــَع ُكلَّـــُه. كتبتهــا ألَنني بــدأُت َأُشــدُّ الرحاَل نحـــَو الرحيـــِل، بعـــَد 
ــُت مواقــَف  ــن، وجرب ــا كثري ــى خــربُت ُأناًس ــٍل، حت ــٍل فجي ــٍل إىِل جي ــاُة مــن جي ــي احلي َأْن نقلتن
كثــرًة فيهــم، وعشــُت َأحــوااًل متقلبــًة بينهــم، وســمعُت َأقــوااًل متعــددًة منهــم، وحفظــُت ِسـَيـــًرا 
منهــم يف طفولتــي ممــا رواُه يل عنهــم األَقدمــون ونقلــوه إيَِل، ِسـَيـــٌر كانــت ملــن ســبقهم صفحــاِت 
عـــزٍّ ورشٍف بيضــاَء يف حياهتــم األَُوِل، شيمـُتـــهم الرجولــُة والكرامــُة، وقوُلـهـــم مواثيــُق ملزمـــٌة 

هلــم جتــاه غيـِرهـــم، وحـُبـهـــم لبعِضهم دليــُل قلوبِـِهـــم فيا بيـنَـُهـــم((.

ثــم رفــَع األَغبـــُر قلـَمـــُه، وتــرَك بصمــَة احلنــاِن عــى الورقــِة لتلتصــَق بفــَؤاِد حفيــِدِه، فتبقــى 
ـــِة. مطبوعــًة يف خلــِدِه إىِل َأْن يكبـــَر ويعيــَش هبــا ِقـَيـــًا بــَن النــاِس َأَبـــَد حياتـِـِه الدنيويَّ
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االستئساُد بالرأيِّ

ــَوًة وجهــاًل بغــر علــٍم، وَيْسَتأِســد برأيــه يف  ــِث ُنَقاًشــا ُعنْ ــْن يدخــُل يف احلدي ــَن النــاس َم وِم
ــِرُّ  غــِر إِســناد َأو قاعــدة َأو َفْهــٍم َأو دليــل، ويقــول: ))هــذا هــو رأيِّ ولســُت َأرى غــَره((، وُي
عى َأنَّ رأيـــه هـــو الصـــواُب وبقيَّـــَة اآلراِء التـــي يسمُعهـــا زيٌف وباطلـــٌة ال تستحقُّ التقديـَر وال 

ــاَم. ــتوجُب االهت تس

ويســر يف احلديــث مكابــًرا عــى ُكلِّ رأيٍّ خيالــف رأَيــه، ومــا علــم َأنَّ الــرأَي هــو جمــرُد تصــوٍر 
، قــد يــأيت مــن فيــِض اخلاطــِر، فيطرُحــه اإلنســاُن لالســتئناِس بــه َأثنــاَء النقــاِش، وهــو،  شــخيٍّ
َأيًضــا، يف نفــِس الوقــِت َأو َبْعــَد حيـــٍن قابــٌل للرتجيـــِح َأو اإلقـــراِر َأو اإِلبطـــاِل َأو اإِلســقاِط َأو 
، ليــس منــزاًل مــن اهلل تعــاىل، ومل َيُقْلــُه َنبِــيٌّ مرســٌل  اإلضافـــِة َأو احلــذِف، ألَنــه كالُم بــرٍش عــاديٍّ

َأوِحــَي بــه إليــه مــن اهللِ ســبحانه وتعــاىل.

فــا بــاُل هــذا النفــِر مــن النــاس، هــل َأعجبتهــم قدرهتــم عــى اخلــوِض يف األَحاديــِث عــى 
ــًة مــن غــِر َأْن يدركــوا َأنَّ مــا يدلــوَن  خمتلــِف موضوعاهتــا علميَّــًة كانــت َأو َأدبيَّــًة َأو دينيَّــة َأو عامَّ
ــا ملــا يــدوُر بــن اجلالســن يف َأحاديثهــم مــن موضــوٍع حمــدٍد  ــا متاًم ــا َأو جمافًي بــه قــد يكــون خمالًف

ُتطــَرُح فيــه األَدلــُة والبـراهيـــُن. 

َأَمــا عِلــم هــؤالء َأنَّ ُعَمــَر بــَن اخلطَّــاِب -ريَض اهلل عنــه- وهــو َأمــُر املؤمنــن، والــذي اشــُتِهَر 
ــا لرأيــه، قــد  بحذاقتــه وذكائــه اخلــارق، وَأنَّ القــرآَن الكريــَم يف بعــض األُمــور كان ينـــزل موافًق
ــن  ــوم م ــال يف ي ــذي ق ــُر ال ــم، ذاك عم ــه، نع ــا لرأي ــا خالًف ــدت رأهَي ــرأة أب ــواِب رأيِّ ام ــرَّ بص َأق
األَيــام قولَتــه املشــهورَة: ))َأخطــَأ عمــُر وَأصابــت امــرَأٌة((، ذلــك القــول مــن عمــَر الــذي مــَأ بــه 
مســامَع النــاِس هبــذه العبــارة، وتناقلتهــا األَجيــاُل، وطوهتــا املَؤلفــاُت بــن صفحاهتــا ِعــرْبَ ُحَقــٍب 

مــن الســنن.

فــال جيــب َأهيــا األُخــوُة َأْن نتعنــَت آلرائنــا َأثنــاَء النقــاِش؛ بــل جيــُب َأْن نعطــَي الفرصــَة لغرنــا 
لنســمَع آراءهــم يف األَمــِر، حتــى ولــو كان أميًّــا ال يقــرُأ، وال يكتــُب، فربــا كان يف رأِيــِه الصــواُب 

َأويشٌّ منــه.

واألَحاديــُث عــى خمتلــِف َأنواعهــا وموضوعاهتــا ال تتعــدى أربعــَة جمــاالٍت ال خامــَس هلــا، 
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ـــا َأْن تكــون يف املجــاِل العلمــيِّ وهــذا حتكمــه حقائــُق وثوابــُت ومعــادالٌت ثابَتــٌة، ال حييــد عنها  فإمَّ
املتحــدُث مثقــاَل ذرٍة، َأو قيــَد ُســْمَك شــعرٍة، فــإذا حــاَد عنهــا يكــون قـــد خالـــَف رأُيـــه احلقيقــَة 
ــا َأْن تكــون يف املجــال األَديب، وهــذا  دُّ إليــه رأُيــه، وُخـطِّـــَئ يف املجــاِل، وَأمَّ ــَة، َفــُرَ العلميــَة الثابَت
حتكمــه نظريــاٌت ومقاييــُس تعــارَف عليهــا األُدبــاُء والنُّحــاُة، وَأثبتوهــا معايــَر لتحديــِد جماالهِتــا، 

َفَمــْن شــاَء َأْن 

يزيــَد فيهــا جــاَز لــه ذلــك، ولكــن يف إِطــار هــذه النظريــاِت واملقاييــِس، وَمــْن شــاَء َأْن يقــَف 
ــادَة  ــم َأنَّ الزي ــَد، فليعل ــاَء َأْن يزي ــْن ش ــن َم ــك، ولك ــه ذل ــاَز ل ــاِس ج ــِة َأو القي ــدِّ النظري ــَد ح عن
، وهــي بذلــك قابلــٌة َأْن ُتَقــرَّ مــن مجهــوِر األُدبــاِء أو  آتيــٌة مــن تصــوِرِه الشــخيِّ واجتهــاِدِه الــذايتِّ
ــا النــوُع الثالــُث مــن هــذه األَحاديــِث مــا  النحــاة، وحتظــى برجحاهِنــا عــى غِرهــا َأو حُتــذُف، َأمَّ
، وهــذا املجــال ال يتحــدُث فيــه إاِلَّ رجــاُل الديــِن واملختصــون مــن  يكــون منهــا يف املجــاِل الدينـِـيِّ
ــِة وعمــوِم َأقواهِلــم، ويف  ــا النــوع الرابــُع فهــو مــا كان يف موضوعــاِت النــاِس العاديَّ ُأويل العلــِم، وَأمَّ
هـــذا جـــاَز لــه َأْن ُيبــدي رأَيــه، بــرشِط َأْن ال يكون مــن َســْوِق املســتحيِل، َأو املجايف لســلوِك الناِس 

وتصوراهتــم وطباعهــم، وَأْن تكــوَن افرتاضاُتــه مقبولــًة تســايُر واقــَع احلــاِل.

وخالصـــُة القـــوِل هـــي َأنه ال جيُب َأْن ُيمِسَك َأحُدنا حبـــَل احلديِث ويعقـــُدُه يف يـِدِه، ويقول: 
))هذا هو رأيـــي، وال َأقبـــُل غيـــَره، فُكـــلُّ اآلراِء ال َأســمُعها، وال آخُذ هبا، وال َأقبُلهـــا هنائًيا حتى 
ــِج((، ففــرُد  ــِة النتائ ــٍة، َأم جتــارَب صادق ــِة واإِلســناِد، ســواًء عــى قواعــَد ثابَت ــت باألَدل وإِْن ًصحَّ
هــذا النــوِع مــن البــرِش َأرَعــُن، َأمحــُق، َضلَّــت مــن عقِلــه احلقيقــُة، وســيطرت عليــه األَنانيَّــُة، ألَنــه 
ــَا إلبــراز ذاتـِـِه الشــخصيَِّة فقــط، دون َأْن ُيَميِّـــَز بــن صــواٍب  حيــب رأيــه ال لكــي يســتفاَد منــه، وإِنَّ
وخطــأ، وَمـــن يفعــل ذلــك، فليعلــم َأنــه ســيكون حمــلَّ اســتهزاِء اجلميــِع وازدرائهـــم آلرائــه، إِْن مل 
يكــن ذلــك يف حرضتـِـِه، ففــي غيبتــه عــن جملســهم، فــال يفخــرنَّ ظنًّــا منــه بالظفــر إِْن آنــَس صمًتــا 
ــٌة؛ بل  ـتـــُه ِجـنَـّ مــن املتحدثــن، تاركــن لــه املجــاَل وحــده يف شــطِط قولِه الشــبيِه هبذيــان مــن َمـسَّ

إِنَّ ذلــك الصمــَت يكــون من احلارضيـــن حتـــى يفرَغ من شــَطِط حديـثِـــه الســـاذِج. 
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وأناَبـت إىِل ربِّـهـا سعاُد

ســعاُد امـــرَأة مــا تركــت معصيـــة وال عمــاًل ســيًئا إاِلَّ وَأتــت بــه راغبــة بــكل اختيــار وإِرادة 
حــرة، حتــى اجليـــران آذهتــم، حتــى َأهــل العلــم مل يســلموا مــن ســباهبا وشــتمها، ُأمهــات الــرش 

ــرة يف حفيظــة نفســها. ــة متكاث مســتقرة متعالي

ويف ذات يــوم وقفــت ســعاُد حــن بلغــت مــن العمــر عــرشات الســنن العديــدة، َأي عندمــا 
بلغــت اخلمســن، توقفــت وراجعــت نفســها، واســتعرضت كل مــا فعلتــه مــن معــاٍص وذنــوب 
ــي  ــة الت ــرتة الزمني ــذه الف ــرت إىِل ه ــل، ونظ ــول َأو العم ــاس بالق ــذاء الن ــات وإِي ــاء وخمالف وَأخط
عاشــتها ســواًدا فوق ســواد، ثم َعـِقـَلـــت ما بقـــي مـــن عمـــرها الذي ربمـــا ال يتجـــاوز بضـــَع 
ســنن، َأو ربــا ينتهــي غــًدا َأو بعــد غــد، ألن املــوت كثــًرا مــا يــأيت لإِلنســان بغتــة وهــو غافــل 

عــن نفســه وُأخــراه التــي إِليهــا معــاده وفيهــا حياتــه األَبديــة.

ــوم َأْن  ــده ي ــد جتــده عن ــا ق ــا مــن اهلل وم ــا، ووجــل قلبهــا خوًف بكــت ســعاُد ودمعــت عيناه
تلقــى وجهــه الكريــم ســبحانه، يــوم ُيـــَردُّ النــاُس أمجعيـــن إىِل بارئهــم وخالقهــم ليفصــل بينهــم 

بالعــدل وهــم ال ُيـْظـَلـُمـــون فتيــال.

ـــرت فيــه، وعليهــا بالتكفــر عــاَّ صنعته.  فتذكــرت ســعاُد َأنَّ عليهــا حقوًقــا لزوجهــا فيــا َقـصَّ
وتذكــرت َأنَّ عليهــا حقوًقــا للنــاس، حيــث كانــت متــي بينهــم بالغيبــة والنميمة والســب والشــتم 
ــا لرهبــا ســبحانه الــذي صــار حليــًا عليهــا طيلــة هــذه الفــرتة  والبهتــان، تذكــرت َأنَّ عليهــا حًق
وهــي ترتكــب مــا ترتكــب مــن ِعـَظـــِم الذنـــوب واملعاصـــي. رُبـهـــا جـــلَّ ُعــاله الذي َأمهلهـــا 
هـا هـذا لتتـــوب إِليه حيـن صحـــا قلـُبـهـا من هذه الغفلـــة املظلمـة الطويلـة. حتـــى بلغـــت سـنَـّ

عى إِثـــر ذلك قـــررت سعـــاُد َأْن تـتـــوب إِلـــى اهلل، وَأْن تطلـــب منـــه العفـــو واملغفـــرة فـي 
حـقـوقـــه سبحانـــه حيـــن قــرت فـــي عمـــل، َأو عماًل مل تصلحـــه، وتطلــب عفــوه ومغفرته يف 
حقــوق النــاس، وظلــت تتــرضع وتطلــب وهــي تبكي، ثــم تبكي بــكاَء نــدٍم وتوبٍة، حتمـــل طـــوال 
مــت بن يدي رهبا دعـــاًء  النهـــار مهـــوم ما فعلـــت غيـــَر قانطـــٍة مـــن رمحة اهلل، وإذا جــاء الليل قدَّ
ناصيُتـــه طلــُب التوبـــِة واالســتغفار؛ هاهـــي ذي تبكــي، ثــم تبكــي، ثــم تنــام عــى قلــٍق وخمــاوَف 

عظيمــٍة.
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ت سعاُد بذنوهبا وَأعلنت توبتها النصـــوَح فـــي شهـــِر صفـــَر مـــن السنة اهلجرية، ونـوت  َأقـــرَّ
ـــة لتمي  مـــن وقتهـــا هـــذا َأْن تذهـــب مكـــَة هللِ ففعلــت، حيث نــوت هلل حًجا إِذا جـــاء ذو احِلجَّ

فيـه. 

وملــا جــاء ذو احلجـــة صدقــت فـــي وعدهــا، وذهبــت للحـــج، ووقفـــت َأمــاَم حســناِء مكـــَة 
الكعبـــِة املرشفـــِة، وطافــت ســبعًة يف عــرش احلســناِء، ثــم ســعت سبعـــًة، ورشبــت من مــاِء زمزَم 
ـــي رسيرهتــا وجوارحهــا التــي خانتهــا طــوال هــذه  ـــَر فؤادهـــا وُيـنَـقِّ الطاهــر النقـــيِّ لكــي ُيـَطـهِّ
الســنن، ثــم عـــادت سعـــاُد بعـــد ذلــك مـــن احلــج عــى إِثـــر ِحـَجـــٍة َأتقنتهــا َأركاًنــا ورشوطــًـا 

ـــا مــربوًرا ليــس له جـــزاء إاِلَّ اجلنـــة. ـــة َحـجًّ ووجبــاٍت وُسـنَـــَن، فُحســبت هلــا تلــك احِلجَّ

َأتت موقنـــة برمحـــة ربـــها سبحانه وتعاىل، وَأنَّـــه حليم علـــى َمـــْن يعصيـــه من عباده، يفـــرح 
بتوبـــة عبـــده إِذا َأناب إِليه تـائبـًا.

ويف ليلــة مــن الليــايل القريبــة من تاريـــخ عودهتـــا مــن احلــج ُوِجـــَدْت ســعاُد ساكنـــَة القلِب، 
مقبوضـــَة النبــِض، ال ِحــراَك فيهــا، فَأثبــت الطبيــب َأنَّ ســعاد قــد ماتــت يف فراشــها مــن الليــل 

بســبب توقــف قلبهــا، َأو كــا يعرفهــا النــاس، بالســكتة القلبيــة املفاجئــة.

فهنــيء لســعاد هــذه النهايــة الطيبــة، هــذه اخلامتــة يف عمرهــا، ألهَنــا ماتــت بعــد َأْن َأنابــت إىِل 
ربِّـهـــا، واهلل سبحانه يأخذنا بخواتيـــم َأعالنـا.
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الُظلُم ِمـنـَْك وَعَلـْيـَك
عزيزي املســؤوَل، ســواء كنَت وزيـــًرا َأو وكيـــَل وزارٍة َأو مديـــَر إدارٍة َأو َأيَّ مســؤوٍل لكلمتَك 
ـــن تتولـــى َأمـــَر كتابـــِة التقاريـــِر َأو اإلدالَء بشهادٍة يرتتُب عليها  وقـــُع أثـــٍر علـــى غيـــِرَك َأو ِمـمَّ
ــَك وبــن  إحقــاُق حقــوق اآلخريــن، َأو إسقاُطـهـــا، َأو اختـــاَذ إجــراٍء ظالـــٍم وجائــر جلفـــوٍة بينَ
صاحــِب الشــأن، َأو إجــراء بتــرٍع جيعلــك ال ُتـــراعي فيـــه حقـــوَق هــذا اإلنســاِن الذي كثــًرا ما 

يكــون غيـــَر ذي قــوٍة، وال نصيـــَر لــه عندك. 

واعلــم رمحــك اهلل بــَأنَّ ظلمــك لإلنســاِن يف حـــٍق من حقوِقـــه إنا هــو تغطيـــُة احلـــقَّ بالباطِل 
ـــا هلــو َأمـــٌر  ــا َأو معنويًّ لغمــِس احلـــقِّ وإظهــاِر الباطــِل كــي حتــرَم هــذا اإلنســاَن مــن حـِقـــه ماديًّ
عظيـــٌم، جيب َأْن تتجنبـــه وتتحاشاه، ُثـــمَّ اعلـــم بَأنَّ كلمـــَة إِنصاٍف ونـخـــوَة إياٍن وعدٍل وشهادَة 
َحـــقٍّ تنصفـــه هبــا هلو خيـــٌر لك فـــي دينـــك ودنيـــاك، وال يغــرك لِـَقـــْوِل الباطـــِل َأيُّ منصٍب َأو 

مكانـــة َأو جاه، َأو َأيُّ صفـــٍة وظيفيـٍة هـي زائـلـــٌة عنـك ال حمالـَة.

ـــن ُسـْقـــُت ذكـَرُهـــم آنًفا يف شــأِن ظلِمهم لآلخـريـــن، فُأولئـــك هـــم الذين  فــإذا كنــت ِمـمَّ
ـا ظلـُمـك لنفسك فهـو تغطـيَّـُة سلوكياتِـك الطيبـِة وَأخالِقـَك  وصـفـُتـهـم بظلـِمـهـم للغيـِر، َأمَّ
وِر، والتحــدِث بالكذِب واالدعــاِء عى اآلخريــن با ليس  احلميـــدِة بِـَقـــوِل البهتـــاِن وشهـــادِة الــزُّ
فيهــم مــن الذميمــة والفســـاِد والســـوِء، فهــذا ظلـــٌم منــك لنفســك، ســتجده َأمًلــا بعــد حن، ُثـــمَّ 

ســتجده يف اآلخــرة َأعظـــَم ظلًا، ولــك عنــد اهلل األَعـَظـــم جــــزاًء رًشا ونكااًل.

ــث  ــن، حي ــد ح ــادٌم بع ــك لن ــِر، إن ــة األَم ــرك يف بداي ــك لغ ــعَدَك ظلُم ــه وإِْن َأس ــد بَأنـ وتَأك
رسعــاَن مــا يعــوُد ذلــك عليــك بالنكـــِد واحلــزِن واألمَلِ والشــقاِء عاجــاًل َأو آجــاًل، ألنَّ اهلل ليــس 
ـــا يفعُلـــُه الظاملون. َنـَعـــْم إِنَّ ظلَمك ُيـْفـِرُحـــَك يف َأوِل األَمِر، إِْذ يوهـُمـك مرُضـك  بغافـــٍل َعـمَّ
ت  ــرَّ ــُب، وم ــذا املكس ــق ه ــا حتق ــإذا م ــًبا، ف ــن مكس ــك اآلخري ــبَت بظلم ــك كس ــيس بَأن النف
ــَك  ــاه، ال بــد وَأنَّ ضمــًرا في ــَك إي ــام، ورَأيــَت املظلــوَم يعيــُش فـــي ســوِء مــن ظلِم عليــك األَي
ــذاك  ــك وقت ــَت ظلم ــت وق ــي كان ــك الت ــك تل ــتتحوُل فرحُت ــك، وس ــتتذكر ظلم ــيصحو، وس س
إىل مهــوٍم ثقيلــٍة، وربــا مقيمــٍة يف صــوٍر مرعبــٍة طـــواَل النهاِر وُأُخـــَر مثلهـــا يف منــاِم الليِل نتيجـــَة 
َتَوُغــِل هــذه اهلمــوِم واألَفــكاِر يف وجدانــك، وازدد تَأكيــًدا بَأنَّــك ستشــعُر بــاألمَلِ ينهــُش ضمــَرَك، 
ويعــذُب مشــاعَرَك ويوقـــُدها يف َأحشائـــك ناًرا ســتجد ذاَت ِشـــواٍء وسعيـــٍر، يعران نفـَســـك، 

ويشــوياهنا َأســـًى وحزًنــا، ويقبضاهنــا قبضــًـا َأَمــَد حياتِك الدنيويـــِة الباقـيـــِة.
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ــه  ــاىل، وَأنَّ دعوَت ــبحانه وتع ــد اهلل س ــاٍب عن ــا َأيُّ حج ــوًة ال حَيِْجُبَه ــوِم دع ــم َأنَّ للمظل واعل
َمـــٌة عنـــد اهلل عى ُكـــلِّ  مســتجابٌة عنــَد العـزيـــِز الـمـقـتـــدِر، ُثـــمَّ اعلــم بــَأنَّ دعــوَة املظلوِم ُمـَقـدَّ
ســـَؤاٍل وتضــــرٍع، وَأنَّ دعــوة املظلــوم َتـصـَعـــُد إىل اهلل العزيــِز احلكيــِم يف َأقـــِل مــن ملِح بصـــٍر َأو 

َأدنــى. 

فُأُعـْيـــُذ نفــيس وإيــاَك مــن دعــوِة مظلــوٍم يتــرضُع هبــا عنــد القديــِر عــى ُكلِّ يشٍء ســبحانه، 
فهـــو القائـــُل َجـــلَّ جاُهـه وُعـالُه: ))إنـــه ال يفلـــُح الظاملون((. َنـَعـــْم إِنَّ الظاملن ال يفلحون َأبًدا 
يف دنياهــم وُأخراهــم، وَأنَّ الظاملــن ســوَف يعيشــون حيــاًة تعيســًة صعبـــًة مهــا طــاَل هبــم الزمـــُن 
اَء ظلمهــم للنــاِس. وهــذا حاٌل ال ُبـــدَّ آتيهم ولو عند اْلـِكـَبـــِر حن يراجـــُع الظالـــُم نفـَســـه  َجـــرَّ
بعـــد ذلــك مفكــًرا يف مــا فعلــه يف شبابِـــه عندمــا كان قوًيــا قــادًرا ذا سلطـــٍة وقــراٍر، فيتذكــر ظلمه 
هـــِر، عندما يبتلـيـه  للناِس، َأو ربا حاسَب نـفـَســـه حـيـــن حتـــلُّ بـــه مصيبـــٌة من مـصـائـــِب الدَّ
اللـــُه يف نـفـِســـِه َأو زوجـتِـِه، َأو َأحـِد أبـنـائـه، َأو َأَعـزِّ َمـــْن لـديـه بابـتـالٍء ال يـزوُل َأبـًدا. إِْذ قـد 
ينســـى اإِلنساُن نفـَســـه َجـْريــًـا وراَء مغرياِت احليـــاِة الدنيـا التـــي هـي زائلـٌة مهمـــا دامـت، ُثـمَّ 
هـــِر، فيتذكـــُر ُثـــمَّ يذكـُر ُكـــلَّ ما فعله وقتـــذاك مما مى بنفـــٍس متحسـرٍة  يعود بعد حيـــٍن من الدَّ

اليــوم، وقــد زاَل ُكلُّ يشٍء. 

فاعلــم َأنــه لــن يـــدوَم لـــك إاِلَّ مــا َصـُلـــَح مــن عملــك ليشــفَع لــك عنــد اهلل تعــاىل لِـَيـُمـــنَّ 
عليــك برمحتــه، ومــا اهلل بِـَظـــالٍَّم للنــاٍس ولكــنَّ النــاَس َأنـُفـَسـهـــم يظلمــون.

ـــْر رحـَمـــَك الـلـــُه، َأنَّ الشيطاَن -قاتلـه الـلـــُه- ال يفتُأ وهـو حيـــاول َأْن َيـْفـتِـنَـَك من  وَتـَذكَّ
ـــِه. نعم إِنـــه ألَشـــدُّ فتنـــًة  خالِل موقـِعـــك موقع املسؤولية، حتى تظلـــَم إِنسانــًـا غـيـــرك يف حـقِّ
ـن عندهـم  لك من النَّفِس، وسيفتنك ال حمالـــَة، ســـواًء كنَت وزيـــًرا َأو مـديـًرا َأو غـيـــر ذلـك ِمـمَّ
ـــن هــو يف ُحـْكـــِم ُأولئك الذيــن يمثلون املســؤوليَة فــوق اآلخرين، وبعد  مصالـــُح النــاس، َأو ِمـمَّ
َأْن يفتنــك وتقــي ظلــًا بأمــِرِه ووساوِســِه، يــرتكك بعــد ذلــك تعانـــي َأَلـــَم خطئــك وظلمــك 
ــًا  ــل الئ ــق اللي ــار ويف غس ــح النه ــدرك، يف وض ــُة يف ص ــزاُن املحتدمـ ــَك األَح ــَدك، تصارُعـ وح

ْطـــَت وفعلــَت، وال منــاَص من العــذاِب الشــديِد يف الدنيــا واآلخرِة. نفـَســـَك علـــى مـــا َفـرَّ
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ِحـيـِل كلـامٌت قبـَل الـرَّ

، واســمعا قــويل، وُخـــذا عنــي،  ُبـنَـــيَّ و ُبـنَـيَّـتِـــي، ادنــوا منــي، اقرتبــا نحــوي، انظــرا إِلِـــيَّ
وِعـَيـــا مــا ســَأقوله لكــا، وتذكـــرا بعــد حيـــٍن هــذه احلالــة التــي تروننــي عليهــا اآلن، إِنكــا وال 
شــك تريــان عــى خــدي الشــاحِب دمعـــًة تســيُل مــن َعـْيـنَـــيَّ الرانيتــن إِليكا، دمعـــة ال تنقطـــع 

ليـــاًل وال نـــهاًرا، إِنَّـــه خوفـــي عليكا مـــن هـــذه احليـــاة مــن بعد رحيــيل عنكا. 

ــر  ــا تارككــا صغيـــرين غيـ لقــد اقــرتب ميقــات رحيــيل عنكــا، رحيلـــي مـــن هـــذه الدني
راشــدين يف هــذه احليــاة؛ بــل مل يبلــغ َأكربكــا احللــم بعـــد، وما رحيلـــي عــن هـــذه الدنيا بــإِراديت، 
إهِنــا هــي مشــيئة اهلل ســبحانه، مشــيئة اهلل التــي وقعــت َأســباهبا منــذ َأِن اعرتضنـــي ذلكــا الصبــي 
بســيارته، فصدمنــي وتركنــي رضيــَر العظــاِم، رضيــَر ُمـــٍخ شــديِد النـــزِف، تركنــي مشــلوَل احلركة 
منــذ َأشــهر كــا تعلــان يــا طفــيل العزيزيــن، تركنـــي اليــوم ُأحادثكا وبيـــن َأضلعـــي فــؤاٌد مريٌض 

عليــٌل، وفـــي َأعاقـــَي وجــداٌن فيه مشــاعٌر ســقيمٌة، مليئٌة بــاآلالم واألَحـــزان الثقـــاِل.

إيِن ال َأخــاف عليكــا اجلــوَع وال املــوَت، فرزقكــا وَأجلكــا بيــد اهلل وحــده، ولكنــي َأخــاف 
عليكــا مــن هــذه احليــاة الدنيــا الفاتنــة َأْن تفتنكــا فيـــزيغ قلــب َأحدكــا، ويرتاجــع فــؤاده بعــد َأْن 
َثـُبـــَت عــى طاعــة اهلل وحــب اخلــر والســلوك املســتقيم. َأخــاف عليكمـــا هــذا الزمــان ومــا قـــد 
يــأيت عليكــا من َأزمنـــة وَأحاييـــن بعـــده، شدائُدهـــا ثقـــاٌل وَأوزاُرها عظاٌم، فـــال تقويــان عليها، 

فتهزمكــا ومــن َثـــمَّ تضيعــان تائهــن يف خمتلف الســبل املتشــعبة يف هـــذه الدنيــــا. 

ال حتســبا َأنَّ زفراتـــي هـــذه هـــي حســـرات عــى احليــاة الدنيــا؛ بــل كال، فاحليــاُة الدنيا زائلـــٌة 
مهــا طال َأمـــُدها، ولكـــنَّ زفراتـــي هـــذه هـــي ألـــُم خــوٍف عليكا من مســتقبل مبهــم، ال يعرف 
املـــرُء ما قـــد يواجهـــه فـــي خضـــم هـــذه احلياة، وهـــذه احلضارة واملدنيـــة، حيث مها كل يـوم يف 
جديـــٍد، وتظهـــران، َأيًضا، كل يوم جديًدا، وُيـبـــِدُل الناُس طباعهـــم وَأخالقهـــم مـــن حسٍن إىِل 

سيئ، إاِلَّ َمـــْن رِحـــَم ربـــي منهم. إِنَّ ربـي هلـــَو الرمحـُن الرحيـُم.

، ُبـنّـيَّـتِـــي، عيشــا احليــاة مــا تركتكــا عليـــه مــن طاعـــٍة هلل وبِـــرٍّ بوالدتكــا، وحتابــا فيا  ُبـنَـــيَّ
بينكــا، ولينــر كلٌّ منكــا اآلخــَر للحــق، ولينقــذ كلٌّ منكــا اآلخــَر عــن الباطــل، وِصـــاَل ذوي 
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األَرحــام، وَأكرمـــا جرانكــا، واْبـُعـــدا عن خمالطــة َأهل الســوء صغيـــًرا كان َأو كبيـــًرا، فصاحب 
الســوء كاجلثــة العفنــة، ال يقرهبــا إاِلَّ َمـــْن َريِضَ لنفســه أن يعــش وســط روائحهــا الكرهيــة التــي 

جتلــب لــه العلــَل واألَمــراَض واألَســقام.

 . ، ُبـنَـيَّـتِـــي، بعــد َأْن ســمعتا منــي نصيحــة اليــوم لغدكــا، اســتودعكا اهلل يا صغيـــَريَّ ُبـنّـــيَّ
، ال تقــوال َأنَّ ذلكا الصبــي، صاحب الســيارة، هو  صغيـــران ال حيلــة لكــا وال قــوة، فيــا صغيـــَريَّ
الــذي َأماتنــي؛ بــل كال، إِنــه اهلل ســبحانه هــو الــذي َأحيــاين إىِل َأجــل مســمى عنــده ومقضـــيٍّ بــه 
وقــد بلغـُتـــه، ثــم َأماتنــي بعــد َأِن انتهـــى َأجــيل، َأماتنــي ســبحانه يف وقــت ال َأتقــدم فيه ســاعة وال 
َأتَأخــر، فــإِرادة اهلل، ســبحانه، ومشــيئته مهــا الـُعـلـَيـَيـــان ومهــا املاضيتــان فينــا، إِرادٌة ومشيئـــٌة ال 
ـُب عليها َأبـــًدا، ففـي َأمـان  تـدركهمـــا إِرادٌة َأو مشيئـــٌة برشيتان مهمـــا كانتا ُعلـَيـَيـــن، وال ُتـَعـقِّ

اهلل وَأمانتــه َأترككــا يــا صغيـــَريَّ العزيزين.
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آماُل وآالٌم

تلــك هــي مــن َأســاها َأبواهــا آمــاَل قبــل مخــٍس وعرشيــن سنـــٍة مضــت، إِنَّـهـــا اآلَن دمعـــُة 
حــزٍن يف ُجـنـــِح ســواِد الليــل تســبُح عــى خدهــا الناعــِم الــربيِء، دمعـــٌة تســرب َأعــاَق الظــالِم 
بآالمهــا التــي قتلــت كل َأحالمهــا وآماهلــا، آالٌم ال تعــرف هلــا آمــاُل هنايـــًة، هــل ســتطول هــذه 
اآلالُم بآمــاَل َأْم ســيطلُّ عليهــا الفــرُج يف ليلــٍة عــذراَء يف بــكارِة ليــايل املســتقبل َأو مشــيِب ذلــك 

املســتقبل الــذي قــد يطــول، فــرٌج يقتحــم ُكلَّ جســوِر اليــأِس األََصـــمِّ املقيـــِم يف صدرهــا.

تلــك التــي َأســاها َأبواهــا آمــاَل، إهنــا كتلـــٌة مــن اآلالِم املثقلــِة باحلــزن عــى صــدِر الطبيعــِة 
القاسيـــِة مــن حوهلــا، نعــم إهنــا كتلــة آالِم حــزٍن عظيــٍم، ألَنَّ آمــاَل مليئة بــاآلالِم يف َأعــاق صدِرها 

اجلريـــِح ووجداهنــا العليــِل، وال تعــرف هلــذه األَحــزاِن انفراًجا.

تبكــي آمــاُل نحبــًـا عى ســعادهتا التـــي دفنتهـــا فـــي قبـــرها منـــذ َأْن خرجت مــن بيــِت َأبيها، 
ــٍع يف  ــٍل رضي ــوى طفـ ــا س ــرى دموعه ــَد ي ــا، وال َأحـ ــا ونحيبه ــُع بكاءه ــَد يسمـ ــن ال َأحـ ولك
َأحضاهنــا، يظنهــا كلــا بكــت تضحــُك لــه فيضحــُك هلــا ويالغيهــا بضحــكاِت الرضيــِع الــربيِء 

ـــه حييــُط بــه. الــذي ال يعــرُف احلــزَن وإْن كان حــزُن ُأمِّ

تســهُر آمــاُل الليــايَل الســوداَء فريــدًة يف حاهلــا، وال َأحـــَد يشــعر بســهرها الطويــل، إهنــا تســهر 
ــِل األَســـوِد  ــام هــو تاركهــا فـــي جـــوِف اللي ــدًة، فــُكلٌّ ختــى عنهــا يف ســهرها وتركهــا لين وحي
ــى  ــول: ))إىل مت ــا يق ــاُن حاهل ــاُؤالهتا، لس ــا وتس ــا وَأحزاهن ــا وآالمه ــن آماهل ــرًة ب ــِف، حائ املخي
ســَأظلُّ مــع هــذا الــزوج القاســـي يف طبعــه واجلــايف بوجدانــه؟، هــذا الــزوُج الــذي اســتطاَع َأْن 
ُيـعـِمـــَي األَبصــاَر، ويميــَت القلــوَب بــا لديــه مــن مــال كثــر، حتــى َأتــى عــى مجــايل وُحـْســـِن 
، فـهـــا هـــو اآلن َأبالمهـــا إمهااًل وكراهيـــًة وجمافـــاًة  طبعي اللذين اســتطاع َأْن يشــرتهيا من أَبـــَويَّ
َجـــى ترفـع آمـاُل كفيهـــا تضـرًعا إلـــى الـلـِه قائلـــًة: )إليـَك  وســـوَء عشـــرٍة(، وفـــي غسـق الـدُّ
اللـُهـــمَّ َأرفـــُع َأمـــري، وإياَك َأشـكـو ضعفـي وقلـــَة حيلتي، وَأنـــَت الـلـُهـــمَّ ريب وتعلـُم حايل، 
وال َأســَأُل الفــرَج إاِلَّ ِمــْن لُدنــَك، ألَنَّـــك َأنـــَت عــى ُكلِّ يشٍء قديــٌر((، ثــّم تغـــض آمــاُل بصـــرها 
إجـــالاًل لوحـدانيَّـــِة اللـــِه سبحانه، الذي جتلَّت عظمـُتـه فـــي وحـدانِـيَّـتِـِه، ُثـــمَّ تـضـُع رأَسـهـا 
علـــى الوســـادِة، وُتـوِغـــُل نظـراتِـهـــا فـــي جــــدراٍن صمــــاَء، ال تعينها عــى إبالغ رسالـتِـهـــا 
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ــوَن  ، َأنتــا َأســميتاين آمــاَل، ألَك وتوصيـِلـهـــا إىل َأبوهيــا، وتبكــي آمــاُل وهــي تقــوُل: ))َأَبـــَويَّ
ُجـــِل الذي َأصبـــَح اآلَن  فعــاًل آماَلـُكـَمـــا يف احلياِة، فلاذا اهنزمت ُأمـنِـيَّـُتـُكـَمـــا َأمـــاَم هـــذا الـرَّ
ـَمـــا ُأمـنِـيَّـَتـُكـَمـا عنـدما  َث لكمـــا بلغِة مئاِت األُلـــوِف، َفـَوَأدتُّ زوجـــي عنـــدما خطبني وَتـَحـدَّ
َسـِمـْعـُتـَمـــا ألَوِل مـــرٍة يف حياتِـُكـَمـــا، َأنَّ رجـــاًل سيدفـــُع لكا مبلغـًا مـــن املاِل كـثـيـٍر، فتعاال 
جـــى، تعاال يا َمـــْن َأسميتاين آماَل، انظرا آماَلـُكـَمـــا فسرتيان آالَمـُكـَمـــا  اآلن، وفـــي ُجـنْـــِح الدُّ
يف آمالِـُكـَمـــا التــي ُتـَقـطِّـــع فؤادكــا بعد َأْن نفَذ منكمـــا املـــاُل، وبقيت آماُلـُكـَمـــا خالـــدًة فـــي 
اآلالِم والعـــذاِب، عليلة الوجدان، مكســـورَة اخلاطـــِر، ساهـــرَة الليـــَل، شاحبَة الوجَه، يف ُحضنها 
رضيــٌع مهمــٌل هــو اآلخـــُر، تعــاال لتعرفــا َأنَّ الــذي َأغراكــا باملــاِل فقــد َأغرى غيـــَركا، واســتطاَع 
َأْن يتـــزوَج باألُخــرى، ويعيــَش معهــا بُكـــلِّ شــعوِرِه وإحساِســِه، وتركنــي وحيــدًة بن َأحــزاٍن متُأ 
صــدري وبــن رضيــٍع ال حيلـــَة له يف مســاعديت، َأَوَلـــْم يكن خيـــًرا يــا َأَبـــَويَّ لو َأنكا زوجتانـــي 
للــذي حيبنــي وُأحبــه ويعــزين وُأعــزه، حينــا جاءكــم بقلبِـــِه ومشــاعِرِه الصادقــِة يف ُحبِّــه يل، بلـــى، 
إِنَّـــه ألَفضـُل مـــن هـذا الذي تركنـي وهجـرين حتـى فـي مضجعـي وســـاَر وراَء خواطـِر زوجتـه 
، ُأواُه من غـــدِر الزماِن وَجـــْوِره، وَأسَأل  ِه، وآخـــُر قويل، َأَبـــَويَّ اجلديـــدِة الـتـــي تزوَجـَهـــا لِـَتـــوِّ

الـلـــَه مــن ثِقــاِل مهومــي مغفــرًة لكــا، ومــن شديـــِد عــذايب رمحــــًة بكا((.
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الكتاب األمحر

ــة، يســتطيع قراءهتــا أيُّ مــن كان عــى وجــه  ــارة عــن وثيقــة قصصي الكتــاب األمحــر هــو عب
األرض، فالصغــر يســتطيع قراءهتــا، والكبــر كذلــك، ثــم الكهــل، والعــريب واألعجمــي 
ــم،  ــي واملتعل ــه، األم ــلم وخالف ــود، املس ــض واألس ــواء، األبي ــد س ــى ح ــا ع ــتطيعان قراءهت يس
الذكــر واألنثــى، كل أولئــك يســتطيعون قــراءة هــذه الوثيقــة مــن خــالل احلــروف، ومــن خــالل 
الصــورة اجلامــدة واملتحركــة، حتــى األعمــى يقرأهــا بمســمعه، وحتــى األصــم األبكــم يقرأهــا 

ــره. بب

الكتــاب األمحــر خــط حروفــه األوىل هابيــل، وقــّدم ألحداثــه، ولكنــه مل يغلقــه حــن تــويف؛ 
بــل تركــه مفتوًحــا إىل يــوم الديــن.

خــط هابيــل حروفــه األوىل بمــداد أمحــر مــن الــدم البشـــري حــن قتــل أخــاه قابيــل، وجعــل 
عناوينــه ضحايــا الشـــر والظلـــم والطغيــان واالستبـــداد عــى مـــدى العصـــور الســالفة والقادمة 

املتبقيــة منهــا.

أتــت مــن بعــد هابيــل أقــوام، ثــم أقــوام، فأقــوام الحقــون، وزادوا يف أحداثــه، وحــرروا كثًرا 
مــن صفحاتــه، كتبــوا فيــه، رســموا الصــور املرعبــة يف متونــه وحواشــيه، مدادهــم واحــد، ولوهنــم 

واحــد ال ثــاين لــه، وال يقبــل غــره، إنــه اللــون األمحــر الدمــوي.

هــذا الكتــاب عــى امتــداد عصــوره منــذ بدئــه حتــى هنايــة احليــاة الدنيــا، ال يمكــن أن نقــرأ فيه 
اســم اهلل جـــل جاللـــه، وال صفــة مــن صفاتــه ســبحانه، وال يمكــن أن نقــرأ يف بدئــه عبــارة )بســم 
اهلل الرمحــن الرحيــم(، ألهنــا تأنــف وتنــأى أن تكــون مفتــاح الدخــول لصفحاتــه، وال يمكــن أن 
نقــرأ فيــه اســم نبــي مرســل، وال اســم خليفـــة راشـــد، وال اســم حكيــم عاقل متبصـــر، وال اســم 
مــن هنــج أو ســينهج هنجهــم، ولكنــك تقــرأ فيــه اســم هابيــل حــن زينــت لــه نفســه قتــل أخيــه، 
فطــاوع مــن النفــس هــوى، واســم فرعــون الــذي طغــى، وأيب جهــل الــذي عــى، واســم حاقــد 
مــن الــرش ارتــوى، وكل مــن هــو مثلهــم كحاســد عــى الــرش اســتوى، ثــم إيــاه ابتغــى، وســتقرأ 
ــق  ــاكلتهم يف اخلل ــى ش ــع ع ــن يق ــم كل م ــارق وزاٍن، واس ــم س ــع واس ــل وطام ــم قات ــه اس في

والســلوك، ويف املبــدأ والنهــج، ثــم نحــو اهلــدف نفســه ســار وســعى.
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ــدرة اهلل  ــا، ولكــن ق ــه كان نبًي ــالم، ألن ــه الس ــم، علي ــه إبراهي ــرق ابن ــار ليح عــازر أشــعل الن
ــه رهبــم األعــى،  ــاس أن ــه، وفرعــون اّدعــى للن ــم خليل ــده، فأنجــى إبراهي كانــت أقــوى مــن كي
وأنــه حييـــي ويميــت، فطلــب منــه موســى عليــه الســالم بوحــي مــن ربــه تعــاىل أن يــا فرعــون، 
إن اهلل يــأيت بالشــمس مــن املــرشق فــأِت هبــا مــن املغــرب إن كنــت لذلــك قــادًرا، فبهــت فرعــون، 
ولكنـــه ازداد كفــــًرا وطغياًنــا، وصلــب فرعـــون مــن آمن بدعوة موســى مــن قومه، وقطــع أيدهيم 
وأرجلهــم مــن خــالف، ولكــن اهلل إيــاه يف اليــم أغــرق، وأبوجهــل كاد ومكــر، ولكــن اهلل كان هــو 

خــر املنتقمــن لصفيــه وخليلــه حممــد -صــى اهلل عليــه وســلم-.

ــذا  ــات ه ــر يف صفح ــتأنفوا التحري ــوي ليس ــم الدم ــكوا قلمه ــاس، وأمس ــم أن ــاء بعده وج
ــر  ــت، وأظه ــاٍن ُهّدم ــك مب ــت، وتل ــاء أريق ــك دم ــت، وتل ــك أرواح أزهق ــر، فتل ــاب األمح الكت
فيهــا عنــوان الكتــاب األمحــر دًمــا أمحـــر يف بقــع هنــا وهنــاك عــى املبــاين، وذاك الرش مــأ األرض، 
لــت، وتلــك أم ُأثكلت،  وعـــمَّ مــن عليهــا فســاد عظيــم عريــض، ذاك طفــل ُيتِم، وتلــك زوجــة ُرمِّ

وتلــك عفيفــة ُاغتِصبــت، وذاك رشيــف ُأِهــن، وذاك عزيــز قــوم أذل. 

وســيبقى هــذا الكتــاب األمحــر الدمــوي مفتوًحــا أبــد الدهــر الدنيــوي، حتــى يأتيــه طاغيــة 
ــه  ــم يغلقــه لتنتهــي أحداث ــة، ث ــه اخلامتــة الدموي ــا، ليضــع ل ــل مــن ســبقوه رًشا وطغياًن مثلــه كمث
ــن  ــم ح ــار عليه ــزي وع ــواهد خ ــك ش ــم تل ــك أعاهل ــيلقى أولئ ــم س ــا، ث ــاة الدني ــاء احلي بانته
يعرضــون عــى رب عــادل غــر ظــالم للنــاس عــى اختالفهــم، فويــل هلــم حينــذاك ممــا كســبت 
ــذر، إهنــا  أيدهيــم، وبئــس مــا ســيجدونه مــن عــذاب شــديد يف قعــر ســقر، التــي ال تبقــي وال ت
ــرش. ــد، ويف األرض رًشا ن ــم أفس ــد ث ــرب، وأفس ــى وتك ــن طغ ــأوى مل ــي امل ــرش، وه ــة للب اللواح

نســألك اللهــم نجــاة يف آخــرة مــن ســوء عمــل يف دنيــا، ونســألك اللهــم رمحــة يف جنــة مــن 
ــرة،  ــوء بص ــاد رأي، وس ــن فس ــرة م ــن بص ــداد رأي، وحس ــم س ــألك الله ــار، ونس ــذاب يف ن ع

وصــل اللهــم وســلم عــى أرشف خلقــك حممــد صلواتــك اللهــم عليــه وســلم.
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ـاُه، عـفـوَك َأْسـَأُل َربَّ

ــَك  ــَألَك لطف ــِك، يس ــى احلال َج ــِق الدُّ ــن يف َغَس ــَك الكريمت ــن يدي ــاجٌد ب ــُدك س ــاُه، عب ـ َربَّ
وعفــَوَك ورمحتــَك، ســاجٌد والنفــُس احلمقــاُء مثقلــٌة مِمَّــا حتمــُل مــن ِعَظــِم اآلثــاِم وعظيــِم الذنــوِب 
ــل، يف  ــوٍع، ب ــجدٍة ورك ــَو يف ُكلِّ س ــَألَك العف ــُدَك يس ــاُه، عب ــاِر، َربَّ ــواَل النه ــاِء ط ــِر األَخط وكبائ
ُكلِّ تــرضٍع إليــَك وخشـــوٍع، عينــاه غارقتــان يف الدمـــوِع، يف َأحشائـــه نــاُر احلســـراِت حترُق منـــه 
ــاه، فَأنــَت العليــُم، وتعلــُم الــرَّ  ــاُه، إنــَك لتعلــَم الــرَّ وال حتتــاُج إىل َمــْن يعلمــَك إِيَّ الضلــوَع، َربَّ
وَأخفــى، وتعلــُم خائنــَة األَعــِن ومــا ختفــي الصــدوُر، وتعلــُم حاجــَة عبــِدَك الــذي بــن يديــَك 
ــه  ــَذ نوِم ــه ولذي ــرَك مضجع ــد ت ــجوٍد، وق ــوٍع وس ــن رك ــِرِك ب ــى ذك ــًا ع ــجادٍة قائ ــى س اآلَن ع
ليأنــَس بمناجاتـِـِك يف هــذا الليــِل، الــذي ســكَن فيـــه ُكلُّ شـــيٍء، ونامــت فيــه ُكلُّ عــٍن إاِلَّ عينــك 

ــوٌم. ــنٌَة وال ن ــَت الــذي ال تأخــذك ِس ســبحانك فَأن

ــارٍة بالســوِء، فهــو إِْن يســَأل، فــال يســَأُل  ــاُه إنــَك لتعلــُم َأنــه قــد َأذنــَب وَأخطــَأ بنفــٍس َأمَّ  َربَّ
إاِلَّ َمــْن يملــُك جــواَب ســَؤالِه،كريًا يف عطائــه، رحيــًا يف مغفرتــه، حليــًا عــى َمــْن يعصيــه، فليــَس 

مــن َأحــٍد بيــِدِه الرمحــة والعفــو والشــفقة ســواَك َأنــَت وحــدَك ســبحانك يــا اهلل.

ــاُه، خلقتنــا وَأنــَت تعلــُم َأننــا َخطَّــاؤون، ولكــنَّ عفــَوَك العظيــَم وكرَمــَك املتصــَل للخطائن  َربَّ
هــو الــذي يطمئُن َأفئدتنـــا التي تأوي إليَك خائفـــًة وِجَلـــًة مستبـــرشًة بــَأنَّ حلَمَك سبـــَق غضبَك، 

ورمحتــَك ســبقت عذاَبــَك ملــن آَمــَن واســتغفَر وتــاَب، إِنــَك تعفــو عــن الذنــوِب مجيعها.

ــُن  ــالُم املهيم ــُد الس ــت الواح ــًدا، فَأَن ــَك َأح ــرشَك ب ــن َأْن ن ــمَّ م ــك الله ــوُذ ب ــا نع ــاُه، إنن َربَّ
ــون. ــه الظامل ــَك ب ــاَّ يصُف ــمَّ َع ُه ــت اللَّ ــى ُكلِّ يشٍء، تعالي ــادُر ع ــُر، الق ــاُر الكب ــُز اجلبَّ العزي

ــاُه، إِْن َجــلَّ ذنــُب عبــِدَك عنــَد البــرِش وعظــم، فعطُفــك عليــه َأَجــلُّ وَأعظــُم، فذنُبــُه ال يشَء  َربَّ
يذكــُر إىل جانــِب جــالِل عفــِوِك وَمنَّتـِـَك عليــه باملغفــرِة والرمحــِة، وإِْن َعُظـــَم خطـــؤه فرمحُتــك بــه 
َأعظــُم، عندمــا يرجــُع إليــَك يســتغفُرَك وهــو تائــٌب جلــالِل وجِهــَك الكريــِم، فَأنــَت اللهــمَّ َجــلَّ 

شأُنـــك تفــرُح بعــودِة عبــِدِك إليــِك تائًبــا مرتاجًعــا دون التــادَي يف املعــايِص.

ــاُه، َأنــَت َأعلــُم العاملــن بعبــاِدِك َأمجعــن، وتعلــُم الصــادَق يف توبتِــِه وخالَفــه، وتعلــُم  فيــا َربَّ
ــاُه، َمــْن  َأننــا نخطــُئ فتبِســُط يــَدَك الكريمــَة لقبــوِل توبــِة مــيسِء الليــِل، وتوبــِة مــيسِء النهــار. َربَّ
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نـــا َخطَّــاؤون  منــا مل خيطــئ ولــو بزلــِة لســاٍن َأو بلمـــِح بصـــٍر، اللهـــمَّ ال َأحـــَد منــا دوَن ذلــك، ُكلُّ
بكبرٍة َأو صغيـــرٍة، ولكـــنَّ عفـــَوَك للتائبيـن جـزاٌء مشكـــوٌر، فلك اللهـمَّ الشكـــُر والثنـاُء باحلمُد 

ــن. يا ربَّ العامليـ

ــاُه، إنَّ عبــدَك وإِْن َأخفــى عــن البــرِش خطايــاه لعلِمـــِه بــَأنَّ البشـــَر ال يملكــوَن لـــه نفًعا وال  َربَّ
ــَأنَّ البــرَش ال تــأيت منهــم عواقــُب األُمـــوِر، إالَّ َأنــه ال يستطيـــُع َأْن خيفيهــا  ــاِم ب رًضا، ولعلمــه الت
هـــا يف نفســه، وَأنـــَك َأنــَت متلــُك عواقــَب  عنــَك، حيــث َأنــَك تعلمهــا، ســواًء جهــَر هبــا َأْم َأرَسَّ
األُمــوِر، وبيــدَك مفاتيــُح اخلــِر، وقــادٌر عى ُكلِّ يشٍء، فقـــد جلـــأ إليـــَك يتوســُلَك ويتــرضُع إليك، 

ــه بكبائــِر ذنوبــه َأو صغائرهــا. ســائاًل العفــَو واملغفــرَة وعــدَم مَؤاخذتِ

ــى  ــِل ع ــن اللي ــُر م ــُث األَخيـ ــَك الثل ــد َأْن َأوش ــجادَتُه بع ــوي س ــُدَك يط ــو ذا عب ــاُه.. هاه َربَّ
الــزواِل، ليســتعدَّ بعدهــا للذهــاِب إىل املســجِد، وَأنــَت بــه عليــٌم، فهــو ال يفتــُأ َأْن يســَأَلَك الســؤاَل 
تلــَو اآلخــر لتعفــَو عنــه، فَأنــَت صاحــُب العفــِو، ويســَألك التوبــَة، فإنــك َأنــَت التــواُب الرحيــُم، 

ُهــمَّ خــُر التوابــن وخــُر العافــن عــن النــاِس. تتــوُب عــى َمــْن تشــاُء مــن عبــاِدِك، وَأنــَت اللَّ

ــاُه، ال خيفــى عليــَك حــزن يمــأ قلــب عبــدَك بســبِب َأخطائــه العظــاِم يف صــوٍت صامــٍت  َربَّ
مــن الطبيعــِة ينســاق عــرب ســواد الليــِل، فليــَس مــن حولـِـِه َأحــد إالَّ َأنــَت وحــَدَك ال رشيــَك لــَك 
ــاٌت  ــي آه ــذه ه ــاَك، وه ــَك ورض ــوَك ومغفرت ــفيٍع إاِلَّ عف ــن ش ــه م ــس ل ــَك، ولي ــَك مع وال رشي
ــاِر،  ــاِء النه ــَب َأخط ــدُرُه عق ــا ص ــئ هب ــرِج املمتل ــِق واحل ــن الضي ــيًئا م ــذُب ش ــا املع ــُع هب يدف
ــٍد  ــِك ملحم ــن، وبحبِ ــِك املطهِري ــِة عرِش ــاِه محل ــِم، وج ــَك الكري ــالِل وجهـ ، وج ــمَّ ــَك الله فبعزتِ
ُهــمَّ وســالُمَك عليه، الذي َأرســلَته  الرســـوِل النبــيِّ األَميـــِن الكريــم الطاهــر املطهــر، صلواُتــَك اللَّ
رمحــًة للعاملــن، يــا واحــُد، ويــا فــرُد، ويـــا صمــُد، نســَأُلَك َأْن ترزَقنـَـا التوبــَة، وَأْن تتــوَب علينــا إىل 
ُهـــمَّ َأْن حتفَظنــا وذرياتنــا مــن الشــيطاِن الرجيــِم، إِنَّــك عــى ُكلِّ يشٍء قــادٌر  يــوِم الديــِن، نســَأُلَك اللَّ
ُهــمَّ إِليــَك  مقتــدٌر، فــال حــوَل لنــا اللهـــمَّ وال قــوَة إاِلَّ بـِـَك َأنــَت وحــَدَك، يــا عظيــُم ويــا محيــُد، اللَّ
ُهـــمَّ َأصلــْح لنــا دنيانــا خــًرا، حيــث فيهــا معاشــنا،  ــاُر، اللَّ تبنــا، وإِليــَك َأنبنــا، يــا واحــُد، يــا َقهَّ
ُهــمَّ ال حترمنــا مــن رشِف النظــِر  وَأصلــْح لنــا ُأخرانــا خــًرا وعفــًوا ومغفــرًة، ألَنَّ إليهــا معاَدنــا، اللَّ
إىل وجهــَك الكريــِم، يــوم ال ينفُعنــا مــاٌل مجعنــاه، وكنـــزناه يف الدنيــا، وال بنــون كانــوا زينــَة حياتنــا 

الدنيــا.
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ُجِل واملرَأِة مجاُل املرَأِة بني الرَّ

إِذا جــاءَك الرجــُل وحدثــك عــن مجــاِل املــرَأِة، ووَصَفـــه لــك، فقــل لــه: ))كذبــَت يف وصفــَك 
ـــر عــن يمينــَك يــا رجــل،  بــا وصفــَت((، وإِْن َأقســم لــك بــاهلل عــى ذلــك، فقــل لــه َأيضــا: ))َكـفِّ

فقــد كذبــَت قســًا وفَجــرَت، واســتغفر اهلل لذنبــَك هــذا((.

ــا إِذا جاءتـــك امـــرَأٌة، وحدثتـــَك عــن مجــاِل املـــرَأِة األُخـــرى، فقــل هلــا مــن َأوِل وهلـــٍة:  َأمَّ
ــِت((. ــد َأصب ــرِت ق ــا ذك ــِت، وفي ــا وصف ــِت في ))صدق

حيــث َأنَّ الرجـــَل يــرى مجــاَل املــرَأِة مــن منطلــق فتنتهــا لــه، فقــد تســتويل تلــك الفتنــة عــى 
عواطفــه الضعيفــة، وغريــزة الذكــر فيــه، وشهوتـــه اجلياشــة، فيصفهــا بــا ليــس فيهــا مــن صفــات 
ــا املــرَأُة حيـــن تصف  اجلــال، ألَنــه مفتــون هبــا، ومعجــب بُأنوثتهــا، وربــا َأصابــه الغــرام منهــا، َأمَّ
ــق  ــن منطل ــتصفها م ــل س ــه؛ ب ــا يدعي ــي م ــِل، فتدع ــِة كالرج ــع يف الفتن ــال تق ــرى، ف ــرَأَة األُخ امل
القناعــة، فقلــا َأْن توجــَد امــرَأٌة متتلــُك الشــجاعَة يف نفســها لوصــِف امــرَأٍة ُأخــرى بَأهنــا مجيلــة يف 
نظرهــا، وتســتحق هــذه املــرَأُة املوصوفــة اإِلعجــاَب َأكثــر مــن التــي وصفتهــا لــك بصفاهتــا التــي 
ــد وصفتهــا عــن قناعــة تامــة،  ــة تكــون ق ــا تصــف امــرَأًة غرهــا بَأهنــا مجيل متيزهــا عنهــا، فحين
قناعــة ال ختالطهــا شهـــوة حيوانيــة تؤثــر عليهــا لتقلــب املوازيــن عندهــا، كــا يكــون ذلــك عنــد 
الرجــل، ألَنَّ املــرَأَة وكــا ســبق َأْن ذكــرُت ال تــرىض َأْن تتحــدث عــن مجــال غرهــا، لتصفهــا بَأهنــا 
َأمجــل منهــا، إِْذ قــد تتحــدث عــن مالبــِس املوصوفــِة بَأهنــا َأحســُن ممــا تلبــس هـــي، َأو عــن بيتهــا 
بَأنــه َأحســـُن ممــا تســكن، َأو عـــن ســيارهتا بَأهنــا َأحســُن ممــا تركب؛ ولكــن نــادًرا وهــو يف الغالب 
جــًدا َأْن تقـــوَل لــَك: ))بــَأنَّ فالنـــًة مجيلـــٌة، وَأمجــل منــي((. فالرجــُل املفتون بجــال املرَأِة تســيطر 
ــه،  ــغ في ــرَأِة، وبال ــو مهــا حتــدث عــن مجــاِل امل ــُة، فهـ ــه احليواني ــرَأِة شهوُتـ عــى حكمــه جتــاه امل
واستشــهد عليــه، يبقـــى كاذًبــا، غــر صــادق يف حديثــه، وغــر ناقــل للحقيقــة التامــة، وغــر َأمــن 
ـــُج وجدانــه، ويلهــب مشــاعره احليوانيــة، ويثــر  يف وصفــه إِياهــا، خاصــة إِذا ســمع منهـــا مــا يَؤجِّ
غريــزة الذكــر فيــه، وربــا َأنَّ مستـــوى مجاهلــا عــى الرغــم ممــا وصفــه لــك ال يتجــاوز املقبــول عند 

عامــة النــاس. 

ــا مشــاعُر املــرَأة جتــاه املــرَأة األُخــرى فهــي صــاُء، ال تنطبــق عليهــا ســوى احلقيقــة الفعليــة  َأمَّ
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التــي تفــرض نفســها، واملــرَأُة ال تتَأثــر بكلــات املــرَأِة األُخــرى مهــا كانــت قويـــَة التعبــر، وبليغَة 
ــًرا  ــب َأث ــن تصي ــدث فل ــُة َأْن تتح ــرَأُة املوصوف ــت امل ــا حاول ــر، ومه ــَة التأث ــدالالِت، ورسيع ال
ــك  ــف ل ــد تص ــل، فق ــد الرج ــارة عن ــال يف اإِلث ــو احل ــا ه ــا ك ــك وصفه ــت ل ــي نقل ــرَأِة الت يف امل
ُأســلوهبا يف احلديــث بَأنــه مهــذب، ولكــن ال تصــف كلاهتــا بدقــة، وال تعــرب لــك عــن َأنَّ كلــاِت 
ــا  ــتجيب لتأثره ــن تس ــل ح ــا الرج ــعر هب ــا يش ــة، ك ــة ودافئ ــا رقيق ــِة بَأهن ــرَأِة املوصوف ــك امل تل

ــُره الشغوفُة. مشاعـ

هكــذا عزيــزي القــارئ، إِْن َأردَت معرفــَة مجــال املــرَأة، فــال جتعــل مشــاعرك وعينيــك مقياًســا 
ووســيلة للحكــم النقــي الصــايف اخلــايل مـــن املغالطــات؛ بــل استـــدل عــى مجــال املــرَأة مــن املــرَأة 
ــري  ــه الذك ــالل مقياس ــن خ ــرَأة م ــال امل ــر بج ــن تَأث ــِل ح ــِر الرج ــوُل الشاعـ ــك ق ــها. وذل نفس
الــذايت، عندمــا نظــر إِليهــا، فوصفهــا حــن اســتعاد صورهتــا التــي كانــت يف األَصــل ناجتــًة عـــن 
مشــاهدته هلــا مشــاهدة حقيقيــة ســابًقا، فاســتوحى الصــورة ضمــن ســيل الشــوق واهليــام لتلــك 
ــن  ــه م ــه يف ذهن ــات ب ــت الذكري ــا َأوح ــر م ــا لتأث ــة وفًق ــا احلقيقي ــم صورهت ــاد رس ــرَأة، وَأع امل
ــام إِليهــا، وذلــك مــن خــالل  ــة القديمــة، ويف صــدره شــوق وحــب وشــغف وهي صــورة احلبيب

: َأبياتــه التاليــة حــن قــال يف قمــة املبالغــة والغلــوِّ يف الوصــف احلســـيِّ

لناظــــِري الشـــجيِّ  صـــوُت  حاضــــُريمثلك  كَأنـــَك  إِذالاًل  فُأطـــرُق 

جوانحي الغـــراِم  مجـــِر  عى  وصابــــُروَأطـــِوي  الٍه  عنـــَك  َأينِّ  وُأظهـــُر 

دائًا  النـــاَر  يعبُد  كافــــُروَأعجـــُب من خـــاٍل  وهو  مل حيـــرْق هبـــا  َك  بخـــدِّ

منــــذٌر  طرَفَك  َأنَّ  ذا  مـــن  ساحــــُروَأعجـــُب  وهـــو  آياتِـــِه  يف  ُق  ُيَصـــدَّ

ــه واقعــي ومنطقــي؛ بــل هــو مقيــاس  ــاُس نظــرِة املــرَأِة يف نقــل مجــاِل املــرأة، َأعتقــد َأن ومقي
جتريــدي بحــت، وهــذا الــرأي ُيـنصـــُح بــه َمـــْن يريــد َأْن خيطــَب فتــاة مل يســبق لــه َأْن شــاهدها 

مســبًقا حلائــل مــا منــع ذلــك.
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إِنَّـه ذميـٌم حقيـٌر

إِنــه ثعلــب ماكــر يف ثــوب رجــل، إِنــه خمــادع مــراوغ منافــق يف ثــوب مؤمــن، إِنــه مــراء حقــر 
ــاه  ــا نواي ــَس النواي ــُه، وبئ ــم يف ثــوب ذي مــروءة وشــيمة وشــهامة، بئـــَس األَخــالِق َأخالُقـ ذمي
ــًة وهــو يف كــال عقلــه ووعيــه، لــو َأنــه يفكر تفكــر الرجل  اخلبيثـــُة، يتــرف وكَأنَّ يف رأســه ِجـنَـّ
املرتفــع عــن رذائــل األُمــور إىِل معــايل الســمو األَخالقــي ملــا وصــل إىِل هــذا االنحطاط. لقــد عرفها 
، تلــك الفتــاة التــي هــي من خــرة الفتيــات خلًقــا ودينًا  مصادفــة بحكــم عملهــا يف مرفــق إِنسانـــيٍّ
ورشًفــا وكرامــة وعلــًا، عرفهــا وظــّل يســتعطفها بكلــات املكــر والكيــد واخلــداع، حتــى َأِمـنَـــت 
ه، وســّلمت لــه قلبهــا البكــر الــذي مل يمسســه غــرام، وال حــب، وال شــعور ســابق باملــودة  شـــرَّ
ت  ــرَّ ــاًل، وَأَسـ ــر قلي ــث يف األَم ــه الرتي ــت من ــا، فطلب ــة يف زواج منه ــا برغب ــه. صارحه ــد قبل ألَح
هــا طلبــه ورغبته  ذلــك الطلــب يف نفســها قليــاًل، ثــم وحتــت إحِلاحــه عزمت األَمـــر، ورشحــت ألُمِّ
ــدت  ــى، فوج ــذا الفت ــن ه ــا ع ه ــَألت ُأمُّ ــعيد. س ــة يف زواج س ــة صادق ــا رغب ــا َأهن ــا هب ــي َأومه الت
الظامليـــَن َأنفِسهـــم والظاملــاِت مكــًرا وكيــًدا، فصــاروا بظلمهــم وقوهلــم الــزور مادحن لــه، مثنن 
عليـــه بَأفضــل الصفــات، وذوات املكــر هتافتــن شــاهدات لــه بحســن خلقــه، وطيــب معارشتــه، 
وبــره بوالديــه، مَؤكــدات َأنــه نعــم الرجــل، وبئــس غــره. فــا كان مــن الفتــاة املخدوعــة إاِلَّ َأْن 
قبلــت بــه زوًجــا، وَأعطتــه منهــا موافقــة عــى ذلــك وترحيًبــا بــه، وكانــت قــد يــّرت عليــه َأمــر 
الــزواج، فلــم تثقلــه بَأعبــاء مرهقـــٍة طمًعــا منهــا يف حيــاة زوجيــة مستقـــرة عــى املــودة والرمحـــة 

 . ــة الدائمة والوفاِق الثنائـــيِّ واملحبـ

ــَب َأوَل  ــى َطَل ــنن، حت ــالث س ــل ث ــغ الطف ــًرا، وبل ــًدا ذك ــه ول ــت ل ــه وَأنجب ــا إِْن تزوجت وم
ـــِة قبــل َأْن تعــرف  مــا َطَلــَب منهــا َأْن تســتقيَل مــن عملهــا الــذي عرفتــه بســبب ظروفهــا األُْسـِريَّ
هــذا الــزوج اللئيــم، فــَأرّص عــى َأْن تســتقيل حتــى ال تتعــرض يف عملهــا ملختلــف صنــوف البــرش 
الذيــن َأكثرهــم مارقــون عــن حســن اخللــق وشــيم الرجــال حســب زعمــه هلــا وادعائــه فيهــم. 
َأعــادت إىِل ذاكرتــه وعــوده مــن عــدم ممانعتــه مــن َأْن تســتمر يف عملهــا، تلــك الوعــود واملواثيــق 
هــا وَأشقاءهـــا  التــي كانــت قبــل الــزواج، وَأكــدت لــه بَأنــه عرفهــا يف األَصــل موظفـــًة، وتعيــل َأمَّ
ــاة  ــا مراع ــتمرارها يف عمله ــن اس ــذاك م ــه حين ــدم ممانعت ــى ع ــددت ع ــار، وش ــى الصغ اليتام
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ــف  ــب التعاط ــانية توج ــا إِنس ــذاك بَأهن ــا وقت ــه، ووصفه ــن جانب ــا م ــي قدره ــا الت ــروف َأهله لظ
معهــم كبــًرا وصغــًرا، ومتســكت يف موقفهــا هــذا بتلــك احلجــة؛ ولكنــه يف كل يــوم يزيــد إرِصاًرا 
عــى هــذا وتشــديًدا فيــه. ثبــت عــى َأمــره نحوهــا وهــو يدفعهــا كل يــوم لكــي تقـــدم اســتقالتها 
ضاغًطــا عليهــا معتبـــًرا ذلــك قــواًل ماضًيــا، واألَمـــر الــذي يطلــب تنفيـــذه هــو َأمر حــارض، وزاد 
هــا وَأشــقائها الذيــن ال معيــل هلــم ســواها؛ بــل وَأرص عــى  عليهــا بَأهنــا ليســت مســُؤولة عــن ُأمِّ
َأهنــا مســؤولة عــن زوجهــا وطفلهــا وزوجهــا، وَأنَّ لــه منهــا الطاعـــة يف كـــل َأوامـــره مهــا َأمــر، 
وملــا َأرصت عــى عــدم تراجعهــا يف موقفهــا، هددهــا بَأنــه ســيطلقها، ثــم ســيَأخذ ابنهــا الرضيــَع 
مــن حضنهــا، وســيرتكها تبكــي الليــل وحيــدة، وتعيــش النهــار مهوًمــا بســبب حرماهنــا مــن فلــذة 

كبدهــا وليدهــا الوحيــد. 

مل جتــد بــًدا مــن النـــزول إىل رغبتــه، فرتكــت العمــل، لكنــه مل يكتــف باألَمــر عنــد هــذا احلــد؛ 
بــل وظــل مــع األَيــام يفــرض عليهــا كل يــوم جديــًدا مــن األُمــور الصعبــة، حتــى فــرض عليهــا 
ــا  ــا، وإِْن َأرادوه ــت َأهله ــا إىِل بي ــدم زيارهت ــرض ع ــم ف ــد، ث ــع َأح ــف م ــدث يف اهلات ــدم التح ع
عليهــم هــم َأْن يزوروهــا يف بيتهــا، واســتتبع ذلــك َأْن جــاء ذات يـــوم ففــرض عليهــا عــدم زيــارة 
َأحـــد مــن معارفهــا َأو جاراهتــا، ثــم ختــم َأوامــره نحوهــا بعــدم اخلــروج مطلًقــا مــن البيــت؛ ُأمور 
صعــاب اســتحالت هبــا عيشــتها معــه، فطلبــت طالقهــا منــه، فقبــل بــرشط َأْن يأخــذ عنهــا الطفــل 
الــذي بلــغ حتــى حينــه ســت ســنن، فقبلــت مــن ســوء مــا هــي فيــه، فتــم تطليقهــا منــه. فتلــك 
هــي الفتــاة، فقــدت العمــل، وفقــدت احليــاة الزوجيــة، وفقــدت الولــد، وفقدت املســتقبل بســبب 

ترفــات هــذا الــزوج الذميــم احلقــر املاكــر الفاســد خلًقــا ووجداًنــا ومشــاعر.
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وصـايا ُأمٍّ

 ُبـنَـيَّـتـي.

اليوم هـــو يـــوم زواجك، اليـــوم هـــو يـــوم انتقالك إِلـى مرحلـــة جديدة يف حياتـــك لتبدئـي 
وجًهـــا آخـــر مـن َأوجـه احليـــاة فـــي عمرك، فكوين بنيتي خملصة لزوجـك، مطيعـــة لـه، حريصـة 
علـــى بيتـــه ومالـــه وعرضـــه، وإِذا ما جادت بنيتي عليك مشيئـــة اهلل بالبنيـــن َأو البنات، َأو هبمـــا 
ـــا صاحلـــة، حتى تتمكنـــي من إِصالح الفاســـد، وتشجيـــع الصالـــح، واملئـي  معـــا، فكونـــي أمًّ

بنيتـــي صــدرك حًبــا وحناًنــا هلـــم، وإِخالًصــا ووفــاء ألَبيهم.

أي، بنيتي.

إِنَّ احلاسديـــن الوشـــاة فـي هـــذا الزمان كثيـــرون، خاصـــة إِذا ما رَأوك صاحلة مـع زوجـك، 
ناجحـــة فـــي حياتـــك، فاحــذري بنيتـــي َأْن تلقـــي بصـــًرا، َأو تلقـــي ســمًعا، وتعمــيل بــا يملونه 
عليــك، فســوف تصبحــن بــذاك نادمــة خــارسة؛ بــل ســدي بفطنتــك ودرايتـــك كل بــاب ترينـــه 
مدخـــاًل للريـــح العاتيـــة مـــن َأقواهلــم وآرائهــم، واجعــيل بنيتــي مهــك منصًبــا إِلصــالح حياتــك 

وبنائهــا.

ُبـنَـيَّـتـي.

إِذا ما آنســـت فـــي زوجـك مـــع مرور األَيام نشـوًزا َأو انعطاًفـــا عن مستقيم السيـر، فـخـذيـه 
باحللـــم واحلكمـة، وعـظـيـــه موعظـة حسنـة بالتـي هي َأحسـن، لتفتـح لك قلبـه، ومتُأ جوارحـه 

ــه وإِخالصـه لك. ووجدانه بحبـ

بعـــد هـــذه املناجاة مـن النصـــح صمتت األُمُّ حلظـة انتبـــاه ابنتها، ثم انحـــدرت فـوق خـدها 
ـــاه، مــا تلك الدمعـــة التــي َأراها منحـــدرة عــى خدك، تائهــة فيه،  دمعـــة، فقالــت هلــا ابنتهــا: ))ُأمَّ

ومــا مبعثهــا؟!((.

فتجيــب األُمُّ قائلــة: ))َأجــل بنيتـــي، إهِنــا دمعـــة خــوف عليك مــن َأْن تصيبــك احليــاة بزينتها، 
ــا منقطــع النظــر، فتضيــع  وختدعــك بربيقهــا، فيغــرك منهــا َأنَّ زوجــك خملــص لــك، حيبــك حًب
وصيتــي هــذه منــك بغــرور الفتــاة التــي زينــت هلــا احليــاة الدنيــا عنفــوان مجاهلــا َأو طوفــان دالهلــا، 
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فيَملُّــِك زوجــك بتكــرار ُأســلوبيك هذيــن، ثــم ينــرف عنــك، فتبقــن بنيتــي وحيــدة، ثــم تــدور 
ــل َأْن  ــرب قب ــا، ويعت ــتفيد منه ــاول َأْن يس ــن ح ــل م ــي دول، والعاق ــام بنيت ــدك، فاألَي ــروف ض الظ

تنــال منــه((.

ُبـنَـيَّـتـــي.

اآلن مل يبــق عــى زفافــك إاِلَّ ســويعاٌت قالئـــُل، فدعينــي ُأبــارك لــك ســاعة زفافــك وزواجــك 
هــذه، يف ليلتــك هــذه، ُأبــارك لــك وَأنــا َأرضع إىِل اهلل تعــاىل َأْن هييــئ لــك ظروًفــا طيبــة ُمـْسـِعـــَدًة 

لتهبــك حيــاة زوجيــة ُمـْسـِعـــَدًة، تبقــن فيهــا عــى الــدوام ســعيدًة.
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الغفلـُة والنسيـاُن

َقـــْد يكـــوُن املألــوُف بن اإِلنســاِن ونفـِســـِه َأواًل، وَثـــمَّ بن اإِلنســاِن وغيـــرِه من النــاِس تالًيا، 
، وجتاه َخـْلـــِق اهلل هـــو االستقامـــُة سيـــًرا  يف تفكيـــِرِه الباطــِن وسلوِكـــِه الظاهــِر جتاه اهلل َعزَّ وجلَّ
ًيـــا الفرائــض، وموحــًدا اهلل شــاكًرا لــه عــى َأيِّ حــاٍل مــن األَحــواٍل،  عــى هنــج اهلل القويــِم ُمـَؤدِّ
يســبحه ويعظمــه يف ســواِد الليــِل وَأطــراِف النهــاِر، يمــُأ قلـَبـــه ذكــُر اهلل، حتــى يف منامـــه، فــال 
يغفـــُل عــن ِذْكـــِر اهلل تســبيًحا وتوحيـــًدا وهــو يقــوُل: ))ال إِلــه إاِلَّ اهلل وحــده ال رشيــَك معــه وال 
نِـــدَّ لــه، حممـــٌد رســوُل اهلل، واهلل َأكبـــُر((، لســانه طــريٌّ بذكــِر اهلل حــن يصحــو مــن منامــه، وقــد 
يــرى نـفـَســـُه امتــداًدا ملــا هــو عليــه حالــه يف النهــار مــن تــالوة قـــول اهلل ســبحانه كــا يتلــوه يف 
ه مـــع األَبــراِر الكــراِم. إِنَّ ريب  رابِـَعـــِة النهــاِر، فــذاك رجــٌل مــن الذين َمـــنَّ اهلل عليهم برمحته وَبـــرَّ

ــٌم. لرُؤوٌف رحيـ

هـــِر، يعيــش َأحدهــم بتفريــط يف األَمــر  ولكــن قــد يــأيت البعــض مــن النــاس حيـــٌن مــن الـدَّ
غفلـــًة عــن هــذا، َفـُتـــساُق ُكلُّ جوارحـــه نحو شــهواته ملبيًة رغباٍت منقطعَة النظيـــِر فـــي نفســه، 
فيتعطــُل عقلــه عــن العمــِل َأمــاَم ُكـــلِّ مــا ُيـغـــِري هــذه النفــَس يف هــذه احليــاة، َأو ربــا َضـُعـــَف 
نشــاُط عقِلـــِه وانحــَر يف زاويــة ضيقــة، ال َيقــِدُر عــى اخلــروِج منهــا إىل مــا هــو خيـــٌر وَأعظــُم 
خيـــًرا مــن هـــذه املغريات التي تلتـــفُّ حـــوَل النفـــِس يمينًا وشــااًل، وكُلهــا تقول للنفــس: ))لقد 
ُسـيِّـــْرُت لــِك َأيتهــا النفــس، َفـُمـــِرْي صاحـَبـــك َأْن يفـَعـــَل هــذا ثــم ذاِك ثــم ذاِك قبــل فــواِت 
األَوان((، فيفعــُل املسكيـــُن ُكـــلَّ ذلــَك بَأمـــِر وحتــت إحِلــاح النفــِس التــي مل َتـْقـــَو عــى اإِلغــراِء، 

وهــو يف غفلـــٍة مــن َأمــِرِه.

ــه  ــاُن يف غفلت ــرُق اإِلنس ــك يغ ــد ذل ــن بع ــم م ــٌة، ث ــا هلفـ ــرٌة، وتعقبه ــِة نظ ــواِر الغفل وَأوُل َأط
وَجـــمِّ معاصيــه، وإِْن كان يذكـــُر اهلل يف َأحايــن قليلــٍة خمتلفــٍة، ولكــن ليــس كــا كان عليــه ســابًقا 
مــن ِذْكــٍر دائــٍم وخــوٍف مــن اهلل كانــا حارضيــن يف قلبــه قبــل هــذه الغفلــِة، فيذكــر اهلل ويف نفســه 

ُحـــبٌّ َجـــمٌّ شــديٌد للشــهواِت الدنيويــِة الدنيئِة.

ُه الغفلـــُة يف َفـَلـِكـهـــا وَأبعــاِد آفاِقـــها، فيســتمُر ســائًرا وراءهــا، ُثـــمَّ يســتديُر بعــد  وَتـُجـــرُّ
ــا غفلــت عــن طاعــِة رهبــا، وإِذا بالســـوِء الـــذي انحــرَف وفًقــا له  صحــوٍة، فـُيـبـِصـــُر نفـَســـه َأهنَّ
ِة املـتـِعـَبـــِة،  عــن استقامـــِة النهــِج القويــِم قد َأصــاَب َأعــاَق مشــاعره يف جذورها بــاآلالم الـُمـــرَّ
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وَأصاَب، َأيضــًـا، سمعتـــه بيـن خلـِق اهلل، فيشيـــرون إِليـــه ببنان االزدراء مقروًنا منهم بسوء القول 
وَأســوَأ النعــوت، فيهولــه األَمــر، وربــا رصخ مــن غر وعـــيٍّ مســتغيًثا قولــه: ))اهلل َأكبـــُر((. ذلك 

ـــص عليــه عيَشـــه، ويكــدر عليــه صفو نفســه. الســوُء الــذي كان حـبـيـَبـــه باألَمــِس اليــوم ينقِّ

ورصاخ ذاك يكــون آتًيــا مــن حراتــه عــى منقلــب حالــه. َأَبـْعـــَد َأْن كان مثــااًل طيًبــا يشــاُر 
إِليــه عــى َأنـــه عمــٌل صالـــٌح َأصبــَح اليــوَم ُيـَعـــدُّ فـــي زمــرِة َمـــْن ال هيــدُأ احلديــُث الســيُئ عنهم 
وعــن ســوِء مــا يعملــون؟!. يشــعَر بمكانتــه الذليلــِة حتيطــه بــن النــاِس َأمجعيـــن. َأَبـْعـــَد َأْن كان 
ـــِع الســجوِد القائمــن الليــل القارئن آليات  كَّ مــن الذاكريــن اهلل كثيـــًرا واحلامديــن الشــاكرين الـرُّ
ــذي  ــوِّ ال ــك الـُسـُمـ ــل ذل ــن كـ ــاًل ع ــه غاف ــهواِت نفس ــًدا لش ــاَر عب ــاًرا، ص ــِم هن ــر اهلل احلكي ذك
يأخــذه إىل مــا هــو َأْســَمى؟!. وَشـتَّـــان بــن ُسـُمـــوٍّ يرفــُع صاحـَبـــه وبن ُدُنـــوٍّ ُيـنـــِزُل صاحـَبـــه 

ــازَل الــدرِك األَســفِل. من

ــه يقــايس عقباهــا، ومــا عقباهــا؟!. إِنَّـــها مــرارٌة ُتـَقـطِّـــُع  ــُش هــذا اإِلنســاُن بعــد غفلت فيعي
ــٌم ُيـْمـــِرُض فــؤاَدُه، ونـــدٌم يعــُر ُكلَّ خليــٍة مــن خاليــاه، ولــوٌم  َأحشــاءه مــن الداخــِل، وُسـقـْ
يصبــه عــى نفَســـه التــي َأَمَرتـــُه بالســوِء، وعظيـــُم لعنــاٍت يرمــي هبــا عــى الشــيطاِن الرجيــِم عنــد 
مطلــِع الشــمِس وعنــد مغيبهــا، ثــم يعــوُد إىِل حظــرِة ربــه طالًبــا الرمحـــَة واألَمــاَن، ســائاًل العفـــَو 
ــِش  ــاِم والفواح ــكاِب اآلث ــادى يف ارت ــل َأْن يت ــٍب قب ــن قري ــًدا م ــه، عائ ــا توبت ــراَن، معلنً والغف
واملنكــراِت. فســبحان الــذي هــو حليــٌم عــى َمـــْن يعصيــه، ويفــرُح بعــودِة عبــده إِليه تائبــًـا توَبـــًة 

صادقـــًة، خاصــة وإِْن كانــت املعصيــُة بجهالــٍة. إِنَّـــه ســبحانه هــو التــواب الرحيــم.

فــإذا كان ذلــك عــى َحـــدِّ قــدريت يف التعبيـــِر والتصــوِر حــاُل َمـــْن يفعــل املعــايَص غافــاًل عن 
اهلل تعاىل، فكيف إًِذا حاُل َمـــْن يفعـــُل املعاصـــَي ناســًيا اهلل ســبحانه نســياًنا َأبدًيا، فيموُت َأو يبلـــُغ 
َمـِشـْيـَبـــه وهو يفعـــُل املعصيـــَة تِـْلـــَو األُخــرى، واآلثـــَام وراَء سابقـتِـهـــا، والفواحَش متصلـــًة 

ببعضهــا؟!. نعــوُذ بــاهلل مــن ذلــَك.

ولنعلــم جيــًدا َأنَّ َمـــْن ينســى اهلل ســبحانه وتعــاىل ينســيه اهلل نفـَســـه، فكيــف هبذا النــايس وقد 
انغمــَس يف ُحـــبِّ الشــهواِت وارتــكاِب اآلثــاِم مــن غيـــِر َوَرٍع َأو خــوٍف، يلهــُث هلــَث الــكالِب 
جارًيــا وراَء ُكلِّ معصيــٍة ومنكــٍر، يقــوده إِبليــُس لفعــل الــرش برعــة هائلــة؟!. فيــأيت بِـــِه عــى ُكلِّ 
مضـــرِب خيـــاٍم فيها فساٌد فاحٌش، ومعاٍص هي كبائـــُر، َفـَيـُحـــلُّ نازاًل علـــى َأهـِلـهـــا. طريـُقـُه 
يف الفســاِد، ومسكـنُـــُه يف الفســاِد، وعيـُشـــه يف الفســاِد، ولباُســـه من الفســاِد، وصحـُبـــُه فاسدون 
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عصــاٌة. فيمــوُت ويلقــى اهلل يــوَم القيامـــِة وهـــو عــى هــذا مل َيـُتـــْب، مــاذا عنــه وعــن مصيـــِرِه يف 
اآلخــرِة؟!.

َر اهلل لــه َأْن يعــوَد إىِل رشــده بعــد املشــيِب، وصــاَر حياســُب  مــاذا عــن هــذا النــايس لــو َقـــدَّ
ــٍم  ــِر عل ــِب بغيـ ــي َأســتغفُرَك دون َأْن َأرضَب يف الغي ــه ســابًقا؟!. اللهــم إِنن ــا فعل ــُه عــى م نفـَسـ
ألَتصــوَر حــاَل هــذا النــايس بعــد َأْن يفــوَق لنفســـه. فَأنــَت اللهــم بحالـــه َأعلــُم، وَأنــَت اللهــم 
بــه َأرحــُم. إاِلَّ َأنَّنـــي استشعـــُرُه حينـــذاك بَأنـــه ســيصارُع آالًمــا عظاًمــا ال يقـــوى عليها، ينازُعـــُه 
فـــي صـــدِرِه خــوٌف ال يمكـــن تصــوره، خـــوُف ُمـَسـلَّـــٌط عليه مــن اهلل َجـلَّـــت قدرُتــه وعظمُته 
َط خالَل غفلـتِـــِه  وعــال شأُنـــه. ال شــكَّ َأنه سيشعـــُر بنــاٍر تكوي جوَفـــُه مــن الداخِل عــى ما َفـــرَّ
ـنُـــُه لــه ويصخــُب ويلعــُن  ومتاديـــه فـــي االنســياِق وراَء شهواتـــه. يلـــوُم نفـَســـه بــا كانــت تزيِّ
الشــيطاَن الذي كان يدفـــُع رجليـــه ويديـــه وفؤاَده نحـــَو كــُـلِّ تلَك الرذائـــِل التي زالـــت لذُتـــها 

بِـِقـَصـــِر عمـــِرها، وانتهـــت كَأهنا لـم تكـن وانقضـــى العمـُر.

ــُل  ــَق الغاف ــد َأْن يفي ــٌة، ال ب ــوٌة وإفاق ــا صح ــد وَأْن تعقبه ــت ال ب ــت وطال ــا كان ــة مه والغفل
إِذا َأبلغــه طــوُل العمــِر َمـِشـيـَبـــه، وســيتبُر فيــا ســلَف مــن َأمــره وأحوالــه حــن كان يف ِعـــزِّ 
ـــا سيحيـــُق بِـــِه وهــو يف َأرذِل الـُعـْمـــِر، حيـــن يصحو  صبــاه وغروِر َنـْفـِســـِه. فياَل األَســِف ِمـمَّ
مــن هــذه الغفلـــِة وهــذا الُسـَبـــاِت، فيجـــُد َأنَّ الـُعـْمـــَر قــد انقــى ومل يكــن لديه الوقـــُت الكايف 

ـــِه حــن يلقــاُه. لإِلكثــاِر مــن األَعــاِل احلسنـــِة وِعـَظـــِم احلســناِت ليقدمهــا لنفســه عنــد ربِّ

لذا وجب علينا َأْن نصحـــَو ألَنـُفـِسـنـــا ونحـــُن يف بدايِة غـفـَلـتِـنَـــا، وَأْن ال نتادى يف اجلـريِّ 
وراَء شــهواِت هــذه احليــاِة الدنيــا، نعم جيـــُب َأْن نصحـــَو قبــل َأْن ُيـوِقـَظـــنا الـُعـْمـــُر لـنَـْكـَبـــَح 
ها إىِل عمِل اخلراِت، حتى نسيـــَر يف الطريـــِق اآلِمـــِن، وَنـْشـُعـــر باألَماِن  ِجـــاَح النفـــِس ُثمَّ َنـــُردُّ
، وال نصاحُب الطغــاَة َأهَل  يف الداريــن، فال ُيـْضـِعـُفـنَـــا شــيطاٌن مـــن شــياطن اإِلنــِس َأو الـِجـــنِّ

الفســِق والفـجـــوِر، حتــى ال نكون مـثـَلـهـــم، وُنـحـَشـــُر معهم.

فاإِلنســاُن مــن الســهِل جــًدا َأْن يتأثـــَر بغيـــِرِه فســاًدا، ولكــن مــن الصعــِب جــًدا َأْن ُيـْصـِلـــَح 
نفـَســـه بعد فســاٍد.

 فُأكــرر بَأنــه يتوجــب علينــا َأن نصحــو ونحن يف بكـــارِة الغفلـــِة لنئدها يف مهـــِدها قبــَل فواِت 
ــَل  ــِذيقنا مــن العــذاِب األَدنــى قبـ ــدُر عــى َأْن ُيـ ــُز املقت األَواِن، ولنعلــم َأنَّ اهلل قــادٌر وهــو العزيـ

ــِر. العذاِب األَكبـ
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التكاُفـُؤ والتكامُل يف احلياِة الزوجيِة

كثــرون ولَأســف، يتحدثــون خلًطــا بــن التكافــؤ والتكامــل يف احليــاة الزوجيــة، فيتحــدث 
َأحدهــم يف جمــال التكافــؤ بــكل محــاس وجهــد ظنـًـا منــه بَأنــه يتحــدث يف جمــال التكامــل، وآخـــر 

يتحــدث يف جمــال التكامــل جمتهــًدا يف حديثــه ظنًــا منــه بَأنــه يتحــدث يف جمــال التكافــؤ.

ــل(، وال  ــة )التكام ــؤ( وكلم ــة )التكافـ ــن كلم ــم ب ــنون الفه ــن ال حيس ــة َأنَّ الكثيـريـ والعلـ
ــر واحـــد. ــؤ مهــا َأمـ ــى كل كلمــة، فعندمهــا التكامــل والتكاف يدركــون الفــرق الواضــح يف معن

واألَصــح وللتمييــز، جيــب َأْن ننطــق كلمـــة )التكافــؤ( ونستحضـــر يف ذهننــا كفتــي امليـــزان، 
ـــا التكامــل، فعندما ننطقها، جيـــب َأْن نستحضـــر حلقـــة دائريــة مكتملة الــدوران، ال زوايا، وال  َأمَّ

منعطفــات، وال تقاطــع فيهــا.

ــن الزوجــن هــو تعادهلــا يف املســتوى العلمـــي والثقافـــي والفكــري والشــكل  ــؤ ب فالتكاف
الظاهـــري، َأْي تكافؤمهـــا يف اجلــال اخلارجـــي لــكل مــن الزوجــن، وإِْن كان هذا غــر رضوري؛ 
لكــّن تكافــؤ املســتوى العلمــي، والثقــايف، والفكــري، تكافـــؤ ال بــد َأْن يشتـــرك الزوجــان فيـــه، 
ألَنَّـــك ال تستطيـــع َأْن تـقـارن وفـًقـــا ملعيـار التكافـــؤ، إِذا توفـــرت يف َأحدمها خاصـيَّـٌة ومل تتوفر 

ــر. يف اآلخ

ــزوج  ــا ال ــة، ومه ــع الزوجي ــيتن يف جمتم ــن األَساس ــى الركيزت ــط ع ــوف فق ــُؤ موق والتكاف
والزوجــة يف الدرجــة األُوىل، وال نجعــل األَوالد يف معيتهــا، ألَنَّ األَطفــال هـــم املســتفيدون مــن 
ــا  ــا َأو طرًف ــون طرًف ــا ال يمثل ــؤ، ألهَن ــق التكاف ــون بتحقي ــَألون وال يطالب ــؤ، وال ُيـسـ ــذا التكاف ه
آخـــر يف احليـــاة الزوجيـــة، وإِْن كانوا َأفراًدا يف األرُسة، فالطـــرفان األَساسيان للتكافؤ مهـا الزوجـة 

والزوج، وما ينتـــج مـــن تكافؤمهـا هـــو ثمـار ألُولئـــك األَوالد.

ـــا التكامــل بــن الزوجــن، ومــن َثـــمَّ األَوالد يف معيتهــا، فهــو ســلوك يــارس عــى مــدى  َأمَّ
ـــُل َأنَّ يكــون العمــل واجلهــد، واملشــقة لتأمــن اســتمرارية هــذه  احليــاة الزوجيــة، حيــث َأننــا نَؤمِّ
احليــاة الزوجيــة رضورًة بينهــا كاًل يف جمالــه الــذي اختصــه اهلل بــه وعرفــه املجتمــع عليــه، بحيــث 
يكــون الــزوج عامــاًل خــارج البيــت لتأمــن لقمــة العيــش، وتكــون الزوجــة عاملــة داخـــل البيت 
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إِلدارة شــؤون األرُسة، فــإن التكامــل يف هــذه احلالــة حيــدث بينهــا بــكل تأكيــد، ونســتطيع احلكــم 
ــه  ــت، وحتقق ــارج البي ــالته خ ــالل رس ــن خ ــزوج م ــه ال ــث حيقق ــا، بحي ــل بينه ــود التكام بوج

الزوجــة مــن خــالل رســالتها بــإِدارة البيــت وشــؤون األرُسة. 

ـــا إِذا ُعـِكـــَس األَمــر، كَأْن يــوكل للــزوج عمــل ُأمــور داخــل البيــت، والزوجــة حتــل حمــل  َأمَّ
الــزوج قلًبــا للرسالـــة التــي عنـــي هبا كل مـــن الزوجــن، فعندئـــذ يصبح هناك قصـــور تام، فـــال 

حيـدث التكامـل َأبـًدا. 

ــه هلــذا املجتمــع  ــه مــع زحــف الســنن، بحيــث كلــا جــاء ابــن وابن والتكامــل تتســـع دائرت
الزوجــي، قــام بَأخذ بعــض اختصاصــات مثيلــه، البنــت واألُم، الولد واألَب، ليحـــدث التكامـــل 
الــكيل بــن َأفــراد األرسة مجيعهــم، وحينــذاك كل يقــوم بواجبــه ختفيًفــا مــن العــبء الثقيــل الــذي 

يتحملــه اآلخــرون.

ــع  ــل دواف ــى ال تقت ــة َأو التفاخــر، حت ــا لأناني ــرتك الزوجــان النفــوس مرًح وجيــب َأْن ال ي
ــذه  ــن، ألَنَّ ه ــن الزوج ــتمًرا ب ــارًضا مس ــل ح ــى التكام ــل، ليبق ــود التكام ــى وج ــرص ع احل
النزعــات الشــخصية التــي تتمثــل يف األَنانيــة والتفاخــر إِْن ُوِجـــَدت قتلــت هــذه الدوافــع، وبالتايل 

انعــدم التكامــل الــذي ينشــدانه يف ســعيها، َأو ربــا عجــزا عــن حتقيقــه. 

هـــذان مها التكافـــؤ والتكامـــل حسب رؤيتـي فـــي األَمـــر، وفهمي لتفسيـــر كلمتي )التكافؤ 
والتكامــل(، وهــذا التفســر ليــس حجــًرا عــى َأحـــد، فربــا َأنَّ َأحـــًدا يــرى خــالف ذلك؛ بــل ربا 

َأصـوب منـه. 
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حني نجرح كربياءهم
ــده  ــه، ولتأكي ــا أردت ــوء م ــك س ــوا ب ــه، وأرادوا أن يلحق ــا قلت ــول زور م ــك ق ــوا إلي ــد نقل لق
عنــدك اختــذوا اإليــان بــاهلل دخــاًل، ففتحــت هلــم فيــك قلًبــا عــى الســذاجة مغلًفــا، وألنــك أنــت 

هــم، وهــم أنــت، يف خلــق وجهــل وســفاهة فقــد صدقتهــم.

فلــا علمــت مــن التناقـــل عــن ذاك خبـــًرا، دســـه إيل مــن خانك عهــًدا، وأســاء إليــك حديًثا، 
حــن تفــرق فيكــا القلبــان بالوجــوب، وتشــعبت بكــا الــدروب، ورصمتــا بــن طالــب ومطلوب، 
عزمــت أنــا يف األمــر توضيًحــا، ويف احلديــث وضوًحــا، فقصــدُت رجــاًل ظنـًـا، فــإذا يب أجــد بغــاًل 
عــى حقيقتــه، بغــل بلغــت بعــد عنــاء ســر طويــل مكانــه، فــا رسين منــه حديــث وال طبــع وال 
مطلــع، هــو بغــل إن يقبــل أو يدبــر، والبغــل بغــل ولــو ألبســته بالظــن ثــوب املــكارم. لقــد ســقت 
يل ألفاًظــا مــا هــي بعيــب يف خلقــك، وال هــي شــذوذ يف طباعــك، وال هــي نكــر يف عرفــك، ألفاظ 
فلقــت الصــدر مــن الكريــم وجًعــا، ولكـــن عــزاء الكريــم أهنــا مــا أتت مــن كريم، كريـــم حيســب 
للكــرام مقاًمــا وعظيــم مكانــة؛ بــل جــاءت مــن خســيس جعــل النــاس وإيــاه صنــوان. جهلــت يف 
الكريــم كرامــة وشــهامة فرجولــة، وجهلــت أن لــه عنــد النــاس عزيــز قــدر، صنــع لــك منافقــوك 
عندهــم مكانــة عظيمــة فأومهــوك هبــا، فرأيــت نفســك ســيًدا، وحســبت النــاس عنـــدك عبيـــًدا، 
جهلــت إذ جهلـــت أن مــن النــاس عليك يف اإلحســان نافلـــًة، وهلـــم عليــك يف املوجبــات طواًل. 

 يــا ابــن ُنـَثـيَّـــٍة مغفلـــة مــا ابتغــت ملوقــع حــرث فيهــا فحــاًل كريــًا، فبئـــس مــا أنبتــت حــن 
أنبتــت صــالًَّدا، أو كأنــه نبــت مــن شــجرة الزقــوم، وســاء مــا ولــدت حــن ولــدت َصْلــًدا صلــوًدا 
جــاء بالطالــع املشــؤوم، ال نفــع منــه وال خــر فيــه، فحلهــا مــن اخلــدج اللئــام، أصــاب خداجهــم 
ــم  يف عقلــك نقًصــا، وخلقــك دمــاًرا، وأصــاب لؤمهــم يف نفســك عظمــة، وطبعــك فســاًدا، لئي
واللــؤم يف مصــدرك، أب جــاء بــه مــن جــد أشــد لئامــا، حقــد وكــره وبغــض للنــاس يف قلبيهــا، 
ثــم مكــر وكيــد فغــدر هبــم، ورثــت ذلــك منهــا يف اخلليقــة ومــن بعدهــا ثبــت منــك يف اخللــق، 
حســبتك حــن أتيتــك أن ســيكون يل منـــك عشــاء كرامـــة، ُأدمـــه مـــن ضأنــك مــا ســمن وصــح 
ــود  ــك مفق ــوم، ويف أصل ــوذ ومذم ــك منب ــوع، ويف نفس ــك ممن ــرم يف طبع ــن الك ــب، ولك وأعج
ومعــدوم، نعتــك بالدنيــة والدنــاءة مــن َقـِصـــَي قبــل مــن دنــا، ومــن َبـُعـــَد قبــل مــن َقـــُرَب، ألن 
دناءتــك شــملت ثــم عمــت، ومل ينعتــك بالفضــل ذو صلـــة رحــم لــك، ألنــك للرحــم قاطــع، 

ولإلحســان مــن النــاس ببخــل وجحــد فيــك أنــت طامــع.
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فيــا ليــت اخلطـــى مل حتمــل منـــي نفًســا عزيـــزة إىل نفس فيك ذميمـــة دنيئـــة دانيـــة، ويــا ليت 
الظنــون يف حماســنها صانــت منــي نفًســا يف عليائهــا قــد علــت، ومل تنـــزهلا إىل نفـــس فيـــك مـــن 
حضيــض مــا ارتفعــت وال إىل ذلــك ابتغــت؛ لكــّن للكريــم مــن الســفيه تــأيت غلطــات، وعقــل 

ــط.  ــم ال يغل الكري
ــر  ــع يف ذك ــة، أتطم ــًرا يف ذل ومهان ــك فخ ــو لنفس ــفاهة، أترج ــل وس ــًا بجه ــك عل ــن في أتظ
رفعــة وأنــت الــدينء الــداين؟!. واعلــم أن مــا جــاء منــك هــو هــن وليــس بعظيــم، ألن اهليـــن ال 
يــأيت منـــه إال مــا وافقــه هوًنــا، أمــا الكريــم فيتعاظــم ويعلــو، وال ينظــر للنــاس هوًنــا، وال يتمنــى 
هلــم مهانــة؛ بــل وال يذكرهــا فيهــم وإن وجــدت، فالرفيــع يرفــع مــن دنــا منــه، واهلابــط هيبــط مــن 
قــرن نفســه بــه، ومجـــع ذلــك مــن النــاس كثيـــر، وشــأنه فيهــم عظيــم، أمــا مجعــك منهــم قليــل، 
وشــأنك فيهــم الوضيــع، ومكانتــك عندهــم هــي الســفى. واعلــم كذلــك أن يف الرجــال رجــااًل، 
لــو ألبســوا جالبيــب نســاء ومخارهــن ونقاهبــن، لــكان ذلــك أســرت هلــم مــن أن خيرجــوا بوجوههم 
أمــام الكــرام، وجــوه عمهــا العيــب، ونفــوس وقــر فيهــا الــذل واهلــوان، واعلــم أن يف أخالقهــم 
أخــالق طفــل مل يبلـــغ الرشـــد بعـــد، فلــم يعنــى باحــرتام كبــر وال عطــف عــى صغــر، وإن كان 
هــو للعطــف عليــه أحــوج، واعلــم أن يف ترفهــم ترفــات جمنــون، مل يميـــز بعــد ســوء قولــه 
ــه؛ لكــّن حــااًل  ــُت مبتغي ــه مــن األســوأ منهــا. فــذاك مــن جممــل قــويل ســقته لــك مــا كن وعمل
وطبًعــا فيــك أوجبــا عــيل الســر فيـــه، فــإن شــئت مزيــًدا ســأكمل بجليــل، وإن كفــاك، فــذاك يف 

حقــك أقــل قليــل. 
تنبيــه: فكــرة املقالــة ليســت منســحبة عــى طرفــن حقيقيــن يف واقــع احلــال، وإنــا مهــا طرفان 
رمزيــان يف مطلــق اخليــال، أردت أن أبــن مــن خالهلــا مــدى وقــع األمــر عــى مــن نجــرح كربياءه 
دون أن نتوقــع ردة الفعــل يف نفســه جتاهنــا، فعلينــا أن نتوقــع ذلــك؛ بــل ربــا أكثــر حــن نجــرح 
كربيــاء كريــم ذي شــهامة ومــروءة، فليــس أصعــب عــى املــرء مــن أن جيــرح كربيــاؤه، وينــال مــن 
عزتــه وشــهامته وكرامتــه، والتقليــل مــن مروءتــه، خاصــة إذا كان عزيــز مكانــة عنــد أهلــه وبنيــه. 
واهلــدف العــام مــن املقالــة هــو براعــة األســلوب، وبالغــة البيــان. )الَصــالَّد هــو العــود الــذي ال 
تنقــدح منــه نــار، أمــا الَصْلــُد فهــو الــذي ال يعــرق وهــي صفــة مذمومــة، وهــو، أيًضــا، الرجــل 

البخيــل، والَصُلــود هــو البخيــل جــًدا(. 
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إهِنا زوجُتَك يا َأَبِت

ــات عتيقــة يف ذاكــريت،  ــن َأضلعــي مهســات مــن املــايض توهــج صــدري، وتوقــظ ذكري وب
؟!. لست  وتدمـــي جروحــًـا ضاق هبا صبـــري، فا الذي َأيقظهـــا، وما الذي َأدمـــى الـُجـرَح فِـــيَّ
َأدري، فغســًقا صحــوت مــن نومــي عــى صــوت صغيـــر بجانبــي، حيبـــو هاذًيا بــا ال َأعلمـــه، وما 
ــت  ــه يف صم ــث من ــو عب ــرب، َأْم هـ ــن ط ــر َأم م ــذا الصغ ــه ه ــاح ب ــزن ن ــْن ح ــاه َأدري !. َأِم إِي

ـــي؟!. الطبيعــة، َأْم َأنــه هلــو َأراد الصغــر َأْن يزيـــَد بــه هـمِّ

متلكنــي منــه بعــد طــول تفكــر حــزن خنــق صــدري، وفــار حتــى بلــغ البلعــوم، فَأوشــكُت 
حلاله َأْن َأبكـــَي، وكادت عيناي َأْن ختـــرج دموعها، وكاد فـــَؤادي َأْن يزفـــَر بعظيِم بكائـي يف عظيـِم 

غيظـي.

بــكاُء الصغيـــِر يف الغســق يذكــرين وَأنــا طفــل يتيــم مــع زوجــة َأيب، إِْذ كلــا بكيــت مــن َألـــٍم 
زادت عــيل بالــرضِب. 

إهِنــا قاســيُة الطبــِع، صخريــُة اللُّـــِب، تــرخ يف وجهــي َأِن أسُكـــت، وَأرصخ َأنــا مــن شـــدة 
ـــي، كنــت صغــًرا ال حــول يل وال قــوة، َأرفــع حــزين وَأملي للرمحــن ريب، َأســَأل  َأملــي حزًنــا عــى ُأمِّ
زوجـــَة َأٍب متذلــاًل منكســـَر اخلاطـــِر قائــاًل: ))َأيــن َأيب؟!((، فتجيــب يف ضجـــٍر قائلــة: ))إِنــه يف 

عميــق نومــه طــواه بــه خمبئــي((.

وملــا يــأيت الصبــاح وُأخــربه قائاًل: ))انظـــر َأبـــِت مــا فعلتـــه معـــي زوجتــك((، يبتســم قائاًل: 
ـــَك، وللنــوم عليهــا عظـــيم ســلطان، يوجب الغيــَظ، فال هيمــَك((،  ))بنــي، ال ختــف فهــي مثــل ُأمِّ
فَأقــول لــه: ))َأبتــاُه، إِنــك ال تعلــم مــا جيــري يل يف النهــار منهــا وعندمــا تظلــم الدنيــا، حتســبني 
َأبــِت يف راحــة، ولكنــي َأتَألـــُم، وكــم مــن ليلــة َأبتــاُه بتهــا من غــر مطعــٍم، َأمضيتهــا َأبتاُه ســاعات 

فــال مــن مؤنــس وال مــن يرحــم؟!، فــال تســل عنهــا بعيــًدا؛ بــل إهِنــا زوجتــك يــا َأبــِت((. 

فيضحـــك املخـــدوُع َأبـــي، ويقول: ))إِنـك ُبـنَـــيَّ تبالـــغ يف األَمر كثًرا، فهذه امـــرَأة اخرتهتا 
من خرة األَُســـِر، َأهلها طيبـــون وَأهـــُل شهامـــٍة وصـــوٍن لعـرٍض، وعـــوٍن لذي عٍر((.
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َجـــى مــن األمَل حــن اشــتكى،  كل ذلــك َأعــاده الصغــر إىِل ذهنــي حــن بكــى، ويف غســق الدُّ
فعــر الصغــر وجــداين ملــا بكــى، بذكريــات مــرت عــيل وَأنــا يف مثــل ســنه، حــن كنــت َأبكـــي 

َأمـــِس مثــل مــا هــو اليوَم بكـــى.

َفـَهـــاّل َأبقينــا بــن ضلوعنــا قلوًبــا رحيمــًة، وَهـــاّل حتلينــا يف َأخالقنــا بصفــاٍت كريمــٍة، نــرَأف 
بحاِل يتيـــٍم صغيـــٍر عندنا َأو يتيمـــٍة، َأو ابـــِن َأو بنِت مطلقـــٍة محيمـٍة؟!.

والقــول َلُكــنَّ معــرش النســوة القاســيات، يــا مــن قلوبكــن نــار يتطايــر رشرهــا ويزيــد وهجهــا 
عــى الصغــار، فرتــن بذلــك ال تفرقــن بــن ضعيــف وذي قــوة.

ُكــنَّ رحيــات بُأولئــك اليتامــى ومــن فرضــت عليهــم الظــروف َأْن يعشــوا حتــت ســلطانكن، 
، فكــا تلتمســن  ــِرُكنَّ ــنَّ بــن َأيــدي غيـ ــا يف الغــد يكــون َأبناُؤُك ــوم هــم بــن َأيديكــن، ورب فالي

ــاُم قــد جعلهــا اهلل بــن النــاس دواًل. الرمحــة ألَوالِدكــن، اجعلوهــا يف صدوِركــن هلــؤالء، فاألَي
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احَلَسُد ُشُعوٌر ُموِجٌع

ــُه يف صــورٍة مــن صــوِرِه،  ــا َأْن نتناوَل ــه، إِْذ يف ُكلِّ مــرٍة يمكنن ــِة في ــُه واســٌع للكتاب احلســُد جماُل
ــاِت  ه ــُل يف َأمَّ ــٍج، يتوغ ــٍم مزعـ ــَس َألـ ــِض هاج ــدى البع ــُل ل ــو يمث ــوٍر، فه ــدُة ص ــه ع ــُث ل حي
ـــا دائـــَم التجــدِد يف كلِّ مــرٍة، فهو ُسـْقـــُم القلوِب التـــي تكــوُن فارغًة  شــعوِرهم، ويشــكُل هلــم مهًّ
مــن القناعــِة، وُحــبِّ اخلــِر للنــاِس، مــع اإِليــاِن بــَأنَّ مــا هــم فيــه إنــا هــو مــن عنــِد اهلل، ومــا فيــه 
اآلخــرون هــو مــن عنــد اهلل، َأيًضـــا، يوِجـــُب الــرىض علينا بــا يكتبــه اهلل لنا ولغرنا، ســواًء هبـــذِه 

َأو بتلــَك، وكثيـــًرا مــا يتولــُد عــن احلســِد فـــي قلــوِب النــاِس نكــٌد ال طاقــَة هلــم عــى محِلــِه.

؛ بــل هــو األُمُّ التــي ينبثــُق مــن رمحهــا صنــوُف الــرشِّ  ولنعلــْم َأنَّ احلســَد هــو األَســاُس يف الــرشِّ
بمختلــِف َألوانـِـِه وَأشــكالِِه وَأحجاِمــِه يف هــذه احليــاِة، ولــوال احلســُد مــا قامــِت الراعــاُت منــُذ 
َأزِل احلياِة يف نشــَأهِتا واستمرار تلَك الراعاِت إىِل َأْن يقضـــَي اهلل َأمـــًرا كان مفعـــواًل، حيـــَن يرُث 

اهلل سبحانـــه األَرَض وَمـْن عليها.

ــاِس،  ــن الن ــِرِه م ــا اهلل لغيـ ــي وهبه ــَة الت ــزيُل النعم ــي ُتـ ــباِب الت ــُد إىِل األَس ــدُف احلاس وهي
ـــُه اهللِ بـهـــا دوَن غيـــِرِه، ســـواًء أكانت مااًل، َأم صحًة، َأم  ويتمناهـــا َأْن تكـــوَن عنـــَده، َأو اخـَتـصَّ
علـًمـــا، أم مفـــازًة فـــي الدنيا َأو اآلخرِة، نعم فهـــو حيسـُد َأولئَك الذيـــَن ُأوتـوا ُمـَتـــًعا فـي احلياِة 
الدنيا باٍل، أو صحـــٍة، أو نجـــاح، وغيـــِرها مـــن ُأمـــوِر الدنيـــا، َأو حيســـُد املصلَن، والصائمَن، 
واملكثريـــَن مــن عمــِل الطاعــاِت مبتغَن وجـــَه اهلل، وُحـْســـَن ثــواِب اآلخــرِة، متمنًيــا َأْن يكوَن هو 
َأو بنــوُه مــن هــُؤالِء املتعبديــَن، مــَع َأنَّ احلاســَد يف هــذه احلالــِة يمكنــه َأْن يفعــَل هــذه الطاعــاِت، 

ليفــوَز كفــوِز ُأولئــَك. 

وال خيلــو إِنســاٌن مــن احلســِد إاِلَّ َمـــْن َرِحــَم ريب ســبحانه، ولكــنَّ االختــالَف يظهـــُر يف قــوِة 
ــا،  ــاهلل تقيًّ ــاِن ب ــويِّ اإِلي ــا ق ــإِْن كاَن مؤمنً ــِه، ف ــذي بداخِل ــِد ال ــع احلس ــاِن م ــذا اإِلنس ــِل ه تعام
ــا  ــُد فجوَره ــا، فـيـِئـ ــِه تقواه ــي يف نفِس ــتطاَع َأْن حيي ــا، اس ــِه وظاهِره ــِن َأعالِ ــُب اهلل يف باط يراق
، حتى يعـــوَد هبــا إىِل َأصِل نشــَأهتا، وهي البـــراءُة، والنـزاهـــُة،  ليكبــَح مجاَحهــا املحمــوِل عــى الرشِّ
والنقـــاُء لتــارَس مــا َأراَدُه اخلالــُق منها عبــادًة، وصالـــَح َأعاٍل، وسديـــَد َأقــواٍل، وحســاَن ظنوٍن.
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، ولكــنَّ العاقَل مــن اتقى وَأصلـــَح  وال يوجــُد ثمـــُة إِنســاٍن ال تنازُعــُه نفُســُه بــن اخلــِر والــرشِّ
ـهـــا  نفَســُه بعــَد فســاِدها، َأو حــاَل بتقــواه بــن هــذه النفــِس وبــن عوامــِل الفســاِد التــي مــن َأمهِّ
، أو حديـــِث  تنميــُة عنــِر احلســـِد فيهــا واســتفحالِِه عــن طريــق االنشــغاِل الفكــريِّ الوســوايسِّ
ـــُن نفَســـه  النفــِس نحــو مــا يــرى الناَس عليــه ِمــْن نعيــٍم يف ُأمــوِر الدنيــا دوَن اآلخـــرِة، فالذي يَؤمِّ
ــَدُه  ــُم عن ــذاَك تتعاظ ــَرِة، حين ــِه الرشي ــِه، وَأفعالِ ــاِب ألَقوالِ ــوِل العق ــَة ه ــرة، وعظم ــاَب اآلخـ عق

الدنيــا بزيِفهــا وباطلهــا، ويتعاظــُم فيــه احلســُد، لينتهــي بــه إىِل هنايـــٍة مؤملـــٍة. 

ــَأنَّ اهلل  ــُم ب ــاِدِه، َأال نعل ــه بعــَض عب ــٍم اختــصَّ اهلل ب ــاَم احلاســِد نحــَو نعي واحلســُد يقــوُد اهت
ــدرُك  ــا وال ن ــا وال ندرُكه ــو يعلُمه ــٍة ه ــم حلكم ــن يف َأرزاِقِه ــاَس متفاوت ــَل الن ــد جع ــبحانه ق س
ــاوين يف األَرزاِق،  ــاَس متس ــَل الن ــى َأْن جيع ــم ع ــو العلي ــادٌر وه ــبحانه ق ــا، ألَنَّ اهلل س ــَة منه الغاي
ولِكـــْن ليبلَوَنـــا يف ذلــَك كــي يتضَح ألَنفِســنا، َمـــْن منا الشــاكرون وَمـــْن منــا القانطون؟!، وَمـــْن 
منا يرجـــو الدنيـــا فقـــط بقليـــِل نعيِمَها الزائِل، وَمـــْن منا يرجــو اآلخرَة بعظيــِم نعيِمَهــا الدائِم؟!.

َم مــن الصاحلــاِت فـــي  ثــم لنتَأمــْل، كــم مــن ثــريٍّ هــو اآلَن حتــَت الثــرى، ال يملــُك إاِلَّ مــا قــدَّ
ـّمـــا صــارت وبااًل  ـَمـــا مل يتمتــْع هبــا؛ بــل ربَّ الدنيــا التــي َرَحــَل عنهــا، وتــرَك ُكلَّ ثروتـِـِه فيهــا، وربَّ

عليــه، وســَبَب مهوِمــِه وَأحزانـِـِه وشــقاه، حــَن كاَن َحـيًّـــا منشــغاًل هبــا مهمــاًل واجَبــُه األَخروَي.

ـــِه، وقــد فرحــت بــه، وعلََّقــت عليــه آمــااًل  ويف النــاِس ُأنــاٌس لــو علِمــوا اجلنــَن يف بطــِن ُأمِّ
كثــرًة، ألَحاُلــوه إىِل َدٍم فاســٍد، ثــم َأخرجــوه َدْفـًقـــا َدًمـــا ال َنـْفـــَع منــه. 

فلنحمــِد اهلل عــى مــا نحــُن فيــه مــن نعمــٍة، نســَأُله دواَمهــا، ونســتعيُذ بــه ســبحانه مــن َأســباِب 
زوالِـهـــا، ومــن َأهــمِّ َأســباِب زوالِـهـــا، عــدُم الــرىض، وعــدُم الشــكِر، ألَنَّ اهلل سبحانـــه يزيـــُد 

الشــاكرين فضــاًل منــه، ويبــارُك هلــم يف َأرزاِقِهــم.
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رسالـُة فتاٍة إىِل َأبيها

َأبتــاُه، لقــد طــال يب العمـــر وَأنــا عازبـــة، خيطبنـــي هــذا، وخيطبنـــي ذاك، وَأنَت ترفـــض. ملاذا 
يــا َأبــِت؟!. َأمــن َأجــل َأْن تــريض خاطــر زوجتــك التــي تزوجتهــا بعــد وفــاة أُّمــي، َأمــن َأجـــل 
َأْن َأبقـــى خادمـــة َأخـــدم زوجتـــك التـــي ال هـــم هلا ســـوى الرواح إِلـــى بيوت اجلــران صباًحا 

ومســاًء؟!.

ــة األَفاعــي زوجتــك حرمتنــي مــن التعليــم، وَأقعدتنــي ألَطبــخ  ــاُه، لرغبـــة يف نفــس فالي َأبت
وَأغســل وَأكنــس بحجــة َأنَّ زوجتــك مريضــة بالقلــب، وال تســتطيع بــذل اجلهــد الكثــر املضنــي. 

َأبتــاُه، لرغبــة يف نفــس زوجتــك حرمتنــي مــن الــزواج بعــد َأْن بلغــت ســن الرشــد، وتقــدم 
خلطبتــي الكثــرون مــن الشــباب ذوي التعليــم املتناســب مــع تعليمــي، حرمتنــي بحجــة َأنــك ال 

تســتطيع َأْن تــرتك زوجتــك وحدهــا تعــاين عنــاَء وَأعبــاَء املنـــزِل وَأوالدهــا. 

 َأبتــاُه، َألرغبــة يف نفــس زوجتــك حرمتنــي مــن الكثــر مــن متــع احليــاة، وعشــت القســوة لياًل 
ــي الدفينــة، وهنــاري كــٌد وجهــٌد مــن َأجــل زوجتــك  وهنــاًرا، فليــيل َأبتــاُه دمــوُع حــزٍن تناجــي ُأمِّ

التــي اســتحوذت عــى حبــك وعطفــك ثــم انفــردت هبــا فيــك؟!.

َأبتاُه، أجبنـــي باهلل عليك، َأال َأستحـــق قليـــاًل من عطفـــك الفياض عى زوجتك، َأال َأستحـــق 
مـرة واحـدة مهسـة حـب وحنان مـن حبـك وحنانـك اللذيـن تغدقها علـى زوجتـك؟!.

َأبتــاُه، لقــد كــربُت، وســتبدو الشــعراُت البيضــاُء يف رأيس وَأنــا عازبــة، نعــم وَأجـــزم هبــذا، ما 
دمــَت مل تغــر موقفــك مــن َأمــر زواجــي مطاوًعــا برفضــك إِيــاه زوجتــك مســتهدًيا بمشــورهتا.

َأبتــاُه، كــن حــًرا يف عواطفــك يومــا مــا، وفكــر يف مصــري بعــد وفاتــك، ثــم تصــور، وانظــر 
إىِل َأيــن ســيذهب بــك التصــور الــذي ســيصبح حقيقــة حينــذاك يــا َأبــِت العزيــَز؟!، حيـــن تصبح 
ــك، وال  ــِت لنفس ــْح أب ــاق، فانَص ــًا ال يط ــح جحي ــن تصب ــا، ح ــا وحرماًن ــدك ضياًع ــايت بع حي

حتملهــا وزًرا عظيــًا يف ســبيل إِرضــاء زوجتــك.

َأبتــاُه، تصـــور ماذا ســيكون مصيـــري وقتـــذاك بعدك، وَأنــا دون تعليــم عاٍل ومن غــر زواج، 
َأعيـــُش اليتـَم مـن فقـــدان األُمِّ واألَِب مًعا، وحيـــدة ليس لدي من يعيننـي علـى وجـه األَرض.
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َأبتــاُه، إِننــي َأرى عالـــَم الضيــاِع يف املســتقبِل حــارًضا اآلَن حــن َأعيــش حيــاًة جمهولــًة تلعــب 
يب َأهواهلــا، فــال مــن َأٍب حينــذاك َأشــكو إليــه، وال مــن قريــب َألــوذ نحــوه ليحتضننــي، وال مــن 

ــي وتقــدم عمــري بعــد ســنن ولتواضــع تعليمي. زوج ســينظر إِلِـــيَّ وقتــذاك لِكـَبـــِر سنِـّ

ًة َأْن ترمحنــي مــا دامــِت احليــاة مقبلــة نحــوي، ومــا دمــُت َأنــا  َأبتــاُه، إِننــي ُأناشــد فيــك ُأبــوَّ
يف عــز صبــاي، فــال تعــرتض َأبــِت طريــق مــن يــأيت ليخطبنــي ومــن ثــم يريــد َأْن يتـــزوجني، دع 
عنـــك َأبــِت مــا تدفعــه زوجتــك احلاقــدة يف ُأذنيــك وتوقــره يف فــَؤادك نحــوي كلــا خلــت بــك 

عنــي، وفكــر َأبــِت ثــم فكــر َأبــِت مليًّـــا يف حيــايت ومســتقبيل بعــدك.

َأبتــاُه، َأنــا اليتيمــة املعذبــة املحرومــة التــي قهرهتــا ظروفهــا، َأنــا الضعيفــة التــي مــَأ احلـــزن 
ــايت يف  ــايل وُأمني ــع كل آم ــم َأض ــل ث ــوك وَأتوس ــك وَأرج ــكو إِلي ــا، َأش ــر يف فَؤاده ــا ووق صدره
، فعســاي َأْن َأجــَد الشــفقَة والعطــَف فيــك، وعســاي َأْن َأجــد احلــرص منــك عــى  فــَؤادك األَبــويِّ

مســتقبيل وحيــايت القادمــة بعــدك، ولــك الدعــاُء منــي بطــول العمــر يــا َأبــِت.
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مالزمُة إِبليَس لإِلنسان
ــا َأْن تكــوَن لفتـــرٍة حمــدودٍة ثــم تنقطــُع الصلُة  ينبغــي َأْن نعلــَم بــَأنَّ مالزمــَة إِبليــَس لإِلنســاِن إِمَّ
ــا مالزمـــٌة  بينــه وبــن هــذا اإِلنســاِن انقطاًعــا هنائًيــا إىِل األَبــِد، وهــي مالزمـــٌة دنيويـــٌة فقــط، وإِمَّ

َأبديـــٌة ال تنقطــُع َأبــًدا تصــل حياتــه الدنيويــة بحياته األُخرويـــٌة.
، خيــاُف اهلل ويرجو رضواَنـــُه يف اآلخرِة وُحســَن  فاإِلنســاُن الــذي يؤمــُن باهلل وهو مســلٌم تقـــيٌّ
املقــاِم عنــده هــو الــذي تكــون مالزمــُة إِبليــَس لــه دنيويــًة فقــط مــن خــالِل الوســاوِس واألَوهــاِم 
ــوِب، وال  ــاِم والذن ــايَص واآلث ــكاِب املع ــره إىِل ارت ــن ال جت ــا، ولك ــُس بموجبه ــلُط إِبلي ــي يتس الت
تدخُلــه يف درجــاِت الكفــِر َأو الكفــِر عامــًة، فهــذا حــن يتوفــاه اهلل تنقطــُع مالزمــُة إِبليــَس لــه مــن 
حــِن َأْن ترتفــَع روُحــه إىِل بارِئهــا، ثــم يتــوالُه اهلل ســبحانه بعــَد ذلــَك يف رمحتِــِه، حيــُث إِذا مــاَت 
ــا اإِلنســاُن  هــذا اإِلنســاُن مل تعــد هنــاَك جمــاالٌت دنيويــٌة يتســلُط عليــه إِبليــُس للوسوســِة فيهــا. َأمَّ
ــا لــه يف اآلخــرِة، إِْذ يكــوُن  ــا لــه يف الدنيــا، فيكــوُن إِبليــُس كذلــك ولًي الــذي يكـــوُن إِبليــُس ولًي
عليــه يف الدنيــا صاحــَب َأمــٍر، وهــذا اإِلنســاُن ينفــُذ مــا يأمــره بــه، فهــذا إِنســاٌن تكــوُن مالزمــُة 
ــُق  ــُث ُيـلـَحـ ــَم، حي ــاِر جهن ــا يف ن ــه صاحًب ــم يف اآلخــرِة يكــوُن ل ــا، ث ــاِة الدني ــه يف احلي ــَس ل إِبلي

بإِبليــَس ُأولئــك الذيــن اختــذوه ولًيا هلم فـــي احليـــاِة الدنيــــا. 
وَيدُخــُل إِبليــُس إىِل فــَؤاِد اإِلنســاِن ملالزمـتِـــه مــن خــالِل مدخليـــن ال ثالــَث هلــا، فاملدخــُل 
األَوُل هــو الــذي يتيــح إِلبليــَس الدخــوَل للتـــزيِن بســوِء العمــِل، وهــذا مدخــٌل يصاحُبــه الفــرُح 
ــا  ــدُره فرًح ــَأ ص ــٍة امت ــٍة َأو فاحش ــى معصي ــاُن ع ــى اإِلنس ــا َأت ــث كل ــروُر، بحي ــروُر والغ وال
هــا ويرشُحها ويزيــُل كدَرها  وســعادًة ورسوًرا، ونشــَد غيـــَرها ألَنــه يــأيت للنفــِس بــا يفرُحهــا ويرُّ
وضيَقهــا، ســواًء كاَن ذلــَك بفاحشــٍة َأو معصيــٍة َأو بظلــٍم يظلــُم بــه آخـــَر حــن يرجــو هــذا الظلــَم 
انطالًقــا مــن حســٍد َأو حقــٍد َأو مكــٍر َأو غــدٍر، وهــي بعــُض مناهــِج إِبليــَس لتحقيــِق الــرشِّ ونــرِشِه 
ــا املدخــُل اآلخـــُر فهــو مدخــُل التخويــِف مــن الســوِء الــذي حييــُط اإِلنســاَن يف َأيِّ  بــَن النــاِس. َأمَّ
َأمــٍر خــالَل مراحــِل ِسـنِـــيِّ حياتِـــِه، َأو يف صالحيــِة عبادتـِـِه وبطالنِـهـــا، وهــذا مدخــٌل يصاحُبــه 

اهلــمُّ والغــمُّ واالضطــراُب والقلُق واحلزُن نتيجـــَة التشــكِك يف ُكـــلِّ َشـــيٍء.
وكــا َأســلفُت فــإِنَّ إِبليــَس يبــدُأ بالدخــوِل مــن خــالِل املدخــِل األَوِل وهــو التـــزيُن لإِلنســاِن 
بســوِء العمــِل، َفـُيـــِرَي اإِلنســاَن ســوَء عمِلــِه حســنًا، فيــأيت هــذا اإِلنســاُن بــه، فــإِذا عجــَز إِبليــُس 
ــِه يف  ــِه وصالبتِ ــوِة إِيانِـ ــَة ق ــِل نتيجـ ــذا املدخ ــالِل ه ــن خ ــرشوِر م ــاِن يف ال ــاِع باإِلنس ــن اإِليق ع
الســر نحـــَو بقيــة موضــوع ]مالزمــة إبليــس لإلنســان[ رضــواِن اهلل وجتنًبــا لغضبِــِه دخــَل عليــه 
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مــن املدخــِل اآلخـــِر وهــو مدخــُل التخويــِف، فريـــه احليــاَة ســوًءا، ويومهــه َأنَّ املصائــَب واملحــَن 
ــِة ال جيــرُّ اإِلنســاَن إىِل الوقــوِع يف املعــايص،  ــَك، فهــو يف هــذه احلال ــَة دوَن ذل ــه ال حمال واقعــٌة علي
ــِة، وذلــك  ــِه الدنيوي ــَة حياتِ ــِق واالضطــراِب طيل ــه جيــره إىِل الوقــوِع يف احلــزِن واهلــمِّ والقل ولكن
اِء ختوفِـــِه مــن وقــوِع املصائِب واملحــِن عى رأِســـِه، ومن َثـــمَّ ترقـبِـــِه وتوقـِعـــِه حلدوثِها  مــن َجـــرَّ
باســتمراِر ِسـنِـــيِّ حياتِــِه، وربــا ال حتــدُث؛ ولكــن ذلــَك هــو كيــُد إِبليــَس، فيبقــى هــذا اإِلنســاُن 
ــعادِة  ــرُف للس ــِد، ال يع ــزِن والنك ــراِب واحل ــِق واالضط ــن القل ــوٍب م ــنن يف ث ــَك الس ــَة تل طيل
والفــرِح والــروِر منفــًذا، بحيــُث يمــُأ صــدَرُه هبـــذه الوســاوِس واملخــاوِف مــا دامــت اآلخـــرُة 
مبتغـــى هلـــذا اإِلنســاِن، ومــا دام هــذا اإِلنســاُن يف احليــاِة يعيــُش، فــال ينفــكُّ عــن مالزمـتِـــِه إاِلَّ 

حــَن يتوفـــاُه اهلل. ويتوفــاه اهلل حــن يتوفـــاه راضًيــا عنــه ألَنــه َثـُبـــَت عى الصــالِح والطاعـــِة.
وهيــدُف إِبليــُس مــن املدخــِل اآلخــِر، وهــو مدخــُل التخويــِف إىِل َأْن يصــَل باإِلنســاِن املؤمــِن 
امللتـــزِم إىِل مرحلــِة القنــوِط مــن رمحــِة اهلل بــه يف الدنيــا، ومــن َثـــمَّ يصــُل بــه إىل اليــأُس مــن الفــرِح 
والســعادة، فييـــَأُس منهــا، ومهــا فــرٌح وســعادٌة زائـــالن ال حمالـــَة، ألهَنــا مــن صنــِع إِبليــَس، وما 
ــِق ال يــزوُل، ألَنَّ  ــِع اخلال ــِع خملــوٍق يــزوُل، ألَنَّ املخلــوَق يــزوُل، ومــا كان مــن صن كاَن مــن صن
اخلالــَق دائــٌم ال يــزوُل َأبــًدا إاِلَّ صنــع اهلل الــذي خيضعــه ســبحانه لقانــون الــزوال بتقديــره وحكمته 
وســنته يف خلقــه، فــإِذا بلــَغ اإلنســاُن هــذا احلــاَل مــن اليــأس ربــا انتكــس عــى عقبيــه بعــد هـــدى 
وإِيــاٍن، وركــَب موكـــَب إِبلـــيَس ابتغــاَء الفــرِح والســعادِة مــن خــالِل ارتــكاِب املعاصـــَي حتــى 
ينســـى تلــَك اهلمــوَم واألَحــزاَن، وهــذا يـحـــِدُث ضعفــًـا مــن اإِلنســاِن الــذي ال يرجـــو مــع اهلل 
لقاًء حسنــًـا طيًبا حيـــَن النشـــوِر، وال يرجـــو لــه مكاًنا يف جنـــِة اهلل ونعيِمــِه ورضوانـِـِه، فَأعاَذنا اهلل 
مجيعــًـا من حـــاِل هـــذا اإِلنساِن الذي يرَتـــدُّ بعد استقامـــة وهـــدى وحق إِلـــى اعوجاٍج وضاللـٍة 

وباطـٍل.
وإِبليــُس قــد ييــَأُس منــَك يف جمــاِل التـــزيِن، ولكنــه ال ييــَأُس منــَك يف جمــاِل التخويــِف أبــًدا 
ــه جمــاٌل واســٌع، ويرتبــط باهتامــك يف احليــاِة الدنيــا كالــرزِق َأو األَجــِل والصحـــِة واألَهـــِل  ألَن
والبنــن ومثــل ذلــك يف احليــاِة األُخـــرى كالعبــادِة وُحـســـِن املــأوى يف الــداِر اآلخـــرِة، إِْذ يبقـــى 
مالزًمــا لــَك يف جمـــاِل التخويـــِف إىِل َأْن تلفـــَظ َأنفاَســـك األَخيـــرَة، وترتفـــُع روُحــَك إىِل بارِئهــا 

ــِم. ــِز احلكي العزي
ـنُـــه لنـــا، ومــا خيوفنا منه،  نســَأُل اهلل َأْن حيمـَيـنـــا من شـــرِّ إِبليـــَس وما يوســوُس بِـــِه، وما يزيِّ
ونســَأُله ســبحانه َأْن حيينــا ويميتنــا ويبعثنــا وحيرشنــا مؤمنــَن به مســلمَن لــه َأتقيــاَء يف شأنِـــِه تعاىل، 

يــِن. وصى اهلل وسلـــمَّ عى سيِّـــِدنا حممـــٍد وعى آله وصحبِـِه وَمـــْن اتبـَع هداُه إِلـى يـــوِم الدِّ
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ـُب ! الَعـَجـُب والـتَّـَعـجُّ

الـَعـَجـــُب طبيعـــٌة موجــودٌة يف معظـــِم األَشيـــاِء حوَلـنـــا عــى اختــالِف َأســاِئها وماهيتهـــا 
ـــُب يف اإِلنســاِن عى اختـــالِف مستويـــاِت فـهـِمـــِه  وَألوانِـــها وَأحجامهـــا، ويقابـُلـهـــا الـتَّـَعـجُّ
ـهـاِت شـعـــوِره وسـلـسلـِة  ـَب مـــن ُأمَّ وُعـُصـــوِرِه، وال يستطيـــُع هذا اإِلنساُن َأْن يسقـــَط التعجُّ
ـُب مـوجـــود، ويـظـهـُر كلـمـا ظهـَر العجـُب فـي َأيِّ  َأفـكـــاِره عى مـدى ِسـنِـيِّ عمـِره، والتعجُّ
حالـــٍة َأو وقــٍت، طــاَل زمانــُـُه َأو َقـُصـــَر، ولــو حــاوَل اإلنســاُن إســقاَط التعجــِب مــن سلوِكـــه، 
حتــى يعطـــَل وظيفتـــه ملــا اســتطاَع، حيــث َأنَّ العجــَب يلفــُت نظرنــا نحــوه كلــا ظهــَر يف جديـــِد 

َقـــْوٍل أو فِـْعـــٍل يأيت خـــالًفا للمألـوِف.

ــا، وإِنَّ  ـَبـً ــه تـعـجُّ ــد ل ــنا نج ــا، ويف أنفس ــا َعـَجـَبـً ــموجوداِت حوَلن ــا يف الـ ــُكلٍّ ِمـنـَّـ وَأنَّ لِ
األَقــواَل التــي نســمعها عجبــًـا، نجــُد يف َأنفســنا منها تعجـــًبا، ويف ّأنفســنا أمهــاُت العجـــِب ومنها 
ـــُب، َأفــال نتدبُرهــا ونبُرهــا، َأفــال يبــُر اإِلنســاُن العجــَب يف نفســه وهــو يف األَصــِل  َنـَتـَعـجَّ
خملـــوٌق مــن مــاٍء َمـِهـْيـــٍن؟!، ذلــك املــاُء الذي تطــوَر حســَب قانوِن التطــوِر الـَخـْلـِقـــيِّ اإلهلـــيِّ 

البديــِع العظيــِم، حتــى َأصبــَح إِنسانــًـا كريـًمـــا !. 

باهلل عليكم، أليس العجـــب وُكـــل العجـــِب أن تصبـَح امليـــاُه الـَمـِهـْيـنَـِة أناًســـا كريـَمـًة؟!، 
ـــَرنا، ثم حييينا فـــي هـذه  َرنا يف األَرحاِم ُثـــمَّ احلياة الدنيا َيـسَّ فسبحان الذي َأنشَأنـــا وخلقنـــا وَطـــوَّ
الدنيـــا بَأعمـــاٍر متفاوتـــٍة معجبـٍة، َأيضــًـا، حتى ُيـْقـبِـــُرنا، ثم مـــن الفناِء حييينـا ُأخـــرى وبَأعالنا 

التــي طواها الدهُر الطويُل خيرُبنا، إِنَّـــه َلـَعـَجـــٌب فـــوَق اْلـُعـُجـــِب اْلـُعـَجـــاِب.

ـا بالدهشـــِة َأو بالتَأمـِل يف ذاِت اليِء َقـــْواًل َأو فعـاًل،  ـــُب هـــو الفكـُر املصحـــوُب إِمَّ والتعجُّ
ُثـــمَّ البحـــُث حـــوَل ماِهـيـَّـتِـــه للتعـــرِف علـــى مـكـونـاتِـــِه ومسبباتِـــه، وكيــف َأتــى عــى هذا 
الشكـــِل؟!، وكيـــف َأنَّ هذه املاهيـــَة ختضـُع لقانـوٍن ال حتيـــُد عنـه درجـًة واحـــدًة، ال ُمـنْـَفـِرجـًة 
وال حـــادًة؟!، وبحيث تكون ذاُت هـــذا الشـيِء فريدًة يف ماِهـيـَّـتِـهـــا وتكويـنِـهـا واسـتسالِمـهـا 
ِرها، َأو قد تكون يف سلوٍك  باين مـن حـيـــث ُثـُبـوتِـهـا َأو تسيـيـرها أو تطـــوُّ لِـُحـكـــِم القانون الـــرَّ

من ســلوِك البــرِش، َأو يف لفـــٍظ مــن َأقوالِـهـــم.
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ـبِـــي مـــن روٍح يف َطـــيِّ جسدي، بوجودها ُأَعـــدُّ  فوا ُكـبـْـــَرى َدْهـَشـتِـــي، ويا عظيـــَم َتـَعـجُّ
ــدُّ َمـْيـًتا. َحـيًّـا، وبعدمها ُأَعـ

ــم  ــن يصيبه ــا ح ــروا فيه ــاق ليتفك ــهم ويف اآلف ــاس يف أنفس ــا اهلل للن ــال يرضهب ــك األمث وتل
التعجــب ممــا يف أنفســهم ومــا هـــو حوهلـــم. فيجــب أهيــا اإلنســان أن يرافــق تعجبك منهــا تفكرك 
فيهــا، ألن اهلل مل يوجـــدها عـبـثـًــا، وإنــا ليتفكـــر فيهــا أولـــو األلبــاب ويؤمنــوا بقــدرة وعظمــــة 

اخلالــــق العظيـــم التــي تتجــى فيهــا وفيــا هــو أعظــم منهــا.

ـــَي الـعـظـيـــَم، يــا مـــن َعـلَّـْمـــَت اإِلنســاَن، وألـَهـْمـــَت احليــوان، ويا مــن أحييت  فـيـــا ربِّ
األرض بعــد مماهتا، َثـبِّـْتـنَـــا علـــى احلــــقِّ واإلياِن، إِنـــك َأنـــَت اهلـــادي إىل الراِط املستقيـــِم، 

ــك مـرِجـُعـنَـا.  وَأنـَت املولـى، وإليـ
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ُر والتعلـُم التطـوُّ

اعلــم َأهيــا املــرُء َأنَّ معرفتــك حمــدودة مهــا بلغــت مــن األَشــياء علــًا هبــا ومعرفـــًة فيهــا، فــإِنَّ 
ــة التطــور  ــه صف ــات واجلــاد، ل ــوان، والنب ــارص وجودهــا كاإِلنســان واحلي ــاة مــن عن ــا يف احلي م
بــن فتـــرة وُأخــرى، ولذلــك فَأنــت معنـــيٌّ بمواكبــة هــذا التطــور الــذي ال يتَأتــى لــك إاِلَّ بتعلــم 

ومتابعــة َأســبابه لتعــرف مــا انتهــى إِليــه هــذا يف تطــوره املســتمر.

ــا: ))لقــد  ــام، ويقــول قبــل َأْن يغــرق نوًم ــاًل إىِل فراشــه لين ــأوي إِنســان يف العــارشة لي فقــد ي
عرفــت عــن هــذا كل يشء((، ثــم إِذا مــا صحــا يف غــده، قــرَأ يف جممــِل َأخبــاِر األَمــِس املنقولـــِة 
إِليــه هــذا الصبــاح َأنَّ مــا تركــه قبــل منامــه قــد تطــور وزاد عــى علمــه الــذي جــزم بــه، إًِذا َأيــن 
جزمــه البارحــة حــن جــزم بَأنــه قد عــرف كل يشء؟!. ففـــي الفتـــرة التـــي امتـــدت من الساعـــة 
العاشـــرة ليــاًل وقت مبيته حتـــى الساعـــة السابعـــة صباًحا حيـــن يقـــرُأ األَخبار، كان هنــاك ُأناس 
غــر نائمــن، يفكــرون، ويطــورون، وحيدثــون فيــا هــو بــن َأيدهيــم مــن إِبداعــات كانــت بالنســبة 
هلـــم ولــه باألَمــس جديــدًة، ذلــك ممــا علمهــم إِيــاه العليــم اخلبــر ســبحانه، فــإِذا بالــذي نمــَت 
عنــه يــا هــذا عنــد العــارشة ليــاًل، قــد تناولــه ُأولئــك وَأضافــوا عليــه التطــور، وَأخرجــوه إِليــك 
بالتغيــر عــا عهدتــه عليــه قبــل نومــك ليصــدق فيــك وفيهــم ويف مــن قبلهــم ومــن بعدهــم قــول 
ــوم نحــن، وســيقرُأه الالحقــون مــن  ــا ونقــرُأه الي اهلل ســبحانه وتعــاىل الــذي قــرَأه األَســبقون من
األَجيــال القادمــة التــي تــأيت بعدنــا جيــاًل وليــد جيــل إىِل َأْن تقـــوَم الساعـــُة، وهـــو قوله ســبحانه: 

))ومــا ُأوتيتــم مــن العلــم إاِلَّ قليــــاًل((.

فــكل مــا وصــل قــوم إىِل مبلــٍغ مــن العلــم، وظنــوا َأهنــم قــد علمــوه متــاَم العلــِم، وعرفــوه 
كــاَل املعرفــِة، وجزمــوا بَأهنــم َأكملــوا فيــه، قــرُؤوا ذلــك القــول املحكــم مــن احلكيــم العليـــم، 
حتـــى إِذا جــاء بعدهــم قــوم، وظنــوا َأنَّ ســابقيهم بلغــوا الكــاَل والتــاَم يف هــذا األَمــر، وجــدوا 
َأنفســهم َأمــام تطــورات جديــدة، وهكــذا احلــال بالنســبة لــكل مــن يظــن َأنــه قــد َأحــى كل يشء 
ــن  ــل، ول ــو إاِلَّ القلي ــا ه ــم م ــن العل ــم اهلل م ــا َأتاه ــَأنَّ م ــوا ب ــاىل ليعلم ــول اهلل تع ــرُؤوا ق ــًا، ق عل
حيصــوا العلــم بالــيء عــى متامــه وكالـــه، ألَنَّ اآليــة الكريمــة ختاطــب كل جيــل يــأيت بعــد جيــل 

ســبقه.
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واعلــم َأنَّ املعرفـــَة منــَك، والتعلـــَم واجــٌب عليــَك، فَأنــَت لســَت بالعليـــم، فالعليــم هو اهلل، 
وكال العلـــم من اختصاصـــه سبحانـــه وتعاىل؛ بل وريب جـــل شأنـــه، ال يدعَيـــنَّ رجـــٌل بَأنه بلـغ 
كال التعلـــم واملعرفـة إاِلَّ من َأصابـه الغـرور، وانتكـس بعـد علمـه ومعرفتـه إِلـى جهـٍل مطلــٍق.

فالعلــاء قــد يصــل املتخصــص منهــم املنفـــرد يف جمــاٍل مــا إىِل حـــدٍّ معــن يف دراســته هلــذا 
املجــال، وإِنجــازه إِيــاه، فيقدمــه صنعـــًة َأو َأدلـــًة َأو براهيـــَن يتداوهلــا النــاس، ثم إِذا ما مــات، جاء 
بعــده آخـــرون ممــن تَأثــروا بــه، وعــى نفــس هنجــه العلمــي يطــورون الــيء نفســه، ويدخلــون 
عــى ما تركـــه سابقهـــم ابتكارات جديـــدة، فيوقــن الناُس َأنَّ العالـــَم اآلخـــَر فاَق علـــى األَوَل با 

ابتكــره وطــوره، وَأنَّ معرفـــَة األَول وقفــت عنــد مــا انتهــى إليــه. 

وكذلكــم اآلخــرون، قــد يــأيت بعدهــم غرهــم يف َأجيــال الحقــة، فيطــورون نفــس الصنعــة 
انطالًقــا ممــا انتهــى إِليــه ســابقوهم، وهكــذا مــع تعاقــب العلــاء عــرب األجيــال، ومــع ذلــك يظـــل 

العلــاء رغــم تطــور معارفهــم غــر بالغــي الكــال.

لذلــك يــا هــذا، ال ينبغـــي عليــَك َأْن َتـِهـــَن وال َأْن تكســَل بحجــِة َأنــك علمــت وبلغــت كال 
العلــم. فالعلـــم مطلــب عــري مــا دامــت الســاوات واألَرض، مطلــب تفرضــه حاجــُة الفــرِد 
ـــِة من جهة ُأخــرى، وعلينــا َأْن نســاير التطــوَر، واألَبحــاَث، والتجارَب،  مــن جهـــة، وحاجـــُة األُمَّ

لنقــف عنــد مــا جيعلنــا مســايرين العــر بــكل علومــه املتطــورة. 



مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس158

من ُسـُمـوَّ الصيــاِم

الصيــام آداب وقيــم محيــدة، إِذ هــو إِمســاك عــن الطعــام والــرشاب امتثــااًل ألَمــر اهلل ســبحانه 
واحتســاًبا لَأجـــر والثــواب منـــه، وليس الصيام جماملـــة ألَهـــل َأو صديـــق َأو لقوم مــن األَقوام. 
فمـــن آداب الصيــام وقيمـــه َأْن تقــرَأ القــرآن الكريــم مبتعــًدا عــن اللغــو والفســوق، فــواهلل، إِنَّ 

قليــاًل مــن قــراءة القــرآن هلــي َأفضــُل مــن كثــر مــن اللغــو اآلثــم.

ومــن آداب الصيــام وقيمــه َأْن تغــض البــر عــن كل مــا حــرم اهلل النظــر إليــه، وعــدم جمالســة 
مــن غلبتهــم شــهواهتم فَأفطـــروا فـــي هنــار رمضــان مــن غيـــر عــذر رشعـــي. ولَأســف فــإِنَّ 
البعــض يف هــذا املجــال يقــول: ))مــاذا عــيل مــن وزٍر لــو جالســت فئــة ال تصـــوم، وَأنــا صائـــم 
خملــص يف صيامـــي، فَأنــا َأجلــس معهــم ألُذهــَب الوقــت حتــى ال يثقل عــيل َعـــدُّ الســاعات، فَأنا 
صائم وهم للشاي يرشبـــون، وَأنا ممتنـــع وهـــم يـدخنـون ويلعبـــون. حقـًا َأنا معهـــم، ولكنـي ال 

َأفعل ما يفعلـــون، ولـــن َأفعلــــه؟!((.

ال يــا َأخــي، اعلــم جيــًدا َأنَّ يف ذلــك رضًرا عليــك، حيــث َأنَّ جمالســتهم إِْن مل تبطــل صيامـــك 
ــو  ــان وه ــف اإِلي ــره بَأضع ــن وال يغ ــه االثنت ــر بعيني ــرى املنك ــذي ي ــار ال ــل يف إِط ــا تدخ لكنه
إِنكاره يف القلـــب، ثم اعلم َأنَّ الشــيطان قـــد حتـــدى بنـــي اإِلنســان ألَْن يقعـــَدنَّ هلــم رصاَط رهبم 
املســتقيَم، وليَأتينهــم مــن بــن َأيدهيــم ومــن خلفهــم، وعــن يمينهــم، وشــاهلم، حتــى يغوينهــم 
عــن رصاِط اهلل املســتقيِم الــذي ارتضــاه ســبحانه لنــا. فربــا يــا َأخــي َأغــواك هــذا الرجيــم، ومهس 
ــة  ــتأتيك الفرص ــم س ــن ث ــؤالء، وم ــرة ه ــل يف زم ــال: ))َأِن ادخ ــث، قائ ــه اخلبي ــدرك بصوت يف ص
لتقــي يوًمــا تفطــره معهــم، ثــم تتــوب((. فاحــذر يــا َأخــي، ثــم احــذر، وابتعــد عــن كل فاســق 
َأثيــم، وال جتلــس مــع كل عــاٍص لئيــم ال حيمــد اهلل، وال يشــكره عــى َأنعمــه، واعلــم َأنَّ مــن يفطــر 
يوًمــا مــن رمضــان متعمــًدا مــن غــر عــذر لــن جيزئــه يف ثوابــه صيــام الدهــر كلــه، هــذا بخــالف 

مــا يرتتــب عليــك مــن كفــارة قــد ال تقــوى عليهــا.

لذلــك، وجــب عليــك يــا َأخــي الصائــم َأْن تبتعــد وبالــذات خــالل شــهر رمضــان املبــارك 
عــن كل مــا قــد يكــون ســبًبا يف إِثــارة غرائــزك، ومــن ثــم جتــرك هــذه الغرائــز الرشيــرة إىِل قطــع 

صيامــك.
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واعلــم يــا َأخــي علــم اليقــن َأنَّ نفســك التــي بــن َأضلعــك هلــي لــك مــن َألـــدِّ َأعدائــك، 
ــه هلــا، َفـُتـخـــَدع  ــا يزين ــا شــديًدا حــن يغرهيــا الشــيطان، ويعدهــا ب حيــث َأهنــا تضعــف ضعًف
َأنــَت بالنفــس والشــيطان الــذي لن يعــدك إالَّ غروًرا، فاحـــذر من أمارتـــك بالســـوء ومــن عدوك 
اخلبيــث اللئيـــم مــا اســتطعت، واعلـــم َأهنــا كلــا انتهيت مــن لـــذِة شهـــوٍة وقضيتها، رغباك فـــي 
ُأخـــرى، وهكــذا حتـــى يغرقانــك يف اآلثام واملعاصـــي والفســـق والفجــور، فاكبح مجــاح النفس، 
واســتهن بُأمنيــات ُيـَمـنِـيـــَك إِياهــا الشــيطان مــن َأوِل وهلــة، واقتــل َأوَل وسوســة تزيــن لــك 
املعــايص يف صــدرك لكــي تفعـــل اخليـــر بــداًل مــن َأْن تفعـــل الشـــر بســبب وســاوس الشــقيقن 

األمَحقــن النفــس والشــيطان فتنــدم، والت حــن منــاص مــن النــدم.

وَأخــًرا َأمتنــى عــى اهلل، جــّل عــاله، َأْن هيدينــا مجيًعــا إىِل رصاطــه املســتقيم الــذي ارتضــاه لنــا، 
وَأرشــدنا إليــه، وبعــث لنــا مــن َأجلـــه حممــًدا الرســول الكريــم الطاهـــر املطهـــر -صــى اهلل عليــه 
ــا  ــاىل، وَأن يوفقن ــه تع ــا لوجه ــربوًرا خالًص ــا م ــان صياًم ــام رمض ــا بصي ــن علين ــلم- وَأْن يم وس
إِلـــى قيــام ليلــه قياًمــا مأجــوًرا يف كل عــام، وَأْن جيعلنــا مــن الذيــن حيســنون العبــادة، ويفعلــون 
ــاء  ــران والغرب ــر اجل ــل، وَأْن نتذك ــهر الفضي ــذا الش ــات يف ه ــن الطاع ــرون م ــات، ويكث الصاحل

ــا. ــا وصدقاتن ــاء الســبيل وكل ذي حاجــة لنعطــف عليهــم، ونربهــم بعطائن ــن وأبن العازب
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ورَأيتِك يف ليايل العيِد

َأيتها الراحلُة.

يف هــذه الليــايل، ليــايل العيــد املباركــة، وباألَخــصِّ يف ليلــٍة ظلــاَء َأسكـــَن ظالُمهــا ُكلَّ متحــرٍك 
مــن حويل، تســللِت إِلـــيَّ وَأنا فـــي النـــوِم غــارٌق، فرَأيُتِك معـــي تضحكــَن وتـمزحيـــَن، ورَأيُت 
ــارًة  ــوَت اللعــِب وُأخــرى هندمهــا، وت ــارًة نبنـــي بي ــازُح، فت نفســـي معــِك نلعـــُب ونمــرُح ونت
نتعــاوُن عــى بناِئهــا، ومــرًة نتشــاجُر فيهــدُم ُكلٌّ منــا مــا بنــاه اآلخــُر، هكــذا رَأيتــِك ونفــيس معــِك 
عى حاِل ما قبـــَل مخـــٍس وعرشيـــن ســنٍة حيـــَن كنا صغاًرا، َأفال تتذكرين؟!، حتًمـــا ال تتذكريـــن 
ألَنــِك لســِت معـــي عــى قيِد احليــاِة، وألَنــِك وراَء الغيــِب واملجهــوِل اللذيــن ال ُأدركهــا يف دنياي، 
ولكنهــا ذكرياُتــِك التــي بقيت يل بعَد رحيِلِك. رَأيتـــِك وَأنِت يف فستانِـــِك املشجـــِر، وقـــد اعتـــراه 
الرمـــُل وَأغرقتـــه امليــاُه دوَن َأْن تعطـــيه بــااًل وال اهتاًمــا َأكثــَر مــن اهتاِمــِك بملعبنــا الــذي تركناه 
منــذ مخـــٍس وعرشيــن ســنٍة. رَأيُتــك تكربيــَن شيًئـــا فشــيًئا مــع مــروِر الســنن، فاعتـــزلِت امللعَب، 
وتركــِت األَطفــاَل ومــا هـــو مــن األَطفــاِل يصــدُر، فتعفــَن عــن خطــأ صغــٍر َأخطــَأ يف حقــك 
ــَب  ــَخ، وترتي ــِك املطب ــد ذل ــي بع ــم الزمت ــه، ث ــَر من ــِوِك َأكبـ ــِك وعف ــك بحلِم ــن نفَس ــك تري ألَن

الغــرِف، وجمالســَة الــاليت اســتويَن عــى الكــرِب يف مثــِل ســنِِّك. 

َأيتها الراحلُة.

يف َأعــاِق نومــي، َأيًضــا، رَأيُتــك تنشــئَن طــواًل وعرًضــا، وتلتحقيـــَن بالفتيــاِت فتـــاًة آخـــذًة 
ــًة،  ــًة فعلي ــاَر مالزمـ ــاَء الكبـ ــَن النس ــِك تالزم ــي جعلت ــوِة الت ــزًة للفت ــاٍت ممي ــِة عالم ــن الطبيع م
، وترافقينُهــنَّ يف الزيــاراِت، وقــد ُغـطِّـــَي جســُدِك بالعبــاءة، ووجهــك مغطَّــى بغطــاٍء  تشــاركينُهنَّ
فرضتــه عليــِك األُنوثــُة البالغــُة خشــيَة الفتنــِة، هكــذا رَأيُتــِك مــع اقــرتاِب الزمــِن وَأنــِت بحالـِـِك 

هـذا.

َأيتها الراحلُة.

رَأيُتـــِك وَأنـــِت ترتديـــَن فســتاَن العــرِس عروًســـا يف ليلِة زفافِـــِك وســـَط الفتياِت والنســـوِة 
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الــاليت احتشـــدَن زحاًمـــا ملشاهـــدِة زواِج بنـــٍت صــاَء بكــاَء ال تتكلــم، َأتــَن ليبــرَن، َأيكـــوُن 
، َأْم َأنــه خيتلــف عنه لعــدِم إِدراِكـــِك ألمَهيتِـــِه بسبـــِب َصـَمـِمـــِك  هــذا الــزواُج كمثـــِل زواجِهــنَّ
وُبـكـِمـــِك؟!، فستـــاُن الزفاِف الذي َلـبِـْسـتِـْيـــه علـى جسـدِك الطاهـر النقـــيِّ النظيـِف دون أن 

ُتـلـبِـَســـه لــِك ُأخــرى.

َأيتها الراحلُة.

ويقــرتُب يب الزمــاُن مــع اقــرتاِب الصبــاِح، فــإذا يب َأراِك وَأنــِت يف آخــِر حلظــاِت عمـــِرِك ترمَن 
بجســِدِك عــى األَرِض يمنــًة ويــرًة، وثياُبــك مشــتعلٌة بالنــراِن املتصاعــدِة، رَأيُتـــك حترتقــَن َأماَم 
عينــي بنــاٍر طالــت َألســنها حتــى الســجاِد الــذي رميــِت نفَســِك عليــه فَأحرقتــه، ورَأيُتــك تتقلبَن، 
ترخــَن، تشــريَن إلِـــيَّ بالكــفِّ والنظــراِت طالبــًة النجــدَة مــن هــذه النــراِن الريعــِة التــي مــا 
َأبقــت يف جســِدِك شــيًئا إالَّ وَأتــت عليــه، حتــى طالــت شــعَرِك فَأخــذ يف الِقــَرِ والتــآكِل إىِل َأْن 

بــدا رمــاًدا ســاقًطا عــى الســجادِة بعــَدِك تفــرُك األُمُّ كبَدهــا عليه صارخـــًة، وهي حزينـــٌة باكيـــٌة.

َأيتها الراحلُة.

ــِك ضمــًة  رَأيتــِك ُقـَبـْيـــَل آذاِن الفجــِر يف ذيــِل نومـــي منســدلًة عــى رسيــِر املــرِض الــذي ضمَّ
ــِه، وسقـــوطِِك عــى بســاطِه  ُكــربى، وكَأنــه قــد فــرَح بمقدِمــِك إِليــه واالرتـمـــاِء فـــي َأحضانِـ
ـــًة، مــا انفــَك َأْن خيلَص منــك إالَّ بعــد َأْن صعــَدت روُحك  ـــِك لـمَّ األَبيــِض، ضمــك ضمــًة، ولـمَّ

ــِد. إىِل بارِئهــا العظيــِم، ورحلــِت بعدهــا عنــا إىِل األَب

َأيتها الراحلُة.

مــا كاَد املــؤذُن يتَأهــُب ليعلــَن للغارقــن يف نومهــم مقــدَم يــوٍم جديــٍد حتــى رَأيُتــك مســجاًة 
يف حفرتـِـِك التــي تركنــاِك فيهــا منــُذ ســنَن طــواٍل، حفــرٌة يــكاُد َأْن يكــوَن تراهبــا رطًبــا مــن دمــوٍع 
تتوقـــُد مــن نــاِر القلــوِب وحزهنــا حــَن ذرفناهــا عليــِك عندمــا َأقَبـــْرناِك يف قــرِبِك راحلـــًة عنــا، 
ورَأيُتـــك يف ذاَك احلــاِل وَأنــِت ختتفــَن عــن ناظِرنــا بكفنـِـِك األَبيــِض بقعــًة ثــم بقعــًة، حتــى غابــت 

عــن عيـــوِن ُكلِّ الذيــن مــن حولــك آخـــُر بقعــٍة مــن كفنــك، وغطاهــا التـــراُب إىِل األَبِد.

َأيتها الراحلُة.
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ــُت  ــا رمي ــَي ك ــإذا بِـ ــوُت ف ــوِم((، صح ــن الن ــٌر م ــالُة خيـ ــَؤذِن: ))الص ــوِل امل ــر ق ــى إِث وع
نفــيس عــى الفــراِش قبــَل ســتِّ ســاعاٍت، كلُّ يشٍء مل يتغــر مــن حــويل، كلُّ يشٍء عــى حالـِـِه كــا 
تركُتــُه قبــَل املنــاِم؛ لكــّن شــيًئا واحــًدا هــو الــذي تغــر، وظــلَّ يســرب َأعاقــي ســاكنًا يف وجــداين، 
َأال وهــي ذكـــراِك يــا َمـــْن َأخذتــك املنــون صبيــًة، صبيـــٌة مل َيـــِزْد عمـــُرك عى الثامنـــِة عشـــرَة، يا 
ــد هــذه، ولســُت َأدري،  ــايل العي ــِك ُحـُلـًمـــا يف لي ــُف خيالِ ــا مــن زارين طي ــدَة، ي شقيقتـــي الفقي
َأهــو َأنــِت تريديــن مباركـــَة العيــِد فينــا كــي ُتـــذكريننا بنفســِك حتــى ال ننســاِك يف ِخَضــمِّ هــذه 
احليــاة وعــرَب طــوِل الســنن، َأْم َأنــك َأتيــِت لتدمــي جــروَح احلــزِن مــن جديــٍد؟!. فيــا ُأختــاُه، إِنَّ 
َأثقــاَل احلــزِن توِشــُك َأْن َتـِئـــَد فينــا ُمـَهـًجـــا سقيمـــًة وعليلـــًة منــذ مخــٍس وعرشيــن ســنٍة، فليس 
ــا بــكاٌء عليــِك وعظيــُم حــزٍن فيــا مــى، واعلــِم َأنَّ يف  ــا َأفئــدٌة عــى العــذاِب تقــوى، فكفان فين
األَحشــاِء جروًحــا تتــواىل عليهــا جــروٌح جديــدٌة بالتذكــر والذكــرى، فــا يزيُدنــا ذلــِك إالَّ بكـــاًء 
وحزًنــا وَأســـى، فتلــك ُأمٌّ عليــك قد ُفِجعــت، ودموُعهــا حتـــى اآلَن مل تتوقـــف، وذاك َأٌب حزيٌن، 
ت هبــم لك ذكــرى َأو  وُأولئــك ُأخــوة يذكرونــك يف ُكلِّ حيـــٍن، فتدمـــُع منهـــم العيـــوُن كلــا َمـــرَّ

دارت يف َأنفِســهم اخلواطـــُر واألَحــواُل التــي مجعتهــم بــِك يف حياتــِك األُوىل. 
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َأْذُكـُرِك يا بِـنْـَت ُأمِّ

، وأذكــر أيــاَم كنـــِت معــي فيهــا قبــل أن ترحــِل، وأذكــرك وأنــت  ــَت ُأمِّ إيِن ألذكــرِك يــا بِـنْـ
ــب  ــبينني يف ملع ــت حتاس ــرك وأن ــِل، وأذك ــِل اْلـُجـَمـ ــوِب مجي ــكالم يف ث ــَو ال ــمعينني ُحـْلـ تس
ــا طــوال األزِل. ــح فراقن ــد أصب ــِل، فكيــف ال أذكــرك وق ــا تأخــرت بعــض األََجـ ــة إِذا م الطفول

، رحلــت وتركــت َأَلـــَم الرحيــل يعــر قلبــي، وَبـُعـــدِت وتركــت خليالــك طيًفــا  يــا بنــَت ُأمِّ
ـهـــات  يزيــد فِـــيَّ أملـــي ونحبــي، وعـــذاًبا يمزق أحشــائي يف أعــاق وجــداين، ويأســـر بتذكرك ُأمَّ

ُلـبِـي.

 ، ، اعلمــي ثــم اعلمــي، أنــه كلــا دجــى الليــل تســللت إَِلـــيَّ بــن الَكـــمِّ والُكـــمِّ يــا بِـنْـــَت ُأمِّ
َكـــمُّ الذكريــات العتيقــة واآلالم احلــارضة املقيمــة، وُكـــمٌّ ألفــه حــول جســدي ورأيس كلــا أردت 
ــرك  ــن تذك ــدري م ــرب إىل ص ــي تت ــس الت ــرات األن ــارد خط ــر يط ــع مري ــن واق ــب ع أن أغي

ـــِم. ُتـــها تســعى إَِلـــيَّ باحلــب والضَّ وذكرياتــك، ثــم أعانــق فيــِك روًحــا َعـِهـدُّ

، يــا فتــاة ثــاٍن بعــد عــرٍش خلــت، َأضيقــٌة بـــِك اللحــود َأِم اتســعت، وهــل مســفرٌة  يــا بنــت ُأمِّ
حفـَرُتـــِك َأْم أظلمـت، وهـل َوِسـَعـْتـِك وَسـُعـدِت هبا بعـدنـــا عزلـًة َأْم إياِك قــد أوحشــت؟!.

، لقــد طــال رحيلــك يــا بنــت الكــراِم، فمــذ َرَحـْلـــِت اْنـَصـَرفـَــْت عشـــٌر بعــد  يــا بِـنْـــَت ُأمِّ
، إِنَّ حــزين عليــك لســوف يكــون َعـَلـــيَّ ثــوَب هيــاِم،  اخلمســة مــن األعــوام، فــواهلل يــا بنــت ُأمِّ

ــاِم.  ــا وراء ع ــرك عاًم ــأظل أذك وس
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ُمـذنَّـُب )هـالِـي(

ــوُن مــع مــا شــغَل األَبصــاَر، ومــأ  ــَر ذلــك اجلن لقــد ُجـــنَّ العالـــُم يف عــام 1986م، فظهـ
َد عــى َألســنِة العامــِة واخلاصــِة  األَســاَع، وَأهــاَج األَفــكاَر، وشــحَن الصــدوَر عــن معرفــِة مــا تــردَّ
ــو إاِلَّ  ــا ه ــايل( م ــَب )ه ــوا َأنَّ مذن ــا علم ــا، وم ــاِء الدني ــِق الس ــايل يف ُأف ــِب ه ــوِر ُمذنَّ ــوَل ظه ح
َأحــُد املذنبــاِت ذاِت األَجســاِم التــي تــدوُر حــوَل الشــمِس يف مـــداراٍت طويلــٍة، وختتلــُف املـــدُة 
ــة  ــر كل 76 سنـ ــا يظه ــث أنَّ بعضه ــمِس، حي ــوَل الش ــا ح ــاُت يف دوراهِن ــتغرقها املذنب ــي تس التـ
تقريبـًا،كـمـــا هـــو احلاُل مـــع مذنَِّب )هايل(، وبعُضهـا يستغـــرُق فتـراٍت َأطـوَل، قـــد تصـُل إِلـى 

آالِف الســنن، وبعضهــا ال يعـــوُد للظهــوِر مــــرًة ثانيــــًة.

والعاَلـــُم يف ذلــك الوقــِت، وخاصــًة يف بــالد الغــرِب، يعتــربون ظهوَر مذنــب )هايل( مقرونــًـا 
ـــا جعـــَل أثــاَن )التلســكوبات / الدرابيــل( ترتفــُع َأضعــاَف  بالنحــِس عــى العالـــِم َأمجـــَع، مـمَّ
َأثانِـهـــا التــي ُعِرَفــت هبــا يف األَوقــاِت العاديــِة، علــًا بــأنَّ مذنَّــَب )هــايل(، مــا هــو إاِلَّ خملــوٌق مــن 
خملوقــاِت اهلل، وآيـــٌة من آياتِـــه لِـُيـِرَيـهـــا للنــاِس َأمجعن، يف ميقاٍت معلوٍم، وهـــي ال جتلُب نحًســا 
َأو ســعادًة. فكــا أنَّ الشــمَس ال ُتْكَســُف ملــوِت َأحــٍد، والقمـــُر ال خيســُف ملـــوِت َأحـــٍد، كذلـــك 

مذنَّـــُب )َهـاَلـي(، ال خيـــرُج لسعـادٍة وال لنحـٍس وال لتعاسـٍة وال ملصيبـٍة.

ــو  ــا ه ــغلوا في ــد انش ــام 1986م، ق ــاِم، ع ــذا الع ــرشيَّ يف ه ــَم الب ــَف أنَّ العالـ ــن املؤس ولك
غريــٌب يف ُعـــْرِض الفلــِك، وتركــوا مــا هــو قريــٌب منهــم يف حميــِط األَرِض. فلــم ينشــغلوا ولـــم 
يكلفــوا َأنفـَسـهـــم عنــاَء دراســٍة عــى مــرىض احلــروِب، أو ُأَســـِر مــن َأفنتهــم احلــروُب الطاحنـــُة 
يف خمتلــِف بقــاِع األَرِض، فلقــد َأشــعَل العالـــُم البــرشيُّ األَرِض نــاًرا، وتركهــا شاويـــًة ال يصالها 
ــُم يف هــذا الزمــاِن  ــَك العالـ ــن، واملســلوبة حقوقهــم. لقــد َأهل ــرِش املظلوِم ــاُء مــن الب إاِلَّ الضعف
احلــرَث، وتفاخــَر بقطــِع النســـِل، وتركـــوا بعــد ذلــك أناًســا يعانــون شــدَة اجلــوِع، وقســوَة الفقِر، 
وانتشــاَر األَمــراِض. فتحــوا البــاَب عــى مراعيــه للمارســاِت اجلنســيِة الســيئِة، وصــاروا اآلن 
عاجزيـــن عـــن إجِيــاِد ُسـُبـــِل معاجلــِة َأخطــِر األَمــراِض املتفــي، وهــو مرُض نقــص املناعة التـــي 
فوها بمرض )اإليدز( الذي يفتك َمـــْن قصـــده بســـوء فواحشـه وأفعالـــه فتًكا ال هـوادة فيـه. عـــرَّ
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فاعلمــوا أهيــا النــاُس، َأنَّ ما يأتـــي عليكم مـــن نحـــٍس وتعاســـٍة ليس بمقـــدِم هـــذا النجِم َأو 
ذاك، وإِنــا هــو مــن غضــِب اهلل وســخطه ملنكـــٍر مــا تورعتــم عنــه وَأنتــم تفعلونــه. واعلمــوا أّن مــا 
يصيبكـــم من ســعادة، فإنا هو من رمحـــِة الـلـــِه ورضاه وجزيِل َأنعمه، التـــي تستوجـــُب احلمـــَد 
والشكـــَر لــه وحــده ســبحانه وتعــاىل، والثنــاَء عليــه. فهل َأمنتــم َأهيا النــاُس أْن ال يأخَذكـــم الـلـــُه 

بعذاٍب ال كاشــف لــه إاِلَّ هو وَأنتـــم غافلـــون؟!.

فدعــوا مذنَّــَب )هــايل(، وعـــودوا إىل رشِدكـــم، واهتمــوا بــاألَرِض وَمـــْن عليهــا ِمْن َأسـْــَرى 
ــِب )هــايل(، َأو  ى، ويتامـــى حــروٍب طاحنـــٍة، فــال تشـــاُؤَم وال تفـــاُؤَل بظهـــور مذنَّ وُأســـِر َأرْسَ

عـدِمـــه، فاألَمـــُر كلـه هلل العلـــي القديـر الذي منـــه تصيـُر األَمـوُر وتعـــوُد إليـه.

فيــا َأهيا العالـــُم الكبيـــُر، ملاذا ُيـِحـــبُّ البعـــُض منكــم البقاَء لنفســه، وُيـِحـــبُّ الفناَء لغيـــِره. 
ملــاذا تعطَّـــَل العقــُل عــن عمـِلـــه، وبـــدَأْت الدبابــاُت والصواريُخ وغيـــُرها من َأسلحـــِة الفتـــِك 
والدمـــاِر هـي التـــي تعمُل وتنطـُق، وتتحكـُم يف مصيـــِر البرشيـِة؟!. واسَأْل نفـَســـك َأهيا العالـُم 
الكبيـــُر، ثــم َأِجــْب عــى نفـِســـَك بنفـِســـَك، َوَدْع عنك مذنََّب هــايل، وحــاوْل َأْن ُتـوِجـــَد احللوَل 
ملشاكِلـــك البرشيـــِة املعقــدِة. حــاوْل َأْن تنشـــَر األَمـــَن واالســتقراَر والرخاَء للبرشيـــِة مجعــاَء. َأهيا 
العالـــُم الكبيـــُر، هــل َوَعْيــَت املسؤوليـــَة والواجـــَب منــك جتــاه َبـنِـــْي اإِلنســان واألَرض التــي 

يعيشــها عليهــا، تلــك األَرض التــي َأحلتهــا إىل نــار مشــتعلة ال تبقــي وال تبــذر؟!.
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ْت رحاُلـه ثم رَحـَل وُشـدَّ

َأســقطه املــرُض شــبَه دفــٍن يف الفــراِش منــُذ ســتِة َأشــهٍر حــَن رضَب الرطــاُن َأحــَد َطَرَفـــي 
رَئتِـــِه اليمنــى ثــم اســترشى حتــى َأَتــى عليهــا بَأكمِلها، ثــم امتــد منهــا إىِل اليــرى، َأصاَبــه اهلزاُل، 
ــٍر مــع  ــلَّ يف رصاٍع مريـ ــَك، وَظ ــه، ُأدخــَل املستشــفى بعــَد ذل ــرت مضاعفاُتـ ــَم املــرُض وكث تفاق
املــرِض العضــاِل، ومــّرت األَيــاُم واألَهــُل كل يــوٍم يف حــزٍن يتزايــُد ويتضاعــُف وحــرٌة تقيُدهــم، 
ِة، وبقـــي حتَت العـــالِج  ال يعرفــوَن خالًصــا لعزيِزهــم مــن هــذا الــذي حيمله نحــَو النهايــِة الـُمـــرَّ

ــِة نحَو ثالثـِة َأسابيـع. واملتابعـ

ويف يــوم الثــاين عــرَش مــن شــهِر فربايـــَر عــام 2002م، وُقـَبـْيـــَل آذاِن الظهــِر، حــرَضُه املوُت، 
ــِه ليقبــَض  ــِه إِلي ــَق بَأمــِر ربِّ ــِك املــوِت الــذي ِسـْيـ ــٍر َأشـــدَّ مــن ذاَك مــع َمَل وصــاَر يف رصاٍع مري

روَحـــُه معلنــًـا هنايـَتـُه يف هذه احليـــاِة الدنيـا.

وارتفــَع آذاُن الظهــِر، وروُحـــه يف رصاٍع، وَأهلمـــه اهلل ســبحانه حــَن َأرادت روُحــه َأْن تفــارَق 
ــُدُه  ــَه إاِلَّ اهلل، وَأشــهُد َأنَّ حممــًدا صــى اهلل عليــه وَسلَّـــَم عب ــَأْن يقــوَل: ))َأشــهُد َأنَّ ال إِل جســَدُه ب
ــَه إالَّ اهلل((، حتــى فارقتــه الــروُح التــي  ورسوُلـــه((، فــا كاَد املــؤذُن ينهــي اآلذاَن بقولــه: ))ال إِل
دامت فيه نحـــَو مخـــٍس وأربعيـــَن سنـــٍة، ثم ارتفعـــت وَعَرَجـــت يف الساِء إىِل لقاِء ربِّـهـــا فرحـــًة 
با ُوِعـــَدت عنده، وُتوفِـــَي عى شهادِة اإلســـالِم مؤمنــًـا مسلًمـا صاحلــًـا تقًيـــا راضًيا بلقــاِء ربِّـِه.

وعــى متــاِم الســاعِة الثانيــِة عــرشَة والنصــِف غطــت جســَدُه وَأخفــت وجَهــُه إىِل األَبــِد قطعــُة 
ـــَي جســُده عــى املغســلِة، َفـُبـــِدَئ يف غسِلـــِه  قــاٍش بيضــاُء، ثــم مــرت الســويعاُت حتــى ُسـجِّ
ــارضون،  ــِه واحل ــن َأهِل ــٌر م ــه نف ــى علي ــِر، وص ــَو القبـ ــِش نح ــى النع ــَل ع ــم ُحـِمـ ــه، ث وتكفينِـ
وُوِضــَع بعــد ذلــك يف قــرِبه، وُأهيــل عليــه الــرتاُب حتــى اختفــت آخـــُر بقعــٍة مــن كفنه، وجلـــَس 
َن عليه حســاَب القــرِب، وَأْن ُيـَثـبِّـَتـــُه عنــَد الســَؤاِل، وَأْن  ولــُدُه عنــد رأِســِه يدعــو اهلل لــه بــَأْن ُيـَهـــوِّ

يلهَمـــه اإِلجابـــَة التــي ترفعه عند جاللِـــه مقامــًـا.

وَأدبــَر النــاُس، ثــم رَجَف القبـــُر، واهتـــزَّ جســُدُه يف قبـــِرِه، وعادت إِليه روُحـــه بشــكٍل آخـــَر 
حتى ُيـَعـــدَّ لســَؤاِل القبـــِر، وحرضه منكـــٌر ونكيـــٌر، وحاســباه، ثم ُرفِـــَع عنه الســـَؤاُل؛ وألَنه كاَن 
ــَع اهلل لــه يف قــرِبِه، ونــرَش لــه فيــه نــوًرا يــراُه عــى ُبـْعـــِد  رجــاًل مؤمنـًـا مســلًا صاحلـًـا تقًيــا فقــد وسَّ
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نظــِرِه، وجعــل قبـــَرُه روضــًة مــن ريــاِض اجلنــِة البــاردِة، واستقـــرَّ َخْلًقــا آخـــَر يف حيــاِة الــربزِخ 
التــي تســبُق احليــاَة اآلخــرَة التــي ال هنايــَة هلــا، حيــاٌة دائمــٌة َأبديــٌة ال مــوَت فيهــا.

ــم َأْن  ــا بينه ــادوا في ــربزِخ، وتن ــاِة ال ــم يف حي ــِه إليه ــبقوُه بمجيِئ ــن س ــى الذي ــتبرَش املوت واس
جاءكــم فـــالٌن من احليـــاِة الدنيـــا، فاستخـبِـــروه عــن حاِل َأهليكـــم الذيــن تركتموهــم بعدكم يف 

احليــاِة. تلكـم 

وملا بدا سواُد الليـــِل يف اآلفاِق، وَبـُعـــَد القبـــُر بـمـــن ُوِضـــَع فيه عصـــًرا عن أهِلـــه، استحكم 
حــزُن الفــراِق يف صــدوِر َأهلــه الذيــن بقــوا بعــده عــى قيــِد احليــاِة الدنيــا، وإِْن هــم بــه الحقــون. 
فتلــَك ُأمٌّ تذكــر مخًســا وَأربعــن مــن الســنِن رافقهــا خالهلــا طفــاًل وصبًيــا وغالًمــا ثــم فتــى حتــى 
ــٌة مــَأ جوَفهــا  ــِه، وتلــَك َأرملـ ــًة لفراِق فارقهــا، ترمــي األُمُّ بجســدها عــى األَرِض صارخــًة باكي
بــكاٌء وحــزٌن عظيــان وهــي تتذكــر عرشيــن ســنة كانــت بينهــا وبينــه خيـــُر صحبــٍة ثنائيــٍة دامــت 
ــا  عــى وفــاٍء وحمبــٍة وعــرشٍة حســنٍة. وتلــَك مالبُســـه، وتلــَك غرفـُتـــه، وذاَك ُكـــلُّ مــا كان قرينـً
لــه يف حياتِـــِه حــَن كان بينهــم، تلــَك قراِئـــُن وســجايا يراهــا األَهــُل وحيســوهنا، ويبكــون منهــا، 
ـــه وهـــو يقـــول:  ويرخـــون؛ لكــّن صغــًرا ذا ســنتن وزاد عليها نيًفا من الشــهوِر، َظلَّ يســَأُل ُأمَّ
)متى ســيأيت َأيب من املستشــفى؟!(. صغيـــٌر ال يعـــرُف املوَت، وال يعـــرُف احلـــزَن الناتـــَج عنـــه، 
ت رحاُلـــه ثم رَحـــَل((، لن يفقـــَه هلا ِقـيـاًل،  وحولـــه ُأمٌّ لـــو َأهنا قالـــت له: ))إِنَّ َأبـــاَك قـــد ُشـــدَّ

ولـن يـدرَك هلـا ُمـراًدا.
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املرَأُة بجوهرها وليست بمظهرها

حتدثــوا عــن املــرَأة، وكتبــوا عنهــا كثــًرا، وُكلٌّ َأبــدى رأيــه فيهــا منطلًقــا مــن انطباعــه عنهــا، 
فمــرة حتظــى بتزكيــة صاحــب رأي، ومــرة يــأيت عليهــا اللــوم مــن صاحــب رأي آخــر. ويف رأيــي 
َأنَّ بعــض النســوة عــى خمتلــف َأعارهــن يعطــن مظهرهــن قــدًرا وفيـــًرا مــن االهتــام والعنايــة، 
ــاب  ــه مــن ب ــام ب ــة املثــى، واالهت ــه العناي وهيملــن جوهرهــن الــذي مــن املفــروض َأْن تكــون ل

َأوىل.

ـــا مظهرهــا النقــي الصــايف فهــو الذي  فمظهــر املــرَأة ال يعــرب عــن حقيقتهــا بصفتهــا إِنســان، َأمَّ
يعــرب عــن ذلــك بــكل وضـــوح وجـــالء، حيــث إِذا صلح اجلوهـــر صلـــح املظهـــر تبًعا له بشــكل 

تلقائــي، والعكــس بالعكــس صحيــح.

واملظهــر يتهالــك مــع مــرور الســنن ثــم يفنــى وينتهــي، وينتهــي احلديــث عنــه، ولكــن اجلوهر 
يزدهــر مــع مــرور الســنن ثــم يبقــى ذكــرى، ويستمـــر احلديــث احلســـن عنــه حتـــى بعــد ممــات 
ــذه  ــم ه ــنت هل ــن َأحس ــن مم ــن اآلخري ــة م ــن املعامل ــاء وحس ــا بالثن ــه َأهلوه ــد يرث ــه، وق صاحبت

املــرَأة بجوهرهــا وحســن معاملتهــا وطيــب كالمهــا.

ــا  ــَأنَّ بعــض النســوة يظهــرن بمالبــس براقــة، فيجعلــن للنهــار لباًس فمــن املؤســف جــًدا، ب
ــك،  ــى ذل ــزدن ع ــة، وي ــربج والزين ــكل َأدوات الت ــواًل ب ــدها مصق ــدو جس ــر، ويب ــل آخ وللي
فيجعلــن للنهــار عطــًرا ولليــل آخــر، يف حــن َأنَّ اجلوهــر يفيــض باألَنانيــة واحلقــد واحلســد جتــاه 
ــاول  ــا َأو يف متن ــًرا لدهي ــا كان متوف ــة يف َأيِّ يشء مه ــدم القناع ــا بع ــم جوهره ــات، ويتفاق األُخري

يدهــا.

فهــذا البعــض مــن النســوة، يمكــن َأْن تقــرَأه كــا تقــرُأ كتاًبــا مفتوًحــا َأمامــك، فتعــرف منــه 
َأنَّ هــؤالء النســوة حيببــن احلديــث عــن َأنفســهن مدحًيــا وثنــاًء ومتييــًزا ومتيــًزا علـــى غرهــن، فــإِذا 
عملــن عمــاًل مــا، تلمــس منهــن نجاًحــا واحــًدا يتيــًا، فيخيــل إِليهــن َأهنــن َأصبــن النجــاح كلــه، 
ثــم جيعلـــن احليــاة راقصــة هلــن ريض اجلميــع َأْم َأبــوا، وخيفــن فشــلهن املتكــرر، وحيرصن عــى َأْن 
ال يبديــن ذلــك الفشــل، وحيرصــن عــى عــدم إِثارتــه متحاشــيات َأســباب اإِلثــارة؛ بــل ويدافعــن 
بحمقهــن مدعيــات َأهنــن مل يفعلــن شــيًئا جلــب عليهــن الفشــل، مــع َأنَّ الفشــل والنجــاح قــدران 
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مقـــدران لإِلنســان ذكــًرا كان َأو ُأنثــى، َأو مقــدران عليــه، هــذا اإِلنســان الــذي حيــاول جهــد قدرته 
ووســع حيلــه َأْن ال يفشــل َأبــًدا، ولكنــه مــع ذلــك معــرض للفشــل وقــد يفشــل فشــاًل ذريًعــا عــى 
ــإِنَّ هـــذا البعــض مــن النســوة إِذا حتدثــت إِحداهــن عــن مــا  الرغــم مــن حرصــه. وكذلكــم، ف
لدهيــا مــن مالبــس، ومــا اشــرتت مــن حــيل ذهبيــة، ومــا متلــك يف جيبهــا مــن مــال، خيــل إِليهــا 
َأهنــا قــادرة عــى َأْن تشــرتي عطــف وعواطــف األُخريــات بذلــك واحرتامهـــن، وإِذا مــا جلســت 
يف جملـــس مــا، حاولــت َأْن يكـــون احلديــث هلــا ومعها هــي وحدهــا، وترجــو َأْن يكــون كل املديح 
موجًهــا إِليهــا هــي ال لغرهــا، ملغيــة وجــود األُخريــات الــاليت بجنبهــا جالســات، يتحدثــن كــا 
تتحــدث، ويســتمعن كــا تســتمع، يف حــن َأنَّ موضوعاهتــا ال تصــل إىِل مســتوى الرقــي والثقافــة 
ــات  ــى األُخري ــب ع ــط، وتعي ــخصيتها فق ــن ش ــر ضم ــل تنح ــدة؛ ب ــة املفي ــة َأو العلمي العام
ســلوكيات وترفــات ربــا كانــت بذلــك مفرتيــة عليهــن الســوء بــا مل يصنعنــه وهــن الغافــالت. 
ــة النســائية يتَأصــل يف ســلوكهن وَأقواهلــن املكــر والكيــد والنفــاق،  وال ننــَس، َأيًضــا، َأنَّ األَغلبي
حيــث جياملــن هــذه مــرة، وجياملــن تلــك ُأخــرى، وينقلــن احلديــث الســيئ مــن هـــذه إىِل تلــك 
بغيــة الفتنــة ليوقعــن بــن اثنتــن غافلتــن ربــا كانتــا صديقتــن، ويــا ويــل تلــك التــي تغيــب عــن 

جملســهن، يصببــن كل العيوب يف شــخصيتها ُقـُبـــاًل وُدُبـــًرا.

هــذا جمــرد رأي فقــط يف بعــض النســوة، وليــس حكــًا معمــًا عــى كل النســوة، مــع َأنَّ ذلــك 
قــد يكــون بــن الرجــال، َأيًضــا، لكنــه يف الرجــال قليــل، ويف معــرش النســوة َأوضــح وَأكثــر جتلًيــا.
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الرتبيـُة يف هذا الزمـاِن

لقد َأصبحـــْت الرتبيـــُة الصحيحـــُة السليمـــُة يف هذا الزماِن من َأَشقِّ املسؤولياِت وَأعـظـمـهـا 
عـســـًرا علـــى اإِلنسـاِن جتـاه َأبنـائـه َأو إخـوتِـه ذكـوًرا كانوا َأو َإناًثـا، وسـواًء كان هـذا املربـي َأبـًا 
ـــا َأو َأًخـــا َأو مدرًســـا َأو مـديـــَر مدرســٍة َأو مســؤواًل عـــن جهاٍز إِذاعـــيٍّ مرئي َأو مســموع،  َأو ُأمًّ

فمســؤولية الرتبيــة التــي تقـــع عــى عاتقــه عظيمــة وخطرة.

حًقــا، لقــد َأصبحــْت الرتبيـــُة أمــًرا خطــًرا وِجـــدَّ صعٍب، بالـــَغ احلساسيـــِة فـــي زماننــا هذا، 
ــاُء يف  ــه األَبن ــاَل مــا يتعــرُض ل ــرُة حي ــُق هبــا املخــاوُف الكث وَأصبحــْت مســؤوليًة جســيمًة تتعلـ
ـــن خيتلطــوَن هبم َأو  حميــِط حياهتــم اليوميــِة من اختالفــاٍت يف الترفــاِت املنبعثـــِة من سلـــوِك ِمـمَّ
مــن ســلوِك األَفــراِد الشــواِذ يف املجتمِع َأو مما يشاهدونـــه مـــن خـــالِل أجهـــزِة العـــرِض املرئيِة َأو 
املســموعِة، حيــث َأصبــَح املــريب يقبــُض عــى ابنــه َأو ابنتــه وكَأنــه يقبــُض يف يــده مجــرًة مصطليــًة 
مـــن ناٍر حارقـــٍة، فإِْن َأطـــاَل قبضـَتـــه هلا حرقتـــه وإِْن رماهـــا حـــرقت ما حولـهـــا وَأَتــْت عليه، 
امــًة مــن رفقــاِء الســوِء، ويريــان َأشــياَء مدمــرًة مــن  فالولــُد والبنــت صــارا يســمعان َأفــكاًرا هدَّ
خــالِل الفضائيــاِت املتعــددِة، فليــس األَُب بمرتــاٍح يف هــذا الزمــان وال األُمُّ مـرتاحـــًة وال املــدرُس 
ــليمِة يف  ــِة الس ــِة الصحيح ــؤوليُة الرتبي ــم مس ــُع عليه ــن تق ــك الذي ــِة، ُكلُّ أولئ ــُر املدرس وال مدي
شغٍل شاغٍل من الـَهـــمِّ نحـــَو االبتعـــاِد باألَبـنـــاِء عـــن الفساِد والدماِر، حيث إذا َبـــَذُلوا قصارى 
ــِد، وأن  ــِن الفاس ــن االب ــَح ع ــَن الصالـ ــدوا االب ــِل أن يبع ــن َأج ــًة م ــردًة أو متكاتف ــم منف جهوِده
يصلحــوا الفاســَد، اصطدمــت هــذه اجلهــوُد بمعوقــاٍت، ألَن الفاســدين مـــن الصبيــِة والعابثــاِت 
مـــن الفتيــاِت يؤثـــُر ُكـــٌل منهم بشــكٍل مباشـــٍر عــى الولــِد َأو البنــِت، مما قد يدفــُع َأحـَدهـمـــا إىل 

التعامـــِل مـــع ُمـَربِـْيـِه بوجهيـن، وجـــٌه يقابـل بـه رفقـاءه، ووجـــٌه آخر جيامـل بــه مربيــه.

لــذا، ال يمكــُن أليِّ مــربٍّ مــن املربــن الســالِف ذكِرهــم َأْن يتنبــَأ ملــا يطويــه الولـــُد َأو البنــُت 
مــن تفكيـــٍر يف رْأِسـهـــا، ومــا هــو مكنــوٌن يف حفائــِظ نفســيها، وحتــى األُمُّ وهــي َأقـــرُب النــاِس 
َد معرفـَة التوجـِه الفكريِّ لـــدى ابنتها، والذي سيعقبه  إلـــى ترفـــاِت ابنتهـا، ال تستطيـُع َأْن حتـــدِّ
فيــا بعــد التوجـــُه الســلوكي، فكيــف َأْن يتَأتــى ذلــك لغيـــِرها مــن املربــن واملربيــاِت ليدرَك ُكـــلٌّ 

منهــم ذلــك؟!.
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ــُظ  ــو احلاف ــم، فه ــو اهلل ليحفظه ــوى َأْن ندع ــاِن، س ــذا الزم ــوُل يف ه ــا الق ــن ال يمكنن ولكـ
ســبحانه بعــد حرِصـنـــا الشــديِد واختــاِذ األَســباِب، ومــا علينــا إاِلَّ َأْن نكــوَن قــدوًة حســنًة ألَبنائنــا 
فـــي مراعاتِـهـــم ومتابعـتِـهـــم، ومن َثـــمَّ القسوُة عليهم منـــذ صغِرهـــم إِذا تطلـــَب األَمـــُر ذلك 
ـــا استعمـاُل الليـونـِة  تاركيـــن َأمـــَر التوفيـِق ونتائـِج األُمـوِر للـــذي بيـِده التوفيـُق جـلَّ ُعـاله، أمَّ
مـــع األَبنــاِء خاصًة قبل َأْن يـرشـــدوا فـــال طائـــَل مـنـــه؛ بــل وَأعتقــُد جازًمـــا َأنَّ آباءنــا وَأجداَدنا 
مــا كانــوا لـَيـْصـُلـُحـــوا ومــن َثـــمَّ َأصبحــوا رجااًل صاحلــن ُيـْضـــَرُب هبم املثــُل، وُيـْعـَتــــُز هبم، 
إاِلَّ بقســـوِة ُأســلوِب الرتبيــِة الــذي كانــوا ُيـَعـاَمـُلـــوَن بــه، هــذا األُســلوُب الــذي صنـــَع رجــااًل 

َأفــادوا َأهليهــم يف صغِرهــم وَأفــادوا َأنفـَســـهم يف كبـــِرهم.

فلنلجــْأ إىل ُأســلوِب اآلبــاِء واألَجــداِد يف الرتبيـــِة، حيــث َأنــه مل يدمـــْر أبناَء اليــوِم إاِلَّ ُأســلوِب 
الليونـــِة، وتلكــم جتــارُب اآلبــاِء واألَجــداِد تناحـــُر أســلوب الليونة.
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وَمـرَّ العمـُر
َعـــدَّ الســنن، فــأدرك أن العمَر قد مضـــى، ونظـــَر األُفـــَق فــإذا هو غيمـــُة حزٍن عظيــٍم، ونظَر 
حوَلــه فــإِذا بــه يـــرى ُأناًســا حيفــرون قــرًبا بعزيمــٍة ومهــٍة، ثــم نظــَر عــى وجهتـِــِه، فــإِذا بــه يــرى 
ــداَن  ــرُب الوج ــٍق، يس ــزٍن عمي ــِب ح ــُش يف موك ــَل النع ــم وص ــَوه، ث ــرتُب نح ــٍد يق ــن بعي ــا م نعًش
ــاُت  ــم عالم ــى وجوِهِه ــُر ع ــن تظه ــَك الذي ــه ُأولئ ــا وصل ــا، ومل ــدوَر حزًن ــُق الص ــا، وُيـَغـلِّـ َأمًل
ــه ملــودٍع، َأمل تعلــم  ــوه بقوهلــم: ))إِن ــاًل: ))ملــن هــذا القــرُب؟((. َأجاب ــِد بالصــرِب. ســَأهلم قائ التجلُّ
، فـــي قريــٍب مـــن َأيــاٍم َأو بعيــٍد، ال ُبــدَّ وَأنه  َأنَّ ُكلَّ إِنســاٍن يف هــذه احليــاِة مودُعهــا برحيـــٍل َأبـــديٍّ
((، ثــم نظــَر خلَفــُه، فــإِذا بــه يـــرى َأعــااًل ســوداَء تزحــُف نحَوه  ســيودُع، طــاَل بــه العمــُر َأو َقــُرَ
ــِه  ــِه هــذه، يف حزنِ ــُه وهــو يف حرتِ عــى ظهــِر حيــٍة ضخمــٍة جائعــٍة للطعــاِم هلَفــى، تــودُّ َأْن تبتلَع
هــذا، يف ضعِفــِه الشــديِد هــذا. مــن هــذه الصــورِة اســتوحى حاَلــُه بعــد بضـــِع ســنَن وربــا َأقـــل 
َأو َأكثـــر، واســتحرَض قــوَة مَلــِك املــوِت الــذي هــو آتيــه ال حمالــَة، وســيقبُض عــى روِحــِه، كــا 
قبــَض عــى روِح هــذا الرجــِل، وســينتهي إىل مــا انتهــى إليــه هــذا الرجــُل، وصــاَر يمعــُن النظــَر 
يف هـــذه األَعــاِل الســوداِء التــي جــاءت عــى ظهــِر احليــِة الضخمــِة اجلائعــِة، فَأبــَر فيهــا نفَســُه 
ت لــه صحيفـــٌة ســوداُء، فـــرَأى فيهــا َأحــوااًل كان عليهــا فـــي  مكبــاًل يف نــاِر جهنــَم، ومنهــا ُمـــدَّ
مستهـــلِّ حياتــه الدنيويــِة، ظلُمــُه لآلخريــن، حن كان ال يتورُع يف ظلِمِه، فقد ظلـــَم فالنــًـا، وعـــقَّ 
َل عليهــا قـــوَل زوٍر وظلـــٍم وهبتــاٍن وإِفٍك،  ، وظلــَم تلــك الزوجــَة، حيــث هبتهــا وتقــوَّ األََب واألُمَّ
ـــَر  ثــم طلقهــا ظلــًا وإِثــًا وعدواًنــا، وانتـــزَع عــى إِثــِر ذلــَك ابنهــا الصغــَر مــن حضنهــا، وَفـجَّ
ــا عليــه، وحــرَق بذلــك فَؤاَدهــا وَأحشاءهـــا، ورَأى يف الصحيفـــِة الســوداِء  صدَرهــا حـــزًنا وَأمًل
طفــاًل رضيًعــا يف مهــاِدِه، يصــمُّ آذاَنــُه بصوتـِـِه الــربيِء وهــو يقــوُل لــه: ))َألســَت َأنــَت الــذي جــاَء 
ـــي ووطئهــا فَأنجبتنــي حراًمــا، َألســَت َأنــَت مــن تســبََّب يف جميئــي إىِل احليــاِة، ثــم َأخذتنــي  إىِل ُأمِّ
ــي منــي حتــى ال ُيفَضـــَح َأمُركــا َأمــاَم النــاِس،  إىِل مــكاٍن َقـِصـــيٍّ ورميَتنــي لتتخلــَص َأنــَت وُأمِّ
َألســَت َأنــَت الــذي تركنــي يف ذاَك املــكاِن َأصيــُح وَأســتنجُد رغبــًة يف حيــاٍة((، ثــم انســاقت إليــه 
عجــوٌز يف اخلامســِة واخلمســن مــن عمِرهــا وهــي تقــوُل لــه: ))هــل تذكُرنـــي، هــل تذكــُر تلــَك 
العجــوَز التــي وَقـْعـــَت عليهــا حــَن رشبــَت مخــًرا، إهِنــا َأنــا، نعــم، َأنــا حــَن كنــُت َأتوســُل إليــَك 
وَأصيــُح بــَأْن ترتَكنــي يف حــايل، َأنــا التــي اســتعاذت بالرمحــِن منــَك ومل تعذهــا مــن نفِســَك، نعــم، 
أنــا التــي ســلبَت منهــا رشَفـهـــا بفعلتـِـَك الشائنـــِة تلــَك، وتركَتهــا تبكــي ســوَء حــاٍل كانــت فيــه، 

َأفــال تتذكــُر؟!((. 
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ـــا ماَل نحـــَو  ثــم سمـــَع صــوَت رجـــٍل يقــوُل: ))حســبي اهلل عليــَك ونعــَم الوكيـــِل((، ولـمَّ
ــُه  ــذي ظلم ــَل ال ــَك الرج ــَر ذل ـ ــه، فتذكَّ ــَل قلـُبـ ــُه، َوِجـ ــتعرَض ماضَيـ ــِه، واس ــوِت بذاكرتِ الص

ـــُه. ُه ُزوًرا، فَأضــاَع عليـــه حـقَّ ل عليــه األَقاويـــَل والكــذَب، وشـِهـــَد ضــدَّ وَبـَهـَتـــُه، وَتـَقـــوَّ

ــم  ــِة الســوداِء، ث ــوَم يلقــى اهلل هبــذه الصحيف ــه ي ــا ممــا ســيحيُق ب ــا متخوًف ــُه نادًم َأطــرَق رأَس
ــَأ  ــذي م ــزُن ال ــه احل ــُق، إِن ــواٌد ال يتفت ــي س ــإذا ه ــاَء، ف ــَر الس ــم َأب ــِة، ث ــاِق األَربع ــَر اآلف َأب
وجداَنــه وضــاَق بــه صــدُرُه، وأِنـــزَل اهلل عليــه الغــمَّ مســيطًرا، ثــم نــادى مــن َأعــاِق جوفِــِه، يــا 
وليتــاه، َأُكـــلُّ هـــذا ســَألقاه يـــوَم ُأحشـــُر يف يـــوٍم عظيـــٍم بــن يــدي اهلل العظيــِم ســبحانه وتعاىل.

ثم َأدبـــَر من املقبـــرِة، فتلمسَّ خديـــِه، فإِذا بدمعـــٍة حـــارٍة حارقـــٍة حائرٍة تسيُل مـــن عينيـــِه، 
تدفعهـــا مهـوُم نفـٍس وِجـَلـٍة مـــن شديـِد خـوفِـِه مـن اليـوِم العظيـــِم. لكنَّ مناديـًة نادته يف َأعاِق 
ـــُه القاســـَي النجـــَس من  ـهـــا الطاهِر الناعِم من الرمحـــِة كـفَّ مشاعِرِه وإِحساِســـِه، والمست بكـفِّ
الذنـــوِب، فغسلتهـــا وطهرهتـــا، ثم قالت لـُه: ))ال ختـــف، فاهلل واسـُع الرمحـِة، وامـــِض فـي بقيـِة 
عمـــِرَك با آُمـــُرك بِـــِه، َأمل تعرفـنِـي، َأنا التوبـــُة النصوُح إِْن صدقـَت معـــي، سيـغـفـُر اهلل لَك ُكـلَّ 
مــا سلـــَف، وُيـــريض َمـــْن ظلمَتـهـــم يف الدنيــا بمزيــد مــن احلســنات يف اآلخــرِة، حتــى يرضــوا 
ــَك َأْن  عنــك، ويســاحموك، نـعـــم، َأنــا الـتـوبـــُة، فاْصـــُدْق معي ما َأمرُتـــك بــه، وَحـــِريٌّ بريب وربِّ
يغفــَر ذنــوَب مــن ال يقنــُط مــن رمحتـِـِه، إِْذ ال يقنُط مــن رمحتِـــِه تعــاىل إالَّ القــوُم الكافرون، فالتوبـــُة 
ــَك  ــَك لــو ُمــتَّ عــى معاصيــَك وذنوبِ ــٌر لــَك، وَأعظــُم عمــاًل تعملــه، ألَن مــن قريــب هــي خيـ
وهــذا الطبــِع املشــِن، فاعلم بَأنَّ اهلل شــديُد العذاِب، وَسـُتـْقـَلـــُب وقتـــذاَك علـــى ســـوِء املنقلِب، 
فــال تتادى يف طبعَك املشــِن، منساقــًـا يف ُكـــلِّ درِب شــيطاٍن مريـــٍد، تفعـــُل الشـــرَّ مكابــًرا، وعى 
َمـــْن تكابِـــُر، َأتكابِـــُر عــى اهلل القـــادِر عــى ُكلِّ قــادٍر؟!، ســبحانه فهــو القــادُر عــى ُكلِّ شــيطاٍن 

مريــٍد، وبــرٍش عنيــٍد، يبتغــي ذاَت العــوِج وعــن اجلــادة يف صــدوٍد شــديٍد((.
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ملحق نامذج من خطه



مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس176



177 مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس



مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس178



179 مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس





181 مقاالت األديب القطري | بقلم: خليفه عيد صلهام الكبييس

الفهرس

1إهداء عيل بن عبد اهلل الفياض
األستاذ خليفة بن عيد الكبييس

5أديب فقدناه

8تقديـٌم ملوضوعاِت الكتاِب
12القلـُم بن الناثـِر والشاعـِر

16تقييـُم َأعاِل اآلخرين َأمانـٌة
19َأهُل قطـَر القدامى هبَِمِمِهم وِقَيِمِهم

، ما هـو؟! 23احلـبُّ
25الـُحــبُّ و الـُكــرُه

27صوُتـك يا راِكـبــًا ُمرَتـَفـًعـــا
29آٍه من وجٍع حَن َغَدَرْت

31َأَيا دمعـًة طواها بحـُر اخلليِج
33َأبشائـُر خيـٍر َأتْت مع الـظَّـعـِن؟!

35إِلـِهـي، ما َأكـَرَمـَك !
37حيـَن ال ينفـُع َنـَدٌم

40وذكرُتـَك عند غروٍب
42يا َمـْن َأمسيَت يف داِر حصـَة

44ِوْقـَفـٌة عى ُرفاِت َأبِـي
46إِنساٌن بخلٍق وآَخـُر بآَخـَر

48أوُل ليلـٍة يف أوِل ليلـٍة
50َأفرَحـُه الصبا وأفـَزَعـُه املشيـُب

52بـقـايــا االبتسـامــِة
54مظلـوٌم ودعاُؤه سمـوُّ ُخـُلـٍق
56رعى اللـُه دياَرَك يا ابـَن ِهـنْـَد

59خماطبُة األَحاسيِس واملشاعـِر
ئاُب 61الغزالـُة والذِّ

63َأنـَّـاُت ُأمٍّ ُمـَطـلَّـَقـٍة
65مرزوق ومعيزاته وغنياته
68مهساُت شـوٍق إىل القريـِة

ـِة 70مالمـُح رمضاَن يف القريَّ
76 )القرنقعوه( عى َأياِم طفولتِنَا

78مالمـُح العيِد يف القرية
82َصــَدى األَكـَفــاِن

84صدٌر خبيـٌث ورأٌس أخبـُث
87عندما َأتاُه املشيُب

89ابـنـتـي الـعـزيـزَة
91الطفلُة عائشُة واملدرسُة
93وللصوِم َأثـٌر يف الشفاِء

95بقايا من الـُحـبِّ القديـِم
97أشــدُّ ِمـْن طعِن الرماِح

99عظيـٌم قولـُـُهـم لو َعـِلـُمـوا !
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الفهرس

101فئران يف جوفه
103كــذَب املنافِـُقـون وإِْن َأقـَسـُمـوا

105إلــى عرفــَة خذونِــي
107هنيًئا له الوقوُف بعرفـَة

109الوداُع األصعُب
111األَرُض وَقـْهـُر اإِلنساِن

113َزهـُو املنافقيــن
115اعُذرين فإِنَّ يف جويف ُبكاًء

117مهساُت املشيِب
119االستئساُد بالرأيِّ

121وأناَبـت إىِل ربِّـهـا سعاُد
123الُظلُم ِمـنـَْك وَعَلـْيـَك

ِحـيـِل 125كلـاٌت قبـَل الـرَّ
127آماُل وآالٌم

129الكتاب األمحر
ـاُه، عـفـوَك َأْسـَأُل 131َربَّ

ُجِل واملرَأِة 133مجاُل املرَأِة بن الرَّ
135إِنَّـه ذميـٌم حقيـٌر

137وصـايا ُأمٍّ
139الغفلـُة والنسيـاُن

142التكاُفـُؤ والتكامُل يف احلياِة الزوجيِة
144حن نجرح كربياءهم

146إهِنا زوجُتَك يا َأَبِت
148احلََسُد ُشُعوٌر ُموِجٌع
150رسالـُة فتاٍة إىِل َأبيها

152مالزمُة إِبليَس لإِلنسان
ـُب ! 154الَعـَجـُب والـتَّـَعـجُّ

ُر والتعلـُم 156التطـوُّ
158من ُسـُمـوَّ الصيــاِم

160ورَأيتِك يف ليايل العيِد
163َأْذُكـُرِك يا بِـنْـَت ُأمِّ
164ُمـذنَّـُب )هـالِـي(

ْت رحاُلـه ثم رَحـَل 166وُشـدَّ
168املرَأُة بجوهرها وليست بمظهرها

170الرتبيـُة يف هذا الزمـاِن
172وَمـرَّ العمـُر

175ملحق ناذج من خطه
181الفهرس
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