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املؤلف /د.أمىُت الشسهىبي
الطبعت ألاولى5102 :
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داز مداد لليشس والخىشَع
darmedad@gmail.com
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جصمُم الغالف :أ /أحمد عاطف
مساحعت لغىٍت :أ /هماٌ الُماوي
إخساج داخلي :أ /أطماء طمير
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حمُع الحلىق محفىظت
ال ًجىػ اؾخسضام ؤو َباغت ؤي ظؼء مً الٌخاب بإي َغٍهت صون
الخهىُ غلى مىافلت خطُت مً الىاشس ،باؾخصىاء خالت الانخباؽ
اإلاسخهت بالضعاؾاث الىهضًت ؤو اإلاغاظػاث
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إهداء...
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بلى اللىازٍس  ...بماء هللا
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 ...بلى مً ؤيغمجي هللا بابخالجي قُه ،واؾترصه غىضه في "ظىخه" في الؿماء.
ُ
"ع َمس العاص ي" ..اللبطان الصالح

Bo

بلحها..
التي هي ًل ؤؾبابي
الهىٍت ،الضاغمت ،الخىىن
"ماحدة الشباس ي" ...أمي

ad

بلى الصابس الهاصم  ...الظي ظاءوي مً ألاًام البػُضة.
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بلى إًمان  ...التي ال ؤغغف غجها ؾىي اؾمها ،ولً ؤنابلها غلى
ًىما لٌجها ال حؿُب ً
ألاعى ً
ؤبضا غً صغاجي.

ُ
إلى هثر ...ال ؤغلمهم  ..لٌىجي ؤغلم ؤجهم خؼهىا ألظلي ،وبخمىُاتهم
الهاصنت ؤقغنذ الكمـ مً ظضًض.
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وبلى ًل مً ؾاغضوي – ولى باإلاكىعة – في بزغاط هظا الػمل بلى
الىىع ..قُىدي ،وؤصخابي ،وبزىحي في هللا...
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ملدمت

re

خُىما ؤنابجي البالء ،وإلاا يىذ ؤخؿبجي نؿحرة ،وًان ؤبػض شخيء
غً جكٌحري هى "مىاظهت اإلاىث".
ُ
...قجػذ!
ُ
ُ
قجؼ غهلي ونلبي ،يما لى ؤهجي طبذ وؤخؿؿذ بضازلي ًخالشخى،
ولًًٌ ،بهى هٍُل زاعجي ًىحي للىاؽ بىظىصي غلى ؾحر الخهُهت.
عبما ً
خها –يما ظىيذ خُجها -ؤهجي نض مذ ،وًل ما ؤعاه وؤؾمػه
هى غىضما اهخهلذ بلى الػالم آلازغ بدٌم نىي الُبُػت الساعنت التي ما
جؼاُ في غلم الؿُب.
لم ؤقهم ماطا ٌػجي هظا الصخيء اإلاؿمى "اإلاىث"؟
َ
لم ًإجُجي ؤها؟ ولم ًسخاع قغٍٍي الهالر؟ ولم آلان؟
ً
خؿىا ..ماطا لى لم ؤعص اإلاطخي ً
نضما في هظا الىانؼ؟
ماطا لى مللذ اللػبت وؤعصث حؿُحر الهىاهحن الخايمت ،واؾدبهاء َم ًْ
ُ
ؤخب بلى ظىاعي؟
ُ
ال ؤطيغ ًل لخظاحي ألاولى؛ ألهه ماػاُ بػٌ مجي ًهضم ؤهجي ؤغُض
بخُاجي مً ظضًض لخٌمت ٌػلمها عبي الخلُم.
َ
في هظا الىنذ ..عخل ْذ ؤظؼاء مً طايغحي لخدل مدلها ؤنسخى
اللخظاث التي ًان البض ؤن ؤقخذ غُجي قحها ،وال ؤؾمٌ ظكجي َ
اإلاخػب ختى
عوح ُ
ؤعي مً ؤزغ مالى الغخمت "غؼعاثُل" ًهبٌ َ
"غ َمغ" -ؾكغهللا له –
ِ
بٍل ٌؿغ وٍغخل.
ؤي ٌؿغ ؤههى به مهمخه وعخل!
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وؤي غؿغ ًخىظب غلي مالناجه ...وخضي!
ال جملَ خُجها ختى الضغاء ..قٍل شخيء بَ ًخجمض ،وًل هبٌ بَ
ٌؿخخي.

re

ال ًهضع لؿاهَ ؤن ًهغر وال ختى الخىاًا جملَ الىىاح.
ؤوظؼها هبي الغخمت اإلاهُكى  وؾماها "مصِبت املىث".
مصِبت ..ال ًُكلر مػها خُلت ،وال صهاء ،وال مٌغ ،وال طًاء ،وال
بٍاءّ .
ًل ما جدؿب هكؿَ ً
ناصعا غلى قػله ..لً جكػله.
ً
نضنا ..ال ًجُض مػها ؾىي الاؾدؿالم الخام.
اإلاىث ..هى لخظت ،لٌجها ألاغظم غلى ؤلاَالم ،لخظت جٌخظ
بىٍالث الكغام.
ًخىنل قحها ًل شخيء يإهَ يبؿذ ػع "جىنل" ..قخجمضث الضهُا!
لخظت ُمهابت ال جضعي يم مً الىنذ جبهى وال يُل ؾخمغ؟ وال ؤي
مساى هظا الظي ٌؿخلؼم مىَ الػبىع زالله؟
يشحرا مً ّ
اللخظاث ألاولى ..ؤبلـ ً
عم ؤخغف ؤو جغاصف ًلماث ؤو
ِ
حػانب ظمل مهما بلـ بلُـ ؤو ؤظاص وانل!
ُ
غىضها ال جكهم  ..جهاب بالؿباء..
ال جكهم مػجى الهبر وال مؿؼي اإلاىث وال خٌمت الؿماء مً هظا
الهًاء ،وال جضعي يُل جكػل ،وال جملَ خو الغقٌ ،وال حؿخُُؼ به
الهبىُ!
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هى ؤمغ ٌكبه الاؾخدالت ..الهبر خُجها قُه بعجاػ ال ًبلؿه بال
اإلاخهىن ،الظًً ونغ في هكىؾهم مكهىم الػبىصًت الخهت هلل – غؼ وظل-
وهى مبلـ غؼٍؼ ال ًىاله بال الهضًهىن.
ؤي غهل ًهبل؟
ً
وؤي شخيء هظا الظي هغضخى به بضًال غً بقغام ألاخبت؟!
يُل جهبر ؤن ًخىاعي نكي الهلب جدذ جغاب ال ًُ ُ
مٌى ََ ختى مً
إلاؿه بالىظغاث؟
ؤنؿم ..لىال لُل هللا وغىهه ما مغث هظه ألاوناث ،وما يىا
ُ
لىىجى مً هالى مدهو قحها.
ٌ
َ
همـ:
طاث لخظت ..خضزجي خاصر
ؤهذ غلى نُض الخُاة!
ِ
ُبهذ! يُل؟
وؤها ال ؤعاوي وال ؤؾمػجي وال ؤخـ بإي شخيء بال خغاعة الضمؼ ًجغي في
ُ
اإلاهل.
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غغقذ ونتها ؤهجي البض ؤن ؤبضؤ عخلت البدض غجي وؤقدل ،نض ؤظض طاحي.
لم ًًٌ معي صلُل غهلي ًلهمجي ما السُىة ألاولى وال يُل ؤبضؤ؟
هغغذ بلى ؤمي ؤبدض غً ؤي يخاب إلاً نض ؤإلاه ُمهابي َغله ًمض
ًَضه وٍىدكلجي مً يُاعي ..قلم ججض.
ُ
قؼصث
قؿإلذ ؤدي غً ههُدت مٍلىم ؤحػؼي بها قتهىن ؤوظاعي..
غلُه ّ
الهم قلم ًُجب.
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بػثرث ؤوعاقي وعؾاثلي ؤبدض بحن ؾُىعها غً ؤي صفء ؤو بغص
ًُغى غلى ؤهُجي ..هحهاث هحهاث!

re

خُجها ..ونؼ الُهحن في نلبي..
ما ؤغظمه! وما ؤنػب لهاءه ،وما ؤٌؿغ الظي ًلُه!
ًهحن ونغ في نضعي ..ال ُمشبذ وال ُمػحن بال هللا وخضه ال قغٍَ له،
لً ججض ًًضا ُمضث بلَُ – ختى نبل ونىع اإلاهِبت – ؾحر ًض هللا.
ُ
ُ
لٌىَ مً ؤزغ الجؼع والكجإة حؿصخى غُىاى ال جىدبه بلى يم اللُل
ُ
والخىى الظي ه ّؼُ مً الؿماء ألظلَ.
هىا بػٌ مضاص ؤظغاه هللا في نلمي ..لَ.
لٍل الشٍالى ،واإلاٍلىمحن ،والخؼاوى ،واإلاٌغوبحن ،واإلاكجىغحن ،في ؤخبتهم،
ً
الىاػقت نلىبهم وؤغُجهم ً
وصمػا ،وآهاث ال جمل جهضح في الكًاء
صما
السخُو.
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الفصل ألاوٌ:
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" و جحظب أهً ُ
حسم صغير ...وفًُ اهطىي العالم ألاهبر "
إلامام علي بً أبي طالب – هسم هللا وحهه –
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َ
لم جلسأ هرا الىخاب؟
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ؾااُ البض ؤن جكٌغ قُه نبل ؤن تهم بالكغوع في الهغاءة..
ؾإظُبَ بما ؤغلمه ؤها خحن نغعث البضء.
ًل ما ؤصعٍه ؤهجي خحن يخبذ قٌغث قَُ ً
يشحرا ،ؤخؿؿذ ؤهجي ؤعٍض
ؤن ؤًىن ظىاعى وؤعقو بَ.
عبما ؤيً لَ ً
غىها ونذ ال ججض خىلَ مً ًكهمَ ..ال ؤعصص لَ "ال
جدؼن".
بل مً وانؼ ججغبتي التي ماػالذ ؤزاعها ال جىمخي مً عوحي..
ظاهب ِمً هظا الٍىن
ؤخضزَ ،وؤغاٌكَ ما حػاهُه ،وؤزبرى ؤن هىاى في
ٍ
الكؿُذ َمً ًبالي ألمغى ،وٍضغى هللا ؤن ًظًب وظػَ يما لى لم ًًٌ ً
ًىما.
ال ًدـ بَ مشل َمً طام ما نض َ
طنخه ؤهذ وايخىٍذ به.
ّ
ًكهمَ ؤيػاف ما حكاءً .كهمَ؛ ألن ُم َػ ِل َمه ألامحن هى طاجه
مػلمَ "ألالم" ..و َ
صعؾه هكـ صعؾَ ..لًٌ الكاعم هى الخىنُذ..
عبما لخو بَ ؤو ؾبهَ في الخػغف غلى الكهضان.
ً
يخبخه؛ مداولت مجي ؤن ؤظػلَ جغي ما نض ازخهَ به هللا غؼ
وظل؛ ألهَ خحن جكٌغ في قغاء يخاب بهظا الاؾم ٌػجي ؤهَ مشلي خحن يىذ
ؤنل وؾِ اإلاٌخباث الٌبري ؤبٍي!!
ؤعاوي ً
نؿحرا ً
ً
جائها بحن مئاث الؿىحن والسبراث وألاغماع ،ومؼ
ظغما
هظا ..ال ؤخـ ؤن مجهم مً ًلمـ عوحي وٍدـ بمبلـ زىفي وقؼعي.
هىذ أشعس بالظُاع!
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ؤبدض في الٌخب غً بقغانت هىع حؿخُُؼ الىكاط لغوحي ،ؤو ؤغٌل
غلى الهغاءة لػلجي ؤنغؤ ًلماث ؤظضها جغبذ غلي وجؼٍذ الهم غً ًاهل
غهلي.
بن يىذ نض نغعث نغاءة يخابي ..قهظا ٌػجي ؤن ألالم ٌػغقَ ظُضاً
وحػغقه ،عبما هى ًجاوعى ،عبما ٌؿٌىَ ،ؤو ختى ؤهه ًإجَُ ػ ً
اثغا بحن الخحن
َ
وآلازغ .وهظا نىؼ بضازلَ الكًىُ للخػغف غلى هظا الًُل  -ؾحر
اإلاغخب  -به في ُظل ألاوناث.
يخبذ هظا ألزبرى غالهُت ؤحها اإلاىظىع:
"اخؼن يما حكاء".
ؾإخٍي لَ هىا يُل زًذ مػغيت يىذ ؤغغف ؤهجي ؾإزغط مجها
مجهٌت ،مخػبت...
لٌىه ًان ًغيُجي قغف اإلاداولت ،والؿعي للبدض غً مدبت هللا،
والدؿلُم بالهًاء.
هخظاع ؤن ًإجُجي ً
ؤها ؤعصث البدض غً الغيا ..ال ا َ
يُكا في اإلاؿاء.
بن يىذ َ
هاثم الغوح حػاُ..
بن يىذ حػاوي الهؿىة وظكاف هبؼ الىصاص ؤنبل..
بن ًان لَ مؼ ألالم زإع  ..ؤو ؤعصث ؤن جغنو نلبَ بدضًض شجً؛
َ ُ
لترخم وجغخم..
ُ
َهلم ًا ناخب ألالم ..هىا ججض مبخؿاى!!
بن قػلذ ونغعث بيماُ نغاءة هظا الٌخاب ..ؤؾإلَ الضغاء.
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" البىح ...وله شفاء"
أمىُت الشسهىبي
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اللىازٍس..

re

ؤًا خبِباث هللاً ..ا نؿحراث غلى الىظؼ الػظُم..
قلخهبلً اغخظاعي..
ؤغخظع ؤهجي ؾإخحي الظيغٍاث اإلادكىعة في الهضوع مً ظضًض،
ؾإغُحها بػٌ الىبٌ لخخجؿض وجكؿغ العجُب مً ألامىع التي مغعها بها
ً
ظمُػا ،وما ػلىا ًلما ومٌ َُل الظيغي لىهلت اهكجغ الضمؼ وألاهحن!
ؾإيخبها غلى الىعم؛ ألهجي ؤئمً ؤن ًل ما ال ًٌُخب ًمىث .ؾإخٍي
غً آالمىا صون زجل ؤو وظل ؤو ؤصوى قػىع بالخغط .بال ؤهه ٌؿاوعوي بػٌ
بخؿاؽ بالظهب ؤهجي نض ؤهٌإ ظغاخًٌ ،وؤطيغيً ببػٌ الظي مطخى.
ؤزصخي ؤن ًاطًًٌ خضًثي ،وٍجغي صمىغًٌ ونض يكٌكخمىها بػض
َىُ غىاء وغىٍل.
ً
لٌىجي ؤقكو غلى َمً ؾخلخو بىا ؤال ججض ظال جغجاح قُه مً نُظ
الكهض ..وما ؤنػبه ..وما ؤنؿاه!!
وحػامل اإلاجخمؼ ألاخمو وغاصاث الخُكل السسُكت.
خبِباحي ...ؤها نغعث البىح والىنل وبظاصة الهىُ ختى جىًب
ألاخغف غلى قكتي؛ ألهه خحن ؤلـم بي الشٍل ،وصزلذ بلى صاثغة الخؼاوى
واإلاٍلىمحن هظغث خىلي وطهلذ!!
عبما لٌثرة الػضص ..لخٌغاع ألالم ،ولكضاخت الىظؼ وجمازله ،يإهجي
ؤمام مغآة ؤنل.
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ال ًُهضم هظا الدكابه ،جباؾخَ هكـ اإلاكاغغ اإلالتهبت والهلب
اإلاشهىب ،وألاًام الشهُلت الغجِبت ،وألاخالم التي باجذ ؾغ ًابا ال ًهضنها
ؾىاىً ،لما ظغٍذ هدىها جبسغث في الهىاء.
ِ
ً
مػَ،
ؤقُاء ظمُلت ،بل بجها مبهغةً ،اهذ لخملا ِى قغخا ،لٌجها ماغاصث ِ
وًل مداوالث اللخام بها باجذ ً
هباء!
ؤحػغقً ًا خبِباحي..
بػٌ ألاخُان ؤقٌغ ؤن ألاوظاع جدب مشلىا ..مشل البكغ! الىظؼ
ًىاصي بػًه ً
بػًا يما ألاقىام!
مم زلو هللا اإلاكاغغ؟ عجُب ؤمغها وهللا! جخألل وجخػاعف وجخكو
مهما بػضث اإلاؿاقاث ؤو البلضان ،وازخلكذ ألاغغام والشهاقاث.
قِئان ال خاظت لترظمتهما في ًل بهاع ألاعى:
اإلاىؾُهي والبٍاء!
الخؼن قضًض غلى ًل الهلىب ،مغٍغ هكـ اإلاغاعة غلى ًل
اإلاٌغوبحن ،وؤخؿب ؤن في هظا ً
ؤًًا صلُال غلى وخضاهُت هللا غؼ وظل ،هى
زالو ًل شخيء ،وًل شخيء غىضه بمهضاع.
ًان ًل ما ؤزكاه ؤن ؤًىن ؤها ممً جدبهم ألاخؼان؛ ألجها ما بن
جإث ال جهجغ ..
ؤحػلمً ؤظجها ً
ّ
ؤًًا حػغف الىقاء!
وغلى هظا ألاؾاؽ ،وباالغخماص غلى زانُت اإلادبت والىقاء غىض
اإلاضغىة "ألاوظاع" صغىىا هخداًل غلحها ،وهبىح بإوظاغىا خبِؿت الهضوع
لُخػاعقىا وٍخهاخبىا وٍخػاوهىا غلى الغخُل؛ قىكغؽ مجهم ووؿترًذ  ..عبما !
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عبما مُلي بلى بىاث ظيسخي شخيء قُغي ،لٌىه لِـ الؿبب الىخُض
ألوظه لهً الخضًض في يشحر مً اإلاىايؼ ،قلػلها صعاًت بهً ؤغمو ،وبما
جدىٍه نضوعهً الهكت.
و ً
ؤًًا ألهجي صهكذ ،وال ؤبالـ خحن ؤنىُ ؤن غضص البىاث اللىاحي
مغعن بىكـ ججغبتي وماػلً ٌػاهحن آزاعها ،ونض ؾبهىجي بإغىام وؾىىاث
َىاُ ،نض قام ًل جىنػاحي.
وٍؼٍضوي ً
ً
قضًضا ًلما عؤًذ عنُهت ؤزغي جىًم بلى هظه
خؼها
الهاثمت.
ؤعٍض ؤن ؤخٍي للػالم غً ؤوظاغهً الالحي امخىػً غً ونكها ،بما
ً
ً
ً
وَمػا في
نهغا وؾلبت غلى ؤمغهً ،ؤو زجال مً غاصاث مجخمؼ مغٌٍ،
مؿخهبل ال ًلىمهً قُه الىاؽ غلى ابخالء ؤناب نلىبهً ً
ًىما ولم ًسترن
مىه ً
قِئا .ؤو ألن الىظؼ ؤغظم بٌشحر مً الخٍي؛ قأزغن ظؼاء الهابغاث
اإلاشابغاث في آلازغة ،وػهضن الضهُا ومباهجها وػٍىتها.
ًلها ؤؾباب ظضًغة بالضغاء لٍل زٌلى ؤن ًصبتها هللا قُما ازخاعث
ؤن حؿلَ مً صعوب الخُاة.
ؤوظه للهىاعٍغ ،مغهكاث الخـ ،عنُهاث الىكىؽ ،طواث الىضوب
الؿاثغة بغنُت حػاػي وؾالم.
ال جؼهضن الخب!! ؤهتن اإلااهغاث الباعغاث به في ًل خاُ ..صون
نلىبًٌ ًظبل الػُل ُوٍكغؽ الخىى مً ًل مػاهُه ..ؤهتن ؤنل الخب
والغيا والخُاة.
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"الحب هى عىاق للحُاة وهي بيامل أهاكتها"
إًمان صالح
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"ع َمس" ..والظُف الثلُل..
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طاث ًىم مكمـ ظمُل ؾإلجي ُ
"غ َمغ":
 ماطا جخمىحن مجي قػله ألظلَ؟ ال شخيء ..ؤها بَ جدهو غىضي الايخكاء.ُ ّ
وهللا لى ه ِظ َم ْذ مؿابهت في جخىٍج ؤؾػض اليؿاء؛ ألًىهً ؤها ؾُضة الػاإلاحن
صون مىاػع.
بػض قهغًٍ..
هاظغ ُ
"غ َمغ" بلى عبه ،و َخل الًُل الشهُل ،وؤعجبه اإلاهام.
بػض قهىع..
مؼ هكسخي الخؼٍىت..
وخُضة ؤبدض غً " الؿلىي "
***
بضؤث مإؾاحي خحن هاظغ عقُهي بلى خُض ماال ًمٌىجي ؤن ؤػًٍ له
خُاجه يما ؤقاء.
ً
ً
يىذ غغوؾا جيخظغ نبُاها ال ٌؿُب غجها في البداع ..ال ًهبل غلى
نلبها قبهت خؼن ؤو زىف ؤو هاظـ قغام.
ًاهذ ًل ال ُـمجى ؤن ؤعجضي له ً
زىبا ؤبٌُ ،ؤزخاُ به يٍل ألامحراث،
وًان للهضع ًلمخه.
"مىخهى الجىع ؤن حؿُب خُىما ؤهىي ؤن ؤعجضي زىب الؼقاف ًا
ُ
"غ َمغ"!
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هٌظا هاصًذ في هكسخي غله ًجُبً ..ىكي غً هكؿه ال ُـم ِدبت تهمت
السظالن.
ًان مىخهى الههغ ؤن ًإبى الهضع وٍدغمجي ؤن ؤًىن ؤمحرة بػهض
ػواط.
ً
ًان هى ؤهال لهظه السُالءِ ..و ْػ َم الهاخب والغقُو  -ظؼاه هللا غجي
زحر الجؼاء.-
قجؼ نلبي بهجغجه بلى الؿماء صون اؾدئظان مً غُىوي ..صون
بام ..وصون هظغة مىه جسبروي يم حهىاوي ..ؤو ختى
بغالمي ؤهه غلى الىغض ِ
هظغة غخاب ؤزبره قحها ؤهجي ؤوهً مً الؿُاب ..وؤيػل مً ؤن ؤنل غلى
هانُت الاهخظاع.
طهب غهلي ،وجاهذ زُىاحي ،وطعث الغٍاح ًل ؤخالمي ،وبهُذ
اث وؤجدؿغ غلى يُاغها وجدىلها لؿغاب ،وؤعجب ؤي
ؤهظغ ألمىُاحي ألازحر ِ
ظلم هظا الظي ؤهؼلخه غلي الؿماء؟!
يىذ ؤيخب بػثراث ؤصبُت ؾحر مكهىمت ،معجىهت بماء الػحن وملر
اإلاغاعة؛ ألهجي يىذ ؤعٍض ؤن ؤقػل ً
قِئا ٌؿىُجي غً ؤلاخؿاؽ بالكغاؽ اإلامخلئ
باألخؼان ،يىذ ؤبدض ًاإلاؿخؿُض غً نكت للىجاة.
ؤؾإُ ًل َم ًْ ؤغلم قُه الىظاهت ..وًل َمً ؤغلم غىه الىباهت:
 ماطا ؤقػل بكااصي؟! يُل ؤعمم نضوغه وؤَبب ظغوخه؟الجىاباث:
ًاهذ ؤؾلب
ِ
 "ال جدؼوي".ً
خؿىا ؾإقػل ..يُل؟ لً ؤخؼن ..لًٌ يُل؟ ّ
زبرووي غً الىؾُلت التي
ِ
ؤؾلٌها ألنل إلاههض الالخؼن!
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ؤنؿم  ..ؤها ً
ؤًًا ؤعٍض ؤال ؤخؼن.
ًان بهُو الىىع وخضه الظي ًإحيً ..إحي مً اخخمالُت ؤن ًٍىن
ماػاُ ناخبي غلى نُض الخُاة في مٍان ما بػُض مهجىع عبما ،ؤو ً
قانضا
ً
مػخظعا قإؾكغ له،
للظايغة -يما في ألاقالم والغواًاث  -وؾُإحي بػض خحن
ً
ً
زكبُا في مىُهت ؾاخلُت وههخاث غلى نُض ألاؾماى!
ووكتري مجزال
قُلم ظُض ..وخالم ،وًان لُىاؾبجي ً
يشحرا لى ُزحرث ،لٌىه نضعي
الظي ويؼ الجهاًت وؤغضها يما ًضبغ عب الؿماء.
صاعث بي الضهُا ،وجم الدكىَل غلى بىنلتي الضازلُت بكػل
الهضمت؛ قبهُذ مٍاوي ال ؤبالي باألًام ،وال ؤصعي مىنؼ نضمي ،وال يُل
ًٍىن ػماوي.
جغصص في زاَغي نى ٌُ يىذ ؤصعؾه في اإلااضخي ،في يشحر مً
مدايغاث الخىمُت البكغٍت:
"الؿػاصة ..بعاصة"" ..الؿػاصة  ..بعاصة"" ..الؿػاصة ..بعاصة".
ً
جٌظًبا:
نغزذ
 يكى! ؤها ؤعٍض ولًٌ ..وانعي آلان ًسبروي ؤهجي خؼٍىت ،وؤن نلبي ًتهاوي!!ً
حكغم قمـ ًل نبذ ألظضوي ؤجلىي ً
وخىِىا ،ؤجىؾل للُل ؤال ًىجلي،
قؼغا
وؤؾإُ الجهاع ؤن ًُىُ وال ًىهطخي؛ ألن ًل ًىم ًمغ ًايض لي ماال ؤعؾب في
مػغقخه ؤو الخػاٌل مػه.
ًان نضعي ًدىي بغًان ؤلم ،وعظؼ يغب ويمض و ْ
وظض.
يُل ؤججاهل ًل هظا اإلاػترى الكضًض؟ يُل ؤصًغ ظهغي لهظا
السجاُ الػؿحر وال ؤخؼن؟ هل مً زُىاث ؤقػلها؟ ؤي ؤقٍاع ومهترخاث
جغقضوي؟.
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يىذ خحن ؤنؼ في خحرة مشل جلَ ً
ؾابها يىذ ؤطهب لـ ُ
"غ َمغ" -عخمه
هللا  -قُإجُجي بٌخاب ٌكغح ،ؤو بهىُ مدكؼ ألقػل ،ؤو بخضعٍب ؤئصًه
قإهجر..
ؤما آلان ..وظضججي وخُضة وال مىام مً اإلاىاظهت الهىٍت مؼ
الخؼن؛ قبضؤث ؤنخكي ؤزغ اإلاىاؾاة لىكسخي اإلاؿضوعة.
ؤغؼحها ،و ّ
يًاُ بالغمًاء ال ًجض اإلااء.
ؤعوح غجها ،وال ؤجغيها حػاوي
ٍ
يىذ ؤخاوُ ظاهضة ؤن ؤؾخػظب مظام ألالم ،ولم ؤيً ؤغلم ؤهجي
في الُغٍو ؾإحػلو به وؤناخبه!
ً
وبضال مً مهخه بذ ال ؤهابه ،وال ؤزاقه ،بل غلى الػٌـ بذ
ً
ؤخُاها ؤخخاُ غلُه.
ونكذ في مدغاب ألالم مكضوهت ..ؤجلمـ هىع هللا ..طاى اإلادغاب
ً
واخضا غلى
الظي ما بن زغظذ مىه اعجهُذ ،وبن مٌشذ قُه لم جؼص بال
غضص اإلاخإإلاحن صازله.
غظُم غضص الىاقهحن هىا بهظا اإلادغاب ،ال جٌل ؤغحن نلىبهم غً
طعف الضمىع ،وال ُجسكي مالمدهم ّ
يم الػظاب الظي ًهاؾىهه ،وبن ججملىا
واصغىا ؤجهم ناصعون غلى مؿالبت الهم.
الهم ٌؿلب ..نضنجي!
الهم حهؼم الجبل قما بالٌم بمً هى ؤيػل مسلىناث هللا! ٌؿلبَ
ؤلل مغة وًل مغة وال ٌؿلبه بال طيغ هللا! وطيغ هللا ..يغم ،قٌُ يغم .وهى
ألاغظم في هظا اإلادغاب بالظاث!
مظهلت يم اإلاىذ التي ًبظلها هللا لىا في مهابل نلُل الػىاء الظي
ْ
ونؼ اإلاهاب َ
الجلل.
وؿدكػغه بػض اإلاىؼ و ِ
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لِـ صعب الخؼن هحن  ..ولِـ الؿاثغون قُه ؾىاء.
قُه جضمي الهلىب نبل ألانضام ،وجخؿحر اإلاالمذ وألاقٍاُ ،وهٌدؿب
نكاث لم جًٌ جسُغ لىا ً
ًىما بباُ.
ٍ
ً
قُه جٌثر ؤناوٍل وهمهماث الىاؽ اإلاطجغة غً حؿحر خالَ .قػال..
ال شخيء ٌػىص يما ًان ،ال هملَ الهضعة وال ختى الغؾبت ؤن وػىص خُشما يىا.
ُ
خُىما هجض لظة اؾخسالم اإلاىدت مً عخم اإلادىت ،خُىما هجُض
قهم بػٌ جضابحر الؿماء صون وظل وال غىاء ،قإي قغاؾت وعوغت ؤظمل
مً هظا ًمًٌ ؤن جىظض؟!
وصخىث طاث جهاع؛ قغؤًذ هكسخي في اإلاغآة ال ؤقبنهي ..لٌىجي ؤقبه
ً
شسها ؤخب ؤن ؤًىهه عؾم ًل الضمىع التي جمل مهلخُه ،ؤو هظا الظل
ً
شسها ًهىػه هللا ،نىػجي الههغ مً ظضًض
الظي ٌؿُي وظضاهه ،ؤقبه
وهظبجي!
قكغخذ باالزخباع والازخُاع ،ونبلذ بهضعي ؤن ؤواظه اإلاىث،
ًهاخبجي لُل هللا وجضبحره ،وطيغي َُبت مً خب ُ
"غ َمغ"  -ؤيغمه هللا -
ولُىه...
َْ ُ
وأبِذ إال أن أهمل الطسٍم لعلني " أللاوي" في آخسه.
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"ولخصىع على عُني"
طىزة طه آًت 33
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(في معنى ولمت الفلد)
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الفلد :هى اؾم ًضُ غلى اقخهاص الصخيء ،واؾدكػاع الىخكت
لؿُابه .هى ؤن جُلبه ..جدخاط بلُه قال ججضه.
حؿخهغزه ًل لُلت قال ًلبي الىضاء ،وجىاظُه ؤَغاف اللُل حؿإله
َ
لم ؾاب قال ًغظؼ بال نضي نىجَ ًخسلله البٍاء.
اإلاكهىص ..هى الظي ال ٌُػغف يُل ٌُؿخضُ غلُه ،وال ما الؿبُل
بلُه؟ يإن ًسخكي الجؿض جدذ التراب في نبر بػُض ،وجبهى ألاعواح بزغ
ألاخبت جهخكي اإلاىاماث والغئي لػلهم ًإجىن بها ػو ًاعا.
الكهض ..هى ؤن ًخدىُ نلبَ بلى نبر ًًم عقاث طيغي ؤغؼ الىاؽ،
ومؼ هظا ال حكػغ بال بهلبَ اإلاشهىب يإهه بال نغاع.
ُ َ
ٌ
الكهض ..ونل بلُـ إلخؿاؾَ بالًُاع ،مىث ؾحر مػلً للكانض،
ٌ
مىث غلى مهل جدذ مغؤي ومؿمؼ مً هكؿَ ،جغاها جظوي وال جملَ لها
ؤي شخيء.
بل هى غحن الُخم ..الُخم بخؿاؽ السىاء ..بخؿاؽ الػغاء .يإن
لَ ؾىض واهٌؿغ.
الىجض الظي يىذ جخػٌؼ غلُه قجإة ..جكخذ! ال وهِـ وال عقُو..
والخػغف غلى الصجً والخىحن ؤمغ مىه ال قغاع.
 متي ًإحي؟ بؿخت! بؿخت ججضه نض خل ،و ًؤًًا ججضه نض ؾاصع.
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جلهاه انُدب ؤغؼ الغقهاء ،واهخهى ؤنغب ألاخبت وؾاقغً .دضر
نبل ؤن جىدبه ،صوهما بهظاع.
ًإجَُ عبما في نمت ؾػاصجَ ،وؤهذ في ؤوط الكغح ،ال جكهم ؤي شخيء
بال ؤهه نض ناع.
ال جضعى يُل جكؿغ الىانؼٌ ،عجؼ غهلًَ ،سبرى ؤن الخاُ حؿحر،
لٌىه غلى مؿاًغجه ؾحر ناصع .والػبضً ..ل الػبض ؤن ججبره غلى طلَ.
ً
مؿاًغة غالم مؿاًغ غً ًل ما خضر هكؿه به ً
ػماها َىٍالً .هل
الهلب ً
عقًا للىانؼ الجضًض.
ًخىنل غً ضخ الضماء وبخضار الىبًاث بػضما ؤنابخه الهضمت
بالجمىص .وؤنابذ الػهل بالظهىُ ،ؤو  ..بالجىىن!
خحن ًإجَُ الؼاثغ ..صازلَ ًله ًجهاع .وؤمم وغكاثغ وبلضان تهضم
ُ
وجهام.
عبما جيكإ بمبراَىعٍاث وخًاعاث وؤهذ ال حكػغ .مؿخهبالث
ُ
الخـ غىضى بمضاعاث الؼمً جُمـ يما لى لم جىظض مً نبل .ال جكهم
عمؼ الػهاعب في الؿاغاث ،وال صالثل ألاعنام في الغوػماهاث.
ق ً
ػلُا ..جٍىن زاعط الضهُا!
بػُض في هالت ؾحر مغثُت حؿًٌ ،جبهى بها جخابؼ ألاخضار ببِء،
وبلؿت ال ًكهمها مغيؼ ؤلاصاعى في غهلَ ،ال ٌؿػَ بال اؾترظاع طاث
اللخظت بىكـ نضع اإلاغاعة ،بىكـ جبػاث الٌمض ومبلـ الاؾدُاء ،جبهى ً
نابػا
في نػغ طاجَ ال جدضثها وال ججُبَ لى ؤهذ قػلذ.
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ال جباصعها باللىم ،وال جباصلَ الػخب ختى لى ؤهذ ؤعصث.
ً
ًل شخيء ًان نبل هظه الىهلت الساَكتٌ ..ؿضو ؾهال ..وًل ما هى
آث ..غظُم ظلل!
حؿإُ هكؿَ َ
ولم ًدضر الكهض ،وبحن َُاجه ًل هظه الًغاع
والكغوع؟ ؾااُ بضهي ومكغوع وَبُعي ؤن ًدباصع لظهىَ الػاظؼَ :
لم
زلو هللا هظا الصخيء ..الكهض؟
الؿااُ هىا لِـ ً
بهٍاعا لخو هللا في ملٍىجه ومسلىناجه! قاألمغ ًله
بُضًه ،لًٌ مً الػبض ججاهل ؾااُ َاؽ يهظا ،جدضزىا به الىكـ مغ ًاعا
ً
مؿماعا ًضنه ًل خحن في ًهُىَ بدٌمت هللا
وجٌغ ًاعا ،وهترى به للكُُان
وجضبحره.
الكهض ..مسلىم مشلىا ،له صوع ًاصًه لػلم ٌػلمه هللا وخضهً ،إحي
في ونخه الظي ُخضص بالُىم والؿاغت.
ال ؤصعي الجىاب الكافي ،لٌىجي ؤخؿب ؤهه في لخظاث الؿٍىن
اإلامُخت جلَ ًستزن غهلَ الٌشحر والٌشحر مً اإلاػاوي والغؾاثل الغباهُت،
وجخؿحر بضازلَ مكاهُم غضًضة ،لم جًٌ لتراها ،ؤو جهغؤها بهظا الىيىح
ً
نبال.
الهالت التي يىذ بها حؿخهبل عجاثب اللُل واإلاجن مً عبَ لٌىَ
ال جكهم خُجها ،جبهى مػلهت ختى ًإحي ونذ جبرم مػاهحها في خُاجَ ،وهى ما
ًكؿغه ظمُل الهكاث التي ججضها في هكؿَ بػض خحن ،وال جضعي متى؟ وال
يُل ايدؿبتها؟

to

-S

ok

Bo

ad

ed

M

27

ً
ؤخؿب ؤن هللا ٌؿخسضمه في حػلُمَ زهاال ال حػلمها غً
هكؿَ ،وٍؼيَُ مً صهاًا ال جلخظ ختى وظىصها قَُ ،هللا ًيخهَُ لظاجه
وحهُئَ لضوع له مىانكاث مدضصة.
زب الىىنً ..صىعً على عُىه أيها امليلىم! ابخهج!..
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" الحب واملىث ٌغير ول ش يء"
حبران خلُل حبران
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هُف أهسم الظُف؟

re

خُجها ًان همي ألاوخض هى ؤن ؤمل الكغاؽ اإلاسُل الظي جٍىن
صازلي بغخُله بػضما ًان ٌُؿلل مدُُي ًل ألاوناث.
يإهجي في قًاء سخُو ال ًهلجي قُه شخيء ،اللهم بال بػٌ هبًاث
بايُت غلى خالي ،ؤؾمػها بحن الكىُت والكىُت خُىما حهضؤ نىث ألاهحن.
عؾم يثرة اإلادبحن وال ُـمبالحن ..لم ؤيً ؤعاهم ؤو ؤخـ بهم .يىذ
ُ
ؤعاهم يظعاث جخدغى في الكغاؽ ،جدضر بػٌ الخغًاث ،وجهضع ألانىاث
هدُجت الانُضام وقهِ!
ُ
ؤهظغ لهم مخمىُت لى ؤصزل ًل هظا الطجُج الظي ًدضزىهه صازل
ً
نضعي لُعج باألنىاث والٌالم ،ؤو ختى الهغار والىىاح ،بضًال غً هظا
الؿٍىن الظي اخخلجي ..وؤنام!
ؾٍىن ٌُؿلمَ للُإؽ والسىف والىظؼ وحؿائالث ال جمل الخٌغاع.
خاولذ الهغب مىه ،لٌىجي يىذ ؤجلمـ َغٍهي في اإلاهاومت يإهجي يكُكت في
غخمت ظالم ،ال ؤغلم مً ؤًً ؤبضؤ؟ وال يُل ؤزبر هكسخي ؤهىا ؾيىجى؟ وًان
هللا غىوي ..ووظضث يالتي التي َ
قخد ْذ لي باب قٌُ مً الػُاًا التي لم
ؤيً ؤغلم غجها ؤي شخيء.
وظهغ لي ؾااُ ماعم ًهخلجي:
ً
حػظًبا لي غلى ظملت طهىبي اإلاايُت؟
هل بهظا ًغنُجي هللا؟ ؤم ًبخلُجي
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ْ
ُ
" بهما ًهبرهم غلى وظىص خٌمه ..غلمهم بىظىص
ْ
ِغلمه"
مً الخٌم الػُاثُت.
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املصازع ..وداز الاخخصاص

re

ً
ً
عظال ً
مدهىال ً
وقحرا ،وله
ؾىُا ًان له مؼعغت يبحرة جيخج
ًُدٍى ؤن
مً السضم والؼعاع الٌشحر.
واههطخى الكهغ ،وخان ًىم نبٌ الغواجب ،قجمؼ ًل الؼعاع بال
ً
ً
يال مجهم ههِبه مً اإلااُ؛ ُ
قؿغ الغظاُ ،وباجىا ًخداًىن
واخضا ،ؤغُى
وٍدؿامغون غما ؾُكػله ًل واخض مجهم بماله.
مجهم مً ٌكتري ألوالصه ألالػاب والضمى ..ومجهم مً ًبخاع الشُاب،
ؤو ًسغط في هؼهت ؤو ..ؤو  ..باجىا لُلتهم قغخحن بال ً
واخضا!
مهضوما مً حػامل ّ
ً
عب الػمل مػه! يُل ًكػل به هظا؟ وهى
ًان
ِ
اإلاسلو واإلاخكاوي في غمله ،وٍخهً الؼعع وحؿىٍت الخكاجل ،واقتهغ غىه
طلَ؟!
ماطا ًكػل بأماله التي بىاها غلى عاجبه اإلادغوم مىه آلان؟! يُل
غمله هٌظا؟! ؤهظا ظؼاء ؤلازالم واإلاهاعة!...
ًهؿى غلُه عب ِ
بػض اههًاء غضة ؤًام اؾخضغاه عب غمله ،وؤزبره يم ًكسغ به
إلجهاهه ومػاوهخه لؼمالثه في الػمل ،وؤهه ًدبه لظا آزغ ؤن ًمىده عاجبه ونض
ياغكه له يػكحن ،ومػه ههل نُمت خهاص الػام مً اإلاؼعغت ًلها!
ؤلجمخه اإلاكاظإة..
ؤيمل ناخب اإلاؼعغت :لٌىجي زكِذ بن قػلذ طلَ غلى مغجى
ومؿمؼ مً ػمالثَ ؤن ًىؾغ طلَ نضوعهم غلَُ؛ قأزغث ؤن ؤغُُه لَ
مً باب الازخهام بُجي وبِىَ قهِ.
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ؾإله اإلاؼاعع:

re

 َلم ؤها؟
 وهل ظؼاء ؤلاخؿان بال ؤلاخؿان؟!ؤجٌغمجي باظتهاصى؟ وؤيً غلَُ ؤها؟ وؤها ؤهل الجىص والٌغم!
وهلل -غؼ وظل -اإلاشل ألاغلى وألاغظم!!
خحن جكٌغ قُما مىػَ عبَ  ..تهلل ؤهه ؤصزلَ باب الازخهام ،لغبما اَلؼ
غلى ما في هكؿَ قػلم ؤهَ ؤهل للخمدُو والاهخهاء؛ قإيغمَ بالكهض ..
لُضهكَ بالػُاء.
اقغح !...
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"وإهما ّ
كىاهم على حمل أزلاٌ الخيلُف ،وزود أطساز
الخصسٍف"
مً الحىم العطائُت.
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طلت الصحاحاث

re

ؾااُ بضهي آزغ:
يُل ًغضخى عبي الخىىن لػبضه اإلاؿلىب ًل هظه آلاالم ،وهى الهاصع
غلى ججىِبه بًاها؟
ً
عجبا!
وهل خؿبذ ؤن غظاب "ًىم يإلل ؾىت مما حػضون" حهىن بال
ببػٌ الػؿغ والكضة في ؤًام الضهُا اإلاػضوصاث؟!
يُل هجخاػ يغب آلازغة بن لم هىكو مً عنُض الِؿغ في الضهُا؟
يُل هغجهي صعظاث الػال بن لم هٍابض لىػلى في ؾلم الغيا صعظت صعظت
وبن اقخض الهػىص باأللم!
ًُدٍى ؤهه خُىما زلهىا هللا ؤغُى يال مىا ظػبت ملُئت
ُ
بالؼظاظاث ،مخػاصلت غىض ظمُؼ السلوً ،ل ػظاظت يخب غلحها اؾم ما
جدىٍه ًالكغح ..البٍاء ..الؼواط ..اإلاغى..... ،بلخ ،وهٌظا مً ًل شخيء في
الضهُا.
ًل مىا ٌػبئ مً ػظاظاجه يما ٌكاء ،قةن ًان ٌؿغف في ؤلاهكام
مً ػظاظت اإلاغى ..قةن ههِبه مً الصخت ماػاُ ُم ً
ضزغا ،وبن ًان ًىكو
مً الخؼن ..قؼظاظخه مً الؿػاصة ملُئت ،وهٌظا...
ٌ
ًل ههِبه مهؿم بػضُ مىظ البضاًت ،ال ًجخض خهه ؤخض مً
اى جمام الغيا
السلو مهما اظتهض ،قال ًهلو وٍبخئـ ختى ًلهى هللا وهى ع ٍ
بما نؿمه هللا له.
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وهدً بط ال ًٌكُىا نضع مػحن مهما ػاص مً الكغح والؿػاصة
والخبىع وؤمشالهم ،قةهىا خحن جإجِىا الىىاثب هظً ؤن هللا نض ظلمىا
_خاقاه ظل وغال_ ؤو وؿِىا وؾًب غلُىا؛ قدغمىا عػنىا مً الكغح.
ً
ههِبا مً ؤيضاصه ًاأللم والككل والجؼع البض ؤن
وال هظيغ ؤن لىا
وػاهُه وهجغبه ختى وؿلم هلل َ
ألامغ ًله ،وهامً بهضعجه ،وهلجإ بلُه ،وهى
الهىي الهاصع.
هللا ًكػل بىا طلَ مً مدبخه ،بط ال ًبؿِ غلُىا مً ؾػت الضهُا
يُال جلهُىا غىه ،وجدغمىا لظة نغبه ،وقغخت الىظغ لىظهه الٌغٍم في الجىت
خحن ًغضخى غىا وٍهبلىا في ظمىع الػاثضًً الغايحن بدٌمخه وًلمخه.
لإلمام ابً جُمُت نىُ عاجؼ ًهىُ" :في الضهُا ظىتَ ..مً لم ًضزلها
لً ًضزل ظىت آلازغة ،ؤال وهي مػُت هللا ومدبخه".
َ
قهل لىا مشل هظه الجىت في نضوعها؟ لػ ْمغي بهجي ؤعي ؤن هللا
ًمىدىا  -هدً اإلاٍلىمحن  -محزة الاؾدؿالم!
ًٌغمىا بالكهض واإلاىؼ ..لىإوـ به وخضه ،وهغظى صخبخه ومػُخه،
ٌػلمىا يُكُت مىاظاجه والخبخل في خًغجه وملٍىجه.
وخضى في مدىخَ بضون ناخبَ جٍىن ًالخاثه في صخغاء ظضباء
ال ججض ً
غىها وال ً
ماء ،جخًاقغ غلَُ الكمـ والهىاء يما ًكػل الخؼن
والٌمض بهلبَ؛ قدؿهِ ونض زاعث نىاى ،وظىيذ ؤهَ هالَ ال مدالت،
ً
ؾايىا جخابؼ ببِء
وؤن صعبَ نض جهُػذ ًل الؿبل اإلااصًت بلُه؛ قخبهى
لخظاث مػاهاجَ وؤهذ جٍابض ُلخبهي نلبَ ً
هابًا بػضما زلذ مىه الغوح.
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حؿمؼ الُىحن في ؤطهَُ ًهمَ ،وألاهحن بضازلَ ًجلضى ،والغٍذ حػهل
بٌُاهَ مً الساعط قخهغر :ال عظاء بال باهلل ..ال خىُ وال نىة بال باهلل!
قُإبى عب الؿماء الخىان بال ؤن ًجُبَ ..ؾبداهه ما ؤعخمه!
قُكغح بَ بط بهَ ما ػلذ لم حؿدؿلم للخؼن ،ونض ؾلمذ ؤجم
الدؿلُم للمؿُىع.
حػلم ؤهه غىهَ وؾىضى وغخاصى في يغاوة خغبَ مؼ ؤإلاَ وؤهِىَ
وقغاؽ وظضاهَ.
ُ
في لخظت الجزع جلَ ..جسلو مىَ عوح ظضًضة جبدض غً ظىت
اإلاػُت ووػُم الصخبت ،عؾم هىُ اإلاهاب وجبػاث اإلاساى ألالُم.
خُجها جًٌ ؤهذ آزغ ٌكبهَ ،وباجذ ؤهم ؾمت مً ؾماجَ هى ؤلكت
الخؼن ،و ِنهغ ألامل ،وغضم الخمؿَ بمٍاؾب الضهُا.
ما ؤؾػضى بدهُلخَ جلَ لى قػلذ! بل ًًٌ حعجل ؤقغاح آلازغة
زحر غؼاء لَ ،ولىكؿَ الجغٍدت الغايُت ،وغضم الجؼع مً قغ الهضع ،بل
جبدض غً الخٌمت الضقُىت بحن َُاجه ،والُهحن الٍامً بحن ؾُىعه
الخؼٍىت.
ُ
خُجها جًٌ ؤهذ مً بحن الظًً ٌػضهم هللا لحرػنهم ظىت الهضوع.
ُ
اخمض هللا ؤهه نض ّ
مً غلَُ خحن قجؼ نلبَ ،وابخالى بالكهض ،اخمض هللا
غلى وػمت "الكهض"!
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ْ
"وإهما صبرهم على ما حسيِ ،عل ُمهم بأهه ًسي"
مً الحىم العطائُت.
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السحلت كصيرة
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حؿإُ..
إلااطا لم ًسلهىا هللا مىظ البضء بهظه السهاُ الخمُضة ،وٍىقغ غلُىا
غىاء ما هالنُه؟
ألهه –ؾبداهه وحػالى– ًدبىا ً
يشحرا  ..لى وػلم .وألن ألاًام عجىلت
جمطخي ؾغ ً
اغا ،ال هملَ الٌشحر مً الىنذ لىيسخى ،وهسُئ وهخجاوػ في خو
ّ
عبىا وهكؿىا ختى هخػلم ووػىص للغقاص؛ لظا ًستزُ هللا الـ ُم ِػلم لىا بػٌ
ؤغظم الضعوؽ والػظاث في ابخالءث غظُمت.
َ
َمش ُل الابخالء يمشل اإلاىهج اإلاٌشل مليء بالخىظحهاث والخدظًغاث
والخظيغةً ،سخهغ ما نض هًُػه مً الىنذ في ؾبُل حػلم الهلُل قهِ.
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عبىا غلم ؤهىا بن غبرها اإلادىت الههحرة في الضهُا ،وجمذ جىهُدىا
وتهُئدىا بهبر وعيا وخؿً حؿلُم هلل؛ ًسهم بظلَ مً عنُضها في الُىم
الظي ًٍىن بإلل؛ قىمغ يغ ًاما يمغ السخاب ال وػاوي وٍالث هظا الُىم
اإلاهُب.
َمً ناُ بن ًل مً اؾتراح في الضهُا ،وغال هجمه ،وجِؿغ غِكه
قهى في غِكت عايُت؟ ؤو ؤهه اإلاؿغوع؟
ً
ؾػُضا ..بل اهخم ؤن جٍىن ع ً
ايُا ،ؤيغع ..اإلاهم ؤن جٍىن
ال جبدض ؤن جٍىن
ع ً
ايُا ،قكي الغيا ُظل الؿػاصة واإلابخغى.
الضهُا صاع يبض  ..صاع غؿغ ،نلُل ٌؿغها ،ومغٍغ َػم ألالم بها.
39

الضهُا صاع قهاء  ..خهُهت مايضة!!

re

ؾااُ عاوصوي:
إلااطا هشهل غلى طواجىا بضغىي ؤن الؿض عاجؼ؟ قىبهى باهخظاع هظه
الغوغت والبدض غجها؟
َ
لم هساف مىاظهت الخهُهت والخإنلم غلى َبُػتها ختى ال جهضمىا
مغة جلى ألازغي وهدً هخظاهغ بالؿظاظت!
باإلاػجى اإلاغاص غىض ظمىع البكغ ،الجماُ ًٌمً في ؾهىلت الػِل
وؾػت الغػم وصخبت ألاخبت .والغوغت هي ؤن جغي ما لم جغه مً عجُب
نىؼ البكغ ،والترخاُ والخهاٍ الهىع الؿػُضة والطخٍاث الػالُت التي
جمل الكًاء.
مً ناُ بن هظه هي الغوغت وؤن ماغضاها نبُذ؟ ماطا لى لم جإث
بمشل ما هدؿب؟ وهل بظلَ هٍىن مً ألاقهُاء الخػؿاء؟
لػل الغوغت التي جههغ هكىؾىا غً قهمها هي الاخخُاط لغب
الكًاء.
هي الًُو ..واللجىء والخهغب بالبٍاء ،جظعف الضمىع ختى جمل بها
البدىع واإلادُُاث!
لػل الجماُ هى ألاوـ بجىاع عب اإلادبحن ،بػض ؾغبت الهلب وهجغ
ألاخبت وَىُ البػاص.
ْ
خؿبىا ؤهىا قهمىا الٍىن ..خغمىا ؾىء الكهم قإًهظىا
لػل هللا إلاا
بالكهض؛ لُػُضها لجاصة الخو وبصعاى مؿؼي الخُاة.
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ؾإنضنَ الهىُ..
هي ؤًام قضًضة الػؿغ ملُئت بالخؼن والٌضع ،ال هصخى مً يبىة
بال وٍإحي وظؼ .عبما قهضان خبِب ،ؤو مغى عقُو ،ؤو ؾُاب نضًو ،ؤو
ختى ؤمغاى الجؿض والىكـ.

to

Bo

ok

-S

بػٌ الصجً ًؼًٍ ألاًام لى حػلم!
بػٌ البٍاء ..بل يثرجه جغنو الهلب وجلحن نؿىجه.
البٍاء ًضعبَ غلى جإمل بضٌؼ نىؼ هللا خحن تهغب بػُيَُ ً
بػُضا
غً وظىه البكغ التي جخكدهَ؛ قخُُل الىظغ في الؿماء ؤو ألاعى ؤو خحن
جىظغ غلى امخضاص البهغ.
جٌكي ظالُ ابدؿامت نبىُ ،عايُت حؿًٌ الهلب وجُمئن لٍل ما
ًإحي به الضهغ.
الخُاة بؿُُت ،وعؾم طلَ يم مً مسُئ في قهمها يل! الخُاة
يجهها ..الغيا غً هللا في ًل شخيء ،وًل ؤمغ ،وفي ًل ًىم .ال ٌكاؾلَ غً
مدبت هللا بال الؿااُ غً مىغض لهاثه؛ لتهضؤ ألاقىام.
ؤجضعي..
نىث الىدُب ظمُل لى حػلم!
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ٌكبه نىث الػىص ًخٌؿغ ً
زاعظا مً ألاوجاع بلى الكًاء الغخُب
يما ًخلىي الهلب بحن الًلىع غله ًجض الخبِب .ؤو لػله ٌكبه نىث
41
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ُ
الىاي الخؼًٍ ويإهه ًبٍي قغام الصجغة التي اهت ِز َع مجها لُهبذ آلت غؼف
ُ
جُغب ؤطان الؿامػحن.
ؤلهظا الخض ًمتزط الكغح والخؼن؟
َ
ؤلهظا الخض ًُ ُ
برػ الىدُب عوغت نلىب الػاػقحن غلى ؤلخان الضهُا
بالهبر والهىاغت؟
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الكهل الشاوي
(املجخمع واللىازٍس)
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"وبهما ٌػُجهم غلى خمل ألاخٍامُ ،
قخذ باب
ألاقهام"
مً الخٌم الػُاثُت.
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خالي الشاب
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ُ
ظلؿذ مؼ ؤمي طاث ًىم
يىذ نؿحرة لم ؤججاوػ الؿابػت غكغ،
ً
ً
وهي حػض الُػام وًان ً
ً
مكمؿا هخجاطب ؤَغاف
وجهاعا
ًىما ياخٍا،
الخضًض.
وظاء طيغ زالي الغاخل  -لم ؤعه مىظ ولضث -مىظ ؤيثر مً زالزحن
ً
غاما ،ؾإلتها مً نبُل الدؿامغ يُل غغقىا بالسبر؟
في ظؼء مً زاهُت ..حؿحر وظه ؤمي ،وؾاعث ضخٌتها ،وبغنذ غُىاها
وإلاػخا بالضمىع اإلاجهمغة في بهاء الُػام!
ال ؤصعي يُل خضر هظا؟ ولم ًًٌ الؿااُ ًدمل ؤي مػجى
زبِض ،خُجها لم ؤقهم بخؿاؽ ؤمي ،ولم ؤغغف قضاخت الجغم الظي
اعجٌبخه في خو نلبها.
لًٌ إلاا ابخلُذ بمهِبت نلبي وؾإلجي ؤيثرهم طاث الؿااُ؛ غاصث
الىانػت ؤمام غُجي يما لى ؤهجي مٍان ؤمي.
غغقذ بما ؤخؿذ ونتهاً ..ل ما في ألامغ ؤهجي ؤغضث جهىٍغ اإلاكهض
لها يما خضر.
هكـ اإلاكاغغ التي زالجتها ،وهكـ خغاعة الضمىع ،وطاث ًلماث
الػؼاء حؿمػها ،بل عبما طاجه اإلاهػض واإلاجزُ ظىذ ؤجها ججلـ به.
ُ
الهالت التي حػُضى بلى ًىمَ وؾاغخَ اإلاهلٌت جلَ ،ال حؿخُُؼ
مجها الكٍاى ،والضمؼ الظي ال جهضع غلى يبذ ظماخه قُيؿاب!
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هغاء ما ًهاُ ؤن الىنذ ًسكي ألازغ ،وٍهلل خضة ألالم .الىانػت
جبهى هي بٍل مالبؿاتها الىكؿُت ولى مطخى ؤلل غام.

re

ً
ؤخُاها ؤحؿاءُ؟
هل ًىم البػض خحن ًُغٍىا هللا اإلاكهض لُبلؿىا مىه الخٌمت اإلااظلت
يما زبرها هل ؾيبٍي نضع بٍاثىا ،وهخىظؼ هكـ مهضاع الىظؼ؟
ال ؤصعي..
لٌىجي ؤصعي ؤهه في الضهُا ًدضر هظا.
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"وإهما صبرهم على أكدازه ،علمهم بما أودع فيها مً لطفه
وإبسازه"
مً الحىم العطائُت.
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هل أهذ أحمم؟!
بدشذ غً ًلمت مىاؾبت لىنل الؿاثل لظوي الكهض هظا

re

الؿااُ.
نبريم هللا ..يُل ماث!؟
قىهللا ما وظضث ًلمت مىاؾبت ومػبرة ؾحر ًلمت "ؤخمو" ،بل
قضًض الخمو والسساقت.
ال ؤصعي ؤي عؾبت جخملٌه إللهاء مشل هظا الدؿائُ؟ هل هى
الكًىُ  -ؤهلٌه هللا -؟
ؤو ؤهجي ؾإخؿً الظً وال ؤؾدبػض ؤن ًٍىن خب جضبغ ألنضاع هللا
في مسلىناجه.
بن ًاهذ ألاولى ..قإهذ في مإؾاة يبحرة ،وبداظت بلى الخػافي ،ابدض
غً مخسهو بؿغغت ،قهظا الضاء ًىصي بهاخبه بلى التهلٌت  -غاقاى
هللا ،-وؤوُ زُىاث الككاء :ؤن حؿلو قمَ بسخاب!
وؤما بن ًان الشاوي ،وهى الخضبغ ،وجإمل ؤخىاُ الىاؽ قهى ؤمغ مً
َبُػت البكغ؛ ألن الىكىؽ جىانت لٍل ما لِـ بها ،جساف مً ألانضاع خحن
جخؿحر ،وألاخىاُ خحن جىهلب ،قما بن وػلم بىنؼ اإلاهِبت ألخض ختى
هخهمو صوع اإلادههحن الباعغحن في جدبؼ آلازاع ،لػلىا هجتهض في ججىبها قال
جإجِىا وال جهِبىا.
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ُ
هًٌ يما الهاثم بإغماُ الىُابت ،هلهي ؤؾئلت غً ؤصم الخكانُل،
هي ال حػىِىا في ؤي شخيء ،ولً جكُضها مهضاع طعة ،ولى اخخُىا ؤلل مغة
لىنؼ الهضع اإلاٌخىب ال بضًل!
قهل ٌؿخلؼم الىنىف غلى خهُهت ألامغ ؤن حػغقه ِمً ناخب
الىظؼ هكؿه؟
هل يانذ بَ ًل الؿبل للبدض غما خضر بال بؿااله ،وججؿُض
مإؾاجه؟
ًا ؤحها الٌغٍم..
بن ًان ًغٍض البىح ..قاؾمؼ ،خحن ًغٍض الىنل انمذ وؤههذ،
جٍلم مػه وهانكه قُما ًغٍض هى ال قُما جغًض ؤهذ ؤن حػغف ،واظتهض في
الخكٌغ ،ال حؿإله خحن جٍىن ؤيبر ؤماهُه ؤن ٌؿمٌ الجكً ،وال ًدبضُ
باَىه بلى قغٍِ غغى ًإبى ؤن ًىنل البض اإلاباقغ مً ؤعى ألاخؼان
والصجىن.
ًىهىا مً عوح هللا الغخُم ،وجمشلىا مً ونكه َ
الخىان.
ِ
ال حؿإلىا..
قالهمذ في خغم اإلاىث ..ظالُ .قالسغؽ غىض اإلاهِبت ..خالُ.
هللا خالُ!
و ِ
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ُ
"وإهما ٌعُنهم على حمل البالًاَ ،وا ِز َداث العطاًا"
مً الحىم العطائُت.
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حازة حدحي
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لجضحي الخبِبت ظاعة مىظ وغُذ وؤها ؤغغف ؤجها ال جدب عئٍتها ،لم
ؤيً ؤصعي ؾبب هظا الكػىع هدىها.
طاث مغة خٌذ لىا ؤمي ؤن هظه الجاعة ًاهذ ؤوُ مً خمل زبر
زالي مدمض – جهبله هللا – خحن جىفي.
ظاءتها بايُت جهُذ مً ؤوُ البلضة:
"مدمض ماث في لبىان"!
في خهُهت ألامغ الجاعة لم جسُئ ،ولم جٌظب ،بهما هي خامل للسبر
الخانل بالكػل صون ؤصوى جضزل مجها.
ً
ً
ؾغَػا لٍي ال
لغبما لى جكٌغها نلُال لىنكىاها بالغخُمت ؤجها ؤبلؿتها
جبهى غلى ؤمل ًاطب ؤهه ماػاُ بسحر.
لًٌ َمً ناُ بهىا هدب مً ًهُؼ غىا ألامل ولى ً
يظبا؟
َمً ناُ بن الخهاثو الهاجلت التي حؿدىكظ مً عنُض الهلب في
الؿػاصة مغؾىبت؟
بهُذ ظضحي جٌغهها..
وًان لُبهى ًل ماؾبو ؾ ًغا ٌؿخػصخي غلي ُ
قهمه بال ونض ناع ما
ناع ِمً ؤمغي ،قازخبرث ألاسخى هكؿه وغاٌكخه مشل ظضحي ً
جماما.
زبروي وؤوظؼُ (:
"غ َمغ" جىفي في خاصر ؾُاعة).
ؾًبا ؤزغؽً ..
ً
قِئا ٌكبه
بضازلي خحن ؤجدؿـ هكسخي ؤظض
الغقٌ ألؾمؼ مىه.
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ؤعقًه هى هكؿه ..هظا "الىاشخي" لي بالسبر.
ختى آلان لم ؤخايه غ ّما ٌػخمل بهضعي خحن ؤعاه .ال ؤغغف يُل
ؤنل قػىعي؟
ً
خُىا ًظً غهلي ؤهه – هظا الىاشخي– لى لم ًهل السبر ما ًان
ً
لُهلجي ،ؤو لى لم ٌػغقه ما ًان لُهؼ ؤنال وًان لُجىبجي غىاء الكهض.
ً
جٌظًبا له،
ًلما ؤؾترظؼ اللخظت جخملٌجي عؾبت نىٍت ؤن ؤهُو
ؤنغر قُه ،ؤنُؼ لؿاهه ،ؤعص غلُه نىله ُظملت واخضة ،ؤلجمه هظا ألاقاى!
ُ
جمىِذ لى ؤهه ؤنم ؤبٌم!
يم
جبهى لخظت مػغقخَ السبر مدكىعة ًالىهل في طايغجَ ال جؼوُ
وال جًػل مؼ ألاًام.
ؤزغ الؿم مً الهىُ ًيؿاب في الكغٍان.
وظه الىاشخي خحن ًُلهي غلَُ الٌالم مىهىب في طهىَ ال ٌؿُب في
الُهظت وال في ألاخالم.
ألامغ ِظ ّض مػهض ،ال ؤصعي يُل ؤنكه؟
هى باألؾاؽ ..ال ًُكؿغ !
َ
اللُل اللُل ًاهلل!
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"وإهما ًلىيهم على حمل أكدازه ،شهىد حظً اخخُازه"
مً الحىم العطائُت.
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أعساض الجظد

re

زلهىا هللا غؼ وظل مً هبذ آصم  -غلُه الؿالم  -لِـ لىا مً
ونل الدجغ وال الصجغ وال ؾمذ الجضعان وألابيُت .ؤنهض الُبُػُحن مً
البكغ.
ومً ونل بجي آصم ؤن ؤظؿاصهم جبلى ،وجًمغ ،وجمغى ،وهٌظا
ِ
مً الػىاعى الظاهغة اإلاخؿحرة.
وٍدضر في خاالث ؤن ًهاب ؤخضهم بمغى قُظهغ ؤزغه غلى
ً
عجُبا!
وظهه ..لِـ
وبالهُاؽ خحن ًهاب ؤخضهم بالكهض ،وٍبخلى بالخؼن – واعص ،بل
هى ؤمغ خخمي  -ؤن ًخؿحر الكٍل مً ؤزغ الضمؼ في اإلاهلخحن بإنل جهضًغ.
عبما هدىُ بػٌ الصخيء ،ؾُاب ألالو في اإلادُا ،يػل الكهُت
للُػام ؤو ختى اوػضامهاً ..مًٌ ،عؾبت في الهمذ ..مباخت ،مجاقاة الىىم
ويثرة الخكٌحر ..واعص.
ًل ما ًغاصف طلَ مً ؤغغاى جكصر غً بػٌ بىاًَ الغوح
اإلاجهٌت هي ؤقُاء مكهىمت ومباخت.
لِؿذ حؿخىظب جهضًم وزاثو ومؿدىضاث جكؿغها وحكغح ما
وعاءها غىض ظمىع ألاؾىٍاء.
يشحر مً الصخبت والجحران وألاناعب خُىما ًلخهىن بَ ًهغزىن
مخإؾكحن:
 -إلااطا جكػل هظا بدالَ؟
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 ماهظه آلازاع والهاالث الؿىصاء جدذ غُيَُ؟ يُل زؿغث هظا الىػن؟ غض لؿابو غهضى قهض يىذ ًظظابا!
ؾإظغب خؿً الظً مغة ؤزغي!
وؤقٌغ ؤجهم بظلَ ًٌترزىن ألمغى ،وؤهَ حػجي لهم الٌشحر ،لٌىجي ؤوص
ؤن ؤزبرهم  -وهم اإلادبىن اإلاهخمىن بَ :-
ال حؿمػىه غباعاث مىاؾاة ظىقاء ال جدمل مً الخػؼٍت نضع ما
جدمل مً الخجغٍذ وؤلامػان في هٌإ الجغاح.
ً
عجُب! يُل لم ًسُغ غلى بالٌم ًىما ؤهه بالكػل ًغٍض ؤن ًهخلؼ
ً
انخالغا ال هىاصة قُه!
هظا الخؼن الجازم غلى نضعه
ؤلم ًسُغ ببالٌم مغة ؤهه ًىص لى ًهضع ؤن ًؼٍل ًل آزاع الضماع التي
زلكها َىقان الكهض غلى هُئخه ومطخى؟
لى حػلمىن يم ٌكخام لؿابو غهضه..
َ
بلى وعبي!! بهه ًدً لهىعة ًان ًغاها في مغآجه ،وؾ َضا طاث نبذ
لم ًجضها وؤيىاه البدض غجها.
هى ًغٍض ؤن ٌكتري ألالو بإؾلى ألازمان لى ًباع؛ لُػُض ػعغه في ًل
الخغًاث والىظغاث.
ً
هى ؤيثريم قىنا لؿابهه ،ؤيثريم عؾبت في انخُاع هظا الىنذ مً
غمغه ،وبغاصة ألاخضار يما لى ؤن ً
قِئا لم ًًٌ.
ً
ً
ال ُحؿغبىه قُىػؼُ
يػُكا مهٌُ
ججىبا للمىاظهت بط إلهه ماػاُ
الجىاح ،يؿحر الهلب.
لِـ ًل الىاؽ ؾىاء..
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لِـ ًلهم ًدخمل عنام الىظغاث ،ومضاعاث الخضًض خىله في
زىبه  -البكؼ – الجضًض ،ؤو مظهغه اإلاخإلم "ال ُـمؼعي"!
ؾِىػؼُ وحهغب بلى مسبئه ،ونض ًُىُ مٍىزه هىاى قال ٌػىص ال
ً
بلٌُم وال بلى هكؿه ،وٍغجطخي بىخضجه بضًال.
ً
اهخماما ؤيبر مما يىخم جكػلىن في الػاصة ،وال جههغوا
ال حػحروه
غً عغاًخه خحن ًدخاط.
ال جدبػىه بالىظغاث الؿاعنت اإلاسترنت غلُه زجله ،هى لِـ نُدت
ظضًضة في غالم ألاػٍاء ،وال هى بٍاثً عجُب نغؤجم غىه في ألاؾاَحر.
ال جىظهىا له ً
ؤمغا ؤن ٌؿترص غاقُخه ،وال ؤن ًٌل البٍاء ،وال ؤن
ٌؿخػُض قهُخه الؿاثبت ،وألاهم ..ؤعظىيم ..ؤعظىيم،
ال جسبروه "ؤال ًدؼن".
صاعوا ؤغُىٌم ًغخمٌم هللا..
زبئىا الكؼع لغئٍخه..
قؿبداهه ال صاثم بال وظهه!!
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"وإهما صبرهم على ألاكداز ،هشف ُ
الحجب
وألاطخاز"
مً الحىم العطائُت.
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عؾم ظماُ اإلاػجى ،وخهُهت الٍلمت اإلاههىصة ،بال ؤجها في مىيػىا
ً
بخؿاؾا بالطخَ غلى ؾُدُت الىاصر بها ،ؤو غضم بصعايه
هظا حؿبب
َ
ل ِػظ ِم ما ًُلب ،ونؿىة ما ٌػاهُه الكانض هكؿه!
خحن جؼلؼُ ألاعى ،وجكىع البرايحن ،وججهضم الخًاعاث ،جمغ ؤػمىت
و ٌ
صهىع نبل ؤن ٌػاص بىائها مغة ؤزغيُ ..ؾىت ًىهُت!
وزالُ هظه ألاػمىتً ....ترى هللا لىا قسخت لىدؼن.
قما بالٌم بةوؿان؟! ؤخهغ مسلىناث هللا في الٍىن خحن ًؼلؼُ جغي
يم ًلؼمه؟ ويُل ال ًدؼن؟
في غلم الخىمُت البكغٍت ًهىلىن:
بن الؿػاصة ..عؾبت.
غلى صخت الهىُ في مىيؼ ،بال ؤهجي ؤظضه ً
مشحرا للطخَ في
مىيؼ آزغ.
ً
مؿخبكغا قةهَ ججلب خظَ الؿػُض ،وؤن جىاظه
ؤن جبضؤ جهاعى
ً
مبدؿما ججض ما ًغيَُ ..يالم ظمُل!
غثراجَ
ً
ٌ
ٌ
مجغص ؤظىف ،ال ٌؿمً وال ٌؿجي في خالت الكهض قخُال !
يالم
ؾااُ..
يُل ؤظظب الؿػاصة وؤها لم ؤظظب الىظؼ؟
ؤحػلم؟..
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يىذ مخػلهت ببػٌ خلهاث الضعاما الٍىعٍتً ،اهذ جدٍي نهت
غاقهحن ًاهىا ً
مػا ختى قغنهما اإلاىث في خاصر ؾُاعة ،ويىذ ؤخضر
ُ
يشحرا ،وًان هى ًلما وظض لهما ً
"غ َمغ" –عخمه هللا – غجهما ً
نىعا ظضًضة
ؤخًغها ّ
بلي؛ لُضزل الؿغوع غلي.
وؾىؽ لي الكُُان الغظُم ؤهه لغبما هيَ":انت الجظب" ،ظظبذ
ً
لي ً
نضعا ٌكبههما ،وناع لي ما يىذ ؤقٌغ به نبال.
ؤنضنَ الهىُ!..
ؤها ال ؤغغف هل خضر هظا ؤم ال!!
ًل ما ؤغغقه وؤئمً به ؤن ؤنضاع هللا ظاعٍت ال مدالت ،وؤن ًل ما
هضعي ظظبه ًان نض زُه هللا مىظ بضء السلُهت في صخاثكىا ،ونض عقؼ
الهلم.
ً
وؤغغف ؤًًا ؤن عبي ؤباح لي الخؼن قغٍ الغيا.
الؿػاصة هىا جٌمً ..في الغيا.
في اؾدؿالمَ ونبىلَ لٍل ما ًسخاعه هللا ً
زحرا ًان ؤو ً
قغا.
وؤها خؼٍىت ؤقض الخؼن..
عايُت جمام الغيا..
قالخمض هلل غلى اإلاىؼ نبل الػُاء!
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"وإهما صبرهم على اللظا ،علمهم بأن الصبر ًىزر السطا"
مً الحىم العطائُت.
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خُىما نغعث يخابت مشل هظا الٌخاب ،لم ؤيً ؤصعى يم هدً
ناؽ ،وكخام اإلادبت وهلىم ؤصخابها ،هكخهض الؿغام وهلىم
مجخمؼ
ٍ
مػخىهُه ،بل ..هجلضهم بالؿُاٍ غلى مغجى ومؿمؼ مً الجمُؼ ،ؾُاٍ
اللىم والخدبؼ والىمُمت والكًىُ.
هضعي ؤهىا ُعخماء وهدً ملُاون بدب الدككي واؾخػظاب ؤوظاع
الىاؽ ،وٍغيِىا ؤن هغي آلازغًً وهم ًمىجىن ً
خؼها.
ولُذ ألامغ ًهخهغ غلى اإلاكاهضة ويثرة الدؿائُ اإلاغٍب!
ُ
بل هلهي غلى ؤيخاقهم ؤخماال قىم ؤخمالهم بٌثرة الظً وؾىء
الهىُ وبلهاء غالماث الخعجب غلى الضوام.
في مجخمػاجىا الكهحرة التي ًؼغم ؤهلها ؤجهم غباص هللا ال هغخم
يػل الهىاعٍغ الشٍالى!
ٌعجبىا جإمل ؤظؼاء الهاعوعة الؼظاظُت وجبػثرها ،وال ماوؼ ؤن هؼٍض
مً صؾضؾت البهاًا اإلاخػلهت ببػًها ختى ًدلى الٌؿغ ،وجؼصاص مخػت
مكاهضة إلالمت ألاقالء.
ٌُكػغها هظا بدهُهت ًاطبت غً ؤهكؿىا ؤهىا َُبي الهلىب ،وما هي
بدهُهت ..في ؤؾلب ألاخُان.
الكًىُ هى الخهُهت ..لى نضنىا الهىُ.
ما ؤبكؼ خهُهت هكىؾىا!
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ٌ
وؤؾلب الظً ؤهىا ال هكهم الكُلم الضاثغً ،دحرها ؤن حػكو امغؤة
َ
عظل وال ؤمل لها في ظؿضه.
عوح ٍ
ًُخجلىا ؤن ًهل بحن الغوح و ٌ
انل لِـ مً مكغصاجه الجؿض.
هظه الخالت حكىف غلى ؤقٍاعها التي جًُغب بحن الؼواط والخب
والىٍاح!
ًهضمىا ؤن جبهى غظعاء ؤو ؤعملت مىدكُت الهلب بىنل مدبىبها
الؿاثب وال ؤمل لها في اللهاء ..اللهاء الجؿضي.
يُل؟
إلااطا؟
هل ًمًٌ ؤن ًدضر هظا؟
ُ
هظا ؾااُ ًدباصع بلى ؤطهاهىا قى ًعا ختى نبل ؤن هلهي ًلماث
الػؼاء ،ؤو هغبذ غلى الظهغ اإلاىدجي مً زهل الكاظػت ،نبل ؤن هترى الهضع
ًُكطخي ؤخؼاهه ولهُب ؤلاقدُام ،وؿإُ:
هل جتزوط؟ هل جؼهض ؤلاهجاب؟
يُل جٍىن غالنتها بالغظاُ؟
هل جهبذ مػهضة جمخىؼ غً الخب؟
يُل جمل الكغاؽ؟ هل جبدض غً بضًل؟
بلى آزغ هظه الدؿائالث السسُكت...
ال ؤصعي ً
خها قُما جكُض الؿاثل ،وال قُما ًًغه ظهله بها!
ُ
يم مً غكً جظهغه ؤؾئلخىا خُجها!
ُ
آآ ٍه مىه ن ْب ٌذ ًدبضي للػُان ،وال جسُئه ؾظاظت ؾاطط!
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لى ؤن ألامغ انخهغ غلى غكً ؤعواخىا الضازلي ما قو ألامغ ،قاهلل
ًخٌكل بىا ،ونض ًغػنىا ً
ًىما بػٌ الجماُ مً عوخه..
لًٌ اإلاإؾاة التي حؿلل غاإلاىا ؤهىا هخماصي بلى خض بًظاء اإلاٍلىمت
بهظه ألاؾئلت الجىقاء ،الُاغىت في نلبها بسىجغ مؿمىم ًبهى ؤزغه وجبهي
هضباث بػضه جظيغها بمضي الهؿىة خىلها ،وحػُضها بلى طيغي الخبِب
الغاخل الظي ًاهذ جلجإ بلُه في مشل هظه الخاالث..
خاالث ؤلاخؿاؽ بالىخضة والخاظت بلى الخىى والضغم وقض ألاػع.
جظيغها الىضباث بلى ؤي خض هؼؤث بىا بوؿاهُدىا ،وايمدلذ ختى
نضعها غلى ظغح نلب لِـ به مٍان إلاسًُِ ،جزف مىظ اإلاهاب ،ولى مًذ
غكغاث ألاغىام.
إلااطا وؿإُ؟
جغي هل ٌؿحر الجىاب الىانؼ؟..
الىانؼ الظي جغقٌ الهبُت جهضًهه ومػاٌكخه..
ً
لى ؤهىا مىدىا ؤهكؿىا نلُال مً التروي نبل بؾضاء الُػىاث..
لى ؤهىا جدلُىا ببػٌ الغخمت غىض نهل السىاظغ!
لى ؤهىا هٌخكي ..بالهمذ عهبت للمىث!
بالهمذ ..عؤقت بالـ ُملخاع!
لى ؤهىا هٌخكي بالضغاء!
مضاعاث الخضًض يشحرة ،اهخهحن مجها الجُض والجضًض ،ولًٌ..
عجِبا ً
ؤؾخدلكًٌ باهلل ال حؿإلً مشل هظا ،ال حػلمً ؤي لُل ًمطخي ً
ظالصا.
ويم مً غاقو ماث وبهُذ بػضه مدبىبخه غلى بزغه ال جبرح خؼجها
وال حؿاصع الظيغٍاث.
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ويم مً غحن جغبهذ بها ال جمىدها قسخت مً البراح لخخدغع
عوخها مً غظاباث الىخضة والكىم بلى عقُو ٌكاعيها ًل شخيء ختى هظا
الظي ال جدؿض غلُه.
ُ
مهمهت قكاهٌم ألظلها لً حػُض قهُضها ..وهظغاث الخإزغ غىض
ؾماع الخكانُل لً جؼٍذ همىمها ..هي ؤؾجي الىاؽ غً هظا ،وؤنلهم
ً
اخخُاظا إلاشل هظا الضغم الهاثم غلى ججؿُض الغاخل في زُاب اإلاىث؛ بط
بجها ال جغًض بال ؤن جغاه يما ًان في ؤخلى ونل وؤبهى ُخلت.
عخمايم ..قاإلاهِبت ال جكغم.
ٌ
ولٍل ٌ
مدخىم البض مالنُه..
نضع
ٍ
ُ
قاقػلىا ماجدبىن ؤن ًكػل بٌم بن ؤإلاذ بٌم هاػلت.
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"وإهما ًصبرهم على أفعاله ،ظهىزه عليهم بىحىد حماله"
مً الحىم العطائُت.
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الشافعي والبىاث
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ناُ ؤلامام الكاقعي -عخمه هللا : -
"بن هللا ٌؿاع غلى نلبَ مً الخػلو بؿحره قُهضى غىه وٍظًهَ
مغاعة الكهض ختى جغظؼ بلُه".
نضم الكاقعي!! ويظب اإلاغصصون .نضم ؤلامام وؤؾاء جكؿحره
الؿامػىن.
خحن ونؼ ما ونؼ مً ألانضاع ،وإلاا يخب هللا ؤن ًجمؼ بُجي وبحن
ُ
"غ َمغ" بغباٍ الهلىبً ،اهذ ًلما عؤججي نغٍبت ؤو بػُضة وجغي ؤزغ الؿهض غلى
ؤظكاوي ،والًػل غلى ظؿضي ،وهدىلي ونمتي الظي بن نُػخه ًان
بالضغاء لـ ُ
"غ َمغ" – ؤيغمه هللا –.
قخىُو مهالت الكاقعي ويإجها جسبروي ؤن غانبت "قػلتي" ًان هظا
الجؼاء!
يىذ ال ؤنضع غلى الىُو خُجها ،وال حؿػكجي الٍلماث لخدكٍل
واضخت غلى لؿاوي وحكغح ؤقٍاعي.
وهللا -لى عصصث ألؾلظذ غلحهً بالغص ،وإلاا جغيذ لهً
ونتها –
ِ
ً
مىيػا في الخضًض.
ؤي ؾشاء هظا الظي جخهىُ به؟
وؤي غبض ؤقٍاع به ججمؼ وجكؿغ ألامىع؟
ً
مجضصا..
ؾإخؿً الظً
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لغبما ؤعاصث مىاؾاحي قساهتها الٍلماث ،وعبما هي ال جكهم مههض
ً
الهىُ باألؾاؽ وجغصصه ظهال!

re

ًا غؼٍؼحي:
خاقا هللا ؤن ًغػم زم ًمىؼ قهِ لُػظب!
خاقاه ؤن ًمىذ الخب للقئضة زم ًظًهَ مغ الكغام؛ ألهه ال
ًغٍضى ؤن جدبي ؾىاه.
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َمً غلمَ هظا؟ وهل ًان الخب بال غُُت عب اإلادبحن ؤظمػحن؟
وهل ًان هبُه ..هبي اإلادبت والغخمت – نلىاث هللا غلُه والؿالم -
ًهل الخب بال "بالغػم"؟
ؤوى لبجي ؤلاوؿان ؤن ٌؿػض صون هىع الخب الظي ًطخيء الضهُا،
وعخمخه التي تهىن مهاغب الػِل وقهاء ألاًام؟
ً
ؤهذ عبما ال حػغقحن مػجى ؤن جدبحن عظال ألهه مً عوح هللا..
ِ
بن قػل ..اظتهض ؤن ًكػل ما ًغٍضه هللا.
وبن جٍلم ..ؤخؿؿذ بكٌُ مً عخماث السالو جدُِ بَ.
وبن خلم ..عؾم ً
صعبا ٌػاهو الؿماء.
وبن غبض ..صغا هللا ً
ؾغا وغالهُت ؤن ًضزله الجىت بغخُم نىػه
لهظه الؿُضة ؤو جلَ الهبُت.
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بخؿاؾا
ال ًا غؼٍؼحي ..لم ًدغمها هللا ألجها ؤخبذ .يُل هدملها
بالظهب ًبهى في طايغتها ،جلىم هكؿها ،وججلض طاتها ًل خحن غلُه؟
67

لم ججغم الهبُت خحن ؤخبذ..
عػم هللا..
بط ظمػها بىلُل جإوـ بلُه وَؿػض بها ،وٍخػبضا بلُه باإلادبت التي هي ؾغ
الؿماء.
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ًا هللا..
ًا زالو الخب والؿغام ..
ؤهذ السحر ًله.
قاعػم َمً ؤخب ببػٌ مىَ ًا هللا.
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"العشم مسض لِع فُه أحس وال عىض"
إلامام علي بً أبي طالب  -هسم هللا وحهه -
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خحن ؤؾلمذ ػٍيب بيذ الىبي الٌغٍم  -نلىاث عبي غلُه والؿالم-
ًان ػوظها ؤبى الػام بً الغبُؼ ما ػاُ غلى صًً الٌكغ ،ال ًىخض وال ًامً
بىظىص هللا  -غؼ وظل .-
لٌجها بهُذ غلى خبه جضغى له وحؿخؿكغ وجغظى نالخه ًل لخظت.
ؤخبخه؛ ألن هللا هى مً زبذ نلبها غلى خب هظا الغظل "الٍاقغ" ،وما ػالذ
حػبض هللا ،وماػاُ نلبها ًيبٌ بدبه ،ختى ؤطن هللا له بالهضاًت ،واظخمؼ
قملهما.
ً
ً
بػض "ازىتي غكغة غاما"!!  ..ازيخا غكغة غاما وهى غلى الٌكغ ..وهي
غلى الخب! ال ًكغنهما صًً وال خُاة وال هجغة وال ؤي شخيء.
لم ًهل لها الىبي ؤن جيخهي غً خبه ألن هللا ٌؿاع ! ولم ًإمغها ؤن
جهلؼ غً خبه ألهه ًاقغ وهللا ٌؿاع! جغيها ؤبىها جخهغب بلى هللا ،وحؿإله
السحر لهلبها قما ًان بال ؤن ظمؼ بُجهما في هىعه وصًىه وخبه الكُاى.
جمام غهُضة اإلاؿلمحن ؤن هللا ؤيبر في الىكىؽ مً ًل شخيء ،وؤن
خب هللا هبذ ًل زحر ،وؤن اإلاىجاة والؿالمت في الخػلو باهلل غؼ وظل،
لٌجها ال جكؿض بن جداب ازىان وجمىُا ً
ؾىٍا الهالح ،واجسظا الغباٍ بحن
نلبحهما نغبى بلى هللا مالَ الغوح والىكـ.
يكىا غً الكغوح الػهُمت وال جدكضنىا بما ال حػىون.
خحن جهؼ هىاثب الضهغ  ..اؾترظػىا هلل ويكى!
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"مً ٌظىً السوح ...هُف الللب ًيظاه؟"
املخىبي
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حدًث أم طلمت
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ؤيثر ًلمت جترصص قُما بػض الكاظػت هي:
"السلل"
ًل الىاؽ ًدٍىن لَ غىه ..الػىى الجمُل.
وًل ناخباجَ ٌػضهَ بالسلل الهالرً ،لهمً ،لهم بن صغىا لَ
ً
صغىا بهظه الضغىة" :ؤن ججضي بضًال إلاا قهض ِجه".
ُ
يىذ ًلما خٌُذ ألخض غً ُ
"غ َمغ" – ؤيغمه هللا – ؤقطخي بضبِب
ؾترظ َؼ ،و َ
هكسخي التي زهل غلحها اخخماُ ألالم؛ ا َ
ؤؾضم غلي مدبت ظاعقت
وغاَكت ظُاقت ويغع الضغىة طاتها!
وٍبضؤ صوع الغاوي ًهو خٍاًت ؤم اإلاامىحن ؤم ؾلمت – عضخي هللا
ّ
قىناها الىبي – نلىاث عبي غلُه وؾالمه -
غجها_ خحن ماث غجها ػوظها
بالضغاء" :اللهم ؤظغوي في مهِبتي وؤزلكجي ً
زحرا مجها".
قٍاهذ صغىاه خو ،وجؼوظها زحر زلو هللا ًلهم مدمض بً غبض هللا
هبي ألامت –. –
ْ
ومً ؤظاص ؤج َبػها بههت الصخابُت الجلُلت "غاجٌت بيذ ػٍض" التي
عخل غجها ًل ؤػواظها في ؾؼواث الكخىخاث ؤلاؾالمُت ختى نُل غجها":مً
ؤعاص الكهاصة ،قلُتزوط غاجٌت".
وبالُبؼ ال ًيسخى بياقت إلاؿخه السانت والخضًض غً بمام اإلاخهحن
غلي بً ؤبي َالب – يغم هللا وظهه – خحن جؼوط بػض قاَمت خبِبت نلب
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اإلاهُكى – – وابيخه بشالر لُاُ قهِ وناُ":ؤزصخى ؤن ؤلهى هللا
ً
غاػبا".
ال ٌُؿِئجي اللكظ قٍل ما ًإحي به هللا غىى ظمُل،يما ؤن في هللا
غىى غً ًل شخيء ،لًٌ ٌكخض ؾُظي خحن ؤقهم اإلاػجى اإلاههىص.
ً
خاولذ ؤن ؤظض مغاصقا آزغ لٍلمت الػىى في نامىؽ اإلاػاعف
وألاهل قلم ؤظض ؾحر ًلمت واخضة سخغٍت "الػغَـ"!
ً
خشِشا غً مػجى السلل الهالر و ً
ؤًًا لم ًًٌ ؾىي
وبدشذ
"الػغَـ".
وٍدٌم ..هل ًل الػىى ..عظل؟!
هل ًل ما ًسلل به هللا غلى اإلاغؤة اإلاٍلىمت هى ػوط آزغ؟ َؤوعخمت
هللا للهبُت جهخهغ غلى بًجاص بضًل للمدبىب الغاخل؟
هل هدثها غلى اهخظاعه ؤو جضبغ ؤؾالُب ؤلاًهاع به ،ؤو ختى الدكبض
به ما ؤن ًظهغ في ألاقو؟
مالىا نؿاة الهلىب بلى هظا الخض؟!
ال هضغها جكغؽ مً هم الكغام ..بل هؼٍض غلحها مكهت ؤلاخالُ
والخبضًل..
ُ
مالىا؟! غلى ماطا جهاًٌ الشٌلى؟
غلى بزباث عؤحها في جهبل قٌغة الؼواط والاعجباٍ بؿحر مً قهضث؟
ً
ؤم غلى زباتها وجماؾٌها وبنغاعها ؤن جغمم نضوع هكؿها الجغٍدت ؤوال
مهما َاُ طلَ ؤو نهغ به الىنذ ،جيخظغ ختى ًبرؤ الهلب وٍدؿؼ إلاجيء
َ
ُ
خب آزغ حؿػضه نبل ؤن حؿػض به؟
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ً
خؿابا؟ ههبذ وهمسخي
ؤي مهاًًت ظاإلات جلَ التي ال هدؿب لها
هغصصها غلى مؿامػها؟ يإهه ال ؤمل للىجاة بن لم ججضه!
وؤهه الهالى ال مدالت بن بهُذ ؤيثر غلى هظه الخالت ،ويإجها ال
حؿاوي ً
قِئا وخضها ،وال جؼن في مٍاًل الضهُا بمكغصها ،يإهما ًخىظب غلحها
اإلاؿاعغت بالبدض غً البضًل ،ؤو بظهاع بغاءة الغوح والخمازل للككاء لٍي
حعجل بمجُئه؟
وال ًشحر خؼجها العجب قُىكٌ غجها َابىع الغظاُ الظًً ًهكىن
غلى ألابىاب!
ُ
ًاهذ اإلادبت اإلاسلهت جإزظوي غلى ظىب وحؿغ لي:
يكى ..البض ؤن جىدبهي لىكؿَ لٍي ال جًُػحن ما بهي..
ًان ؤوُ ماًدباصع لظهجي ؤن ؤؾإلها:
يُل بظىَ هٌخكي وهىدبه؟ يُل هكغؽ الهلب مما قُه؟ يُل
ههخلؼ ظظوع غكو والجؿض مخػب والػهل مجهَ والكااص مؿٌحن؟
ماطا ؤقػل!...
قٌغث ً
يشحرا في ؤؾباب الؼواط الؿاثضة في مجخمػاجىا؛ قىظضث
ألاػمت ال جهخهغ غلى البىاث اللىاحي مغعن بخجغبت غهِبت بػض ؾُاب
الكغٍَ.
بل ججضها خالت غامت مً الكهم الساَئ غً مكهىم الؼواط
واإلادبت واعجباٍ ألاعواح.
الػالناث جيكإ عؾبت في الؼواط وخؿب..
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في خحن ؤن الػالنت التي ًغججى قحها الخىاقو في الكٌغ والغوح
والىكـ هي خالت اؾخصىاثُت ،البدض غجها غبض ،غبض ًًُؼ ال ُػمغ وٍكخذ
ؤلؿىت الىاؽ!
ً
جغي! يم مً ظمُلت لم جمغ بخجغبت الكهض بخاجا ،ولِـ لضحها مسؼون خؼًٍ
مً الظيغٍاث؟ وال ما ػالذ هىاظـ غىصة الخبِب ؤو لهاثه جغاوصها .وعؾم
طلَ بهُذ بضون ػواط ،وهي التي خاػث مكاجً الضهُا والضالُ؟
يم مً ػوظت جبدض غً غىام الغوح ال غىام ألاظؿاص؟ يم مً
مسُىبت جغي ؤن زُُبها هى ههكها الصخُذ ال ظضاُ؟ ويم مً متزوظت
ولم جىجب الػُاُ؟
ً
ًل هظا ًدضر في بالصها الػغبُت قػالم بطا ًشحر عٍبدىا ؤن جٍىن
الهبُت نض ماث قغٌٍها ولم جىجب ،ؤو عخل زاَبها صون ػواط!
لغبما لم ًهؿم في عػنها ػواط؟ لغبما ؾختزوط ولِـ آلان!
هل ًل زلو هللا مً اليؿىة عػنً بالؼواط ،هل ًلهً في ؤنضاعهً
ؤن ًىجبن مً ؤعخامهً؟
ما خاُ اليؿىة اللىاحي خغمً مً هظه ألاخضار ألازحرة للىكىؽ
التي جكٌُ عنت وغظوبت؟ جغي هل زلههً هللا لخخىنل خُىاتهً وال ًٌملً
اإلاؿحر؟
ُ
هل ؤحى بهً لهظه الضهُا لُىضبً خظىظهً وٍبهحن حػِؿاث ما نضع
لهً في ألاغماع ؟
ال وعبي!!
ما ًان الٌغٍم لُهبل بالجىع والًُم ،وماًان عبي وؿُا.
زلهىا ،وظػل لٍل مىا عؾالخه لُدُا بها وألظلها.
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وبن ًاهذ ؤغظم عؾاالث اإلاغآة هي بغضاص البِذ اإلاؿلم ،وبهباث
الىلضان الهالخحن ،وجيكئت ألاؾغة الػكُكت الٌغٍمت ،وجغؾُش اإلاباصت
ؤلاؾالمُت والهُم الىبُلت ..جبهي اإلاغؤة هبر ً
اؾا للخُاة ؤًىما خلذ.
ًان طلَ في بُتها الظي ؤؾؿخه مؼ قغٌٍها الغاجؼ ،ؤو وخضها في
ُ
ًل مٍان ًمٌجها ؤن حكؼ قُه الهضعة واإلاهاعة والسلو و الخىان يما ظبلها
هللا غلى الكُغة اإلاػُاءة.
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ً
ما لىا بطا وؤنضاع الىاؽ؟ ما لىا والبىاث؟
صغىا الهباًا غل هكىؾهً جُُب وجىضمل الجغاح ،وٍهلب هللا
الهلىب قُؿضو خاُ ؤقًل مما ناع.
الىنذ ال ًىهطخي بال خحن ًإطن هللا ،وؤوان الؼواط ال ًغخل بال
ُ
ماى في َغٍهه ال خىُ لىا غلُه ،وال اؾدبهاء!
بمكِئت هللا ،ونُاع الػمغ ٍ
ُ
بن نضع لها ػواط في الضهُا ..قؿخالنُه ولى غؼمذ ؤن جبهى غظعاء
ؤبض الخُاة.
ُ
وبن نضع لها ؤال جتزوط ..قلً جكػل ولى زُبذ وغهض ِنغاجها آالف
اإلاغاث.
ؾبداهه مهلب الهلىب ،هى وخضه الظي ًُغججى عياه.

ad

ed

M

76

re

" هُف جىاٌ ضحىت كبىٌ مً بيذ جخش ى الىحع؟
ً
ً
صابسا ..وهفى! "
هً صادكا
أمىُت الشسهىبي
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ؤما قإن الغظاُ في هظا ألامغ عجب العجاب!
الغظاُ اإلادُُىن بالهباًا خحن ًخىفى هللا قغٌٍها ؤمغهم ظض
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وهللا  -بًػت ؤًام بال وٍكاجدجها
ال
جىهٌ بًػت ؤؾابُؼ ،بل – ِ
ِ
بػغى ػواط!
ؾإغُض ججغبت اؾخسضام خؿً الظً في الخكٌحر..
قٌغث ً
يشحرا في ؤؾبابه الُُبت هظا الُالب التي نضم غلى ؤؾاؾها
غغيه الؿذي بالؼواط.
ً
هل ًغي ؤهه الكاعؽ اإلاؿىاع الظي ؾتهُم به غكها ،وجباصله ً
خبا
بدب ،ويإن نلبها نض بغت بحن غكُت وضخاها؟ ؤو ؤجها بٌبؿت ػع حؿحر هىي
الهلب هدىه في الخاُ؟
ؤها هىا ال ؤهٌغ خهُهت ؤن جتزوط وحػكو مً ظضًض نضع ما ؤؾدىٌغ
ؤن ًدضثها ؤخضهم في هظا الكإن وهي ما ػالذ جدذ ونؼ الهضمت وما
ػالذ ال جكُو مً وهً الكغام.
ألهه لى جكٌغ بها هي لخظت واخضة ألقكو غلحها ؤلل مغة نبل ؤن
ًؼٍض غظابها وًٍػها في مىاظهت ناصمت عبما ال جكهمها.
ؤًً الخٌمت في هظا؟ نلُل مً الخىٌت ً
نؿما ًكُض..
ؤنل الهلُل مً التروي ًجضي ً
هكػا..
ال غُب في هظا الؼواط اللهم بال جىنُخه.
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وال ؤملَ ؤن ؤخغم ما ؤخل هللا ،لٌىجي ؤبشٌم هجىي الىكىؽ التي
غانغث ججغبت ؤلُمت يخلَ.
ويم مً قانضة خحن حؿمػها جدٍي غً ؤمغ يهظا جظهل مً جلَ
الػغوى السسُكت واإلاخعجلت الخمهاء التي نضمذ بلحها بٍل الُغم التي ال
جدىاؾب مؼ ويػها وال مكاغغها اإلاجهٌت.
ال ؤصعي ؤهى الدؿغع ؤم الؿباء؟
خُىا قٌغث ؤهه لغبما ًان ٌػكهها ونض خاُ بُجهما الهضع ً
ً
ػماها،
وؤهه ؤوان الاغتراف بمٌىىن نلبه زكُت ؤن ًسؿغها مغجحن.
ٌ
خؿًَُ ..ب هظا الظً ،لًٌ ًا نضًهي لى نضنخَ الهىُ هل
حؿمؼ ههخي؟
ًا ؤحها الؿُض الٌغٍم..
ُ
الهبُت في هظا الخحن ال جغي وال حؿمؼ ،وال ٌػُض غهلها بال
مضزالث جخػلو بالكغٍَ الغاخل.
حؿمؼ نىجه ،جغي ما ًدبه يما لى ؤجها غُىه ،جدؿب ؤجها حؿخُُؼ
ببهاءه غلى نُض الخُاة بن قػلذ ما ًان هى ًدب قػله.
ؤًلذ َػامه اإلاكًل ،ؤو ؾمػذ مىؾُهاه السانت ،ونغؤث يخبه
اإلاسخاعة ،ؤو ختى هُهذ باؾمه.
خحن جخظيغ ال جخظيغ بال ما ًان ًجمػهما ،وخحن جيسخى ال جيسخى
ً
خاصزا ًان مػه ً
ؤبضا .ال ًدغيها ؾىي اخخماُ نؿغي لىانؼ مسُل ؾُب
عقُهها قجإة ،وخىحن ناجل ال ٌؿمذ لها بغاخت الهلب والػهل.
باهلل غلَُ زبروي ..يُل جغي هظه ؤلاقاعاث الظاهغة وجهضم ً
َلبا
بالؼواط؟
ؤي ػواط جههض؟
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هل هى غهض مىنؼ مً ولحها ومىَ وناثمت ؤزار وبِذ جىامان قُه
غلى طاث الؿغٍغ؟
ؤال جهبى بلى قغايت ؤبضًت بحن عوخحن مدبحن ،وؤخالم ؾغمضًت بلى
ظىت غغيها الؿمىاث وألاعى؟
ؤحػلم ؾُضي..
خحن ًإطن هللا بككائها ،وٍسكذ نىث ألاهحن بضازلها ،ؾخكٌغ
قُمً نض جمىده قغنت للمداولت والخىصص بلحها لغبما ًكخذ هللا بُجهما ً
قخدا
ً
مبِىا.
ؤبضا ً
ؤبضا ً
خُجها ال جكٌغ ً
ؤبضا قُمً نضم لها ً
ً
ً
وواضخا
مباقغا
غغيا
للؼواط في قترة ما بػض الهضمت.
ًغقٌ غهلها – بضون جبرًغ – هظا الساَب.
جماما في وظه هظا – ً
نلبها ٌؿلو ً
غكىا – الىنذ الظي ججغؤ واهتهَ
خغمت ؤخؼاجها ،ولم ًغاع الؼمً وال الخىنُذ اإلاىاؾبحن.
ً
ؤخمها
يُل لها ؤن جإمىه غلى مكاغغها الغنُهت بػض خحن بن ًان
ً
عجىال بلى هظا الهضع !!
بن يىذ جٌترر لها ..يً ظىاعها غلى مهغبت مجها ،عاغها غلى البػض
وجهكى ؤزباعها ،واخغم غلى مػغقت ؤؾباب نكىها وعياها.
ؾخػغف في غهلها الالواعي ؤن هىاى مً ًمٌجها ؤن جلجإ بلُه خحن
جكُو وجهغع مىانلت الضعب مؼ مً ًخكهم ما مغث به قحرخم يػكها،
وٍدترم طيغٍاتها الـ ُمخ ِػبت.
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جمهل ؾُضي اإلادب..
جمهل ؤحها الساَب وصها ،بن يىذ جغظىها ػوظخَ وخبُبخَ
وعقُهت ؾغامَ الهاصم..
اخخمل ختى ًىًب وظػها اإلاخضقو..
وبن غكهتها..
قالػاقو ؤولى بالغخمت مً ؾىاه!!
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" اطخىصىا باليظاء ً
خيرا "
الىبي محمد 
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بلى ًل عظل في صاثغة عغاًخه امغؤة ؤنابها الكهض ،واهتزع مجها
ؾىٍضاء الهلب اهتز ً
اغا ال جملَ مػه بال الدؿلُم بالهًاء.
ؤعظىى ؾُضي جظيغ  ..ؤجهً نىاعٍغ!
ُ
ؤهذ ال جضعي ما ي ْىه هظا الصخيء الظي ٌػخلج بهضعها ،وال جهضع
ختى لى اظتهضث.
ً
لً جكهم ؤبضا حجمه وحؿلؿلله واهدكاعه وؾُُغجه غلى ًل
ظىاعخها وهكؿها الًػُكت اإلاهًُت الجىاح ؤمام نضع ال ًؼوُ.
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بخؿاؾها بالًػل ًهىي باألًام ًلما جإيضث ؤهه ال غىصة ..وال
عظىع ،قىهللا ال شخيء ًٌؿغ الىكـ ًالكغام ،وال شخيء ًُببه يدب
اإلاكخام.
وناى بها اإلاهُكى  - -قاعخم!!
قهي يما الُدُم  ..ال جههغ..
ويما الؿاثل  ..ال ججهغ...
ويما الؼاثغ  ..ال جطجغ....
ل وب ّ
ويما الخلُمِ ..ل ًْ ِ ّ
ل في وظهها
وه ِ
ًلما لهُتها ..يمها.
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ُ
قال جضعي ؤي جغمُم نض جكػله يمت مىَ ال جلهي ؤهذ لها باال في
ؤخض ؤنىي نضوع هكؿها الؿاثغة.
ًلما اؾخُػذ ..هاصها ،بإبؿِ ؤقُاء جدبها؛ لدكػغها بالؿٌُىت،
وجسل مغاعة ؾُاب قهُضها.
وبن نابلتها نضقت في حجغاث البِذ ..ال جضع وظهَ غجها ،ال جضعي
خُجها يم ٌكػغ نلبها بالىخضة وصسب الكغام.
َ
بل ال جلهها نضقت ..
اَغم باب ؾغقتها وبن ؤعاصث الػؼلت..
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زبرها ؤهَ ظئذ لتري ضخٌتها التي ؾابذ ،لغبما حػىص الطخٌت
عؾم اغخُاصها البٍاء ختى باجذ غًالث وظهها حعجب يُل جٍىن غالماث
الكغح والاعجُاح!
ال جهجغ ً
َػاما جإًل مىه مػَ؛ ألجها ؤنبدذ جهِبَ بالىٌض ،هي
بالكػل ؤؾحرة للٌضع ..ال جخهىؼ البٍاء وال جخضعي الىهً.
ما مطخى ..نض مطخى ،وهي ً
ٌ
بػٌ مجها عخل!!
ؤًًا
هكؿها ال حػغف يُل جلم قمال اهكغٍ غهضه باإلاىث..
مػًلتها الىكؿُت والكٌغٍت غؿحرة ..لى حػلم! جبدض يما اإلالهىف،
جلو ً
ال َ
قِئا..
الخؼن ال ًهل ،وألازغ ال ًؼوُ ،قال حعجب يُل جبهى خؼٍىت ونض
ناع ما ناع مىظ ػمان!
ال جؼظغها وال ججهغها..
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ال جتريها حكػغ ؤجها بال ؾىض ..قإخماُ ألالم غلى يخكحها ؤيػاف ُغمغى لى
ُغ ّ ِم ْغ َث ؤلل غام وغام!
ُ
هللا ال ًغضخى لخغنت نلىب اليؿاء ..زلهً عنُهاث ًلجإن للؿًٌ
واللحنً ،دببن بٍل ما حؿؼ الهلىب.
خُىما ًإجحهً الشٍل ..جضغى اإلاالثٌت مككهت غلحهً ،وجخجزُ غلى ؤقئضتهً
الغخماث بإمغ عب الؿماء.
َ
غلمذ ما جدىٍه نضوعهً ِمً َو َه ًٍ لتهضمذ الؿمىاث وألاعى،
وهللا لى
ِ
لٌجها عخمت هللا جبهحها بما قاء ..
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(جسبُت الىفىض)
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ُ
"خلم هللا فًُ إلازادة ال لخىىن لً ،ولىً لخدحع إزادجه
إزادجً ،فخعلم أهه لِع لً إزادة"
مً الحىم العطائُت.
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مىظ غضة ؤغىام ونؼ خاصر ظلل ألميً ،اص ؤن ًىصي بدُاتها لىال
لُل هللا ويغمه.
صزلذ ؤمي في ؾُبىبت مجها ال جكُو.
خُجها ؤها وبزىحي صغىها هللا ً
يشحرا ختى اؾخجاب هللا وؤجم قكاءها
بػض ؤوناث غهِبت.
ً
ً
ؤطيغ ً
ظُضا مكاغغي خُجها ًاهذ ؾًت ظضاَ ،كىلُت ظضا.
يشحرا وؾإلخه مغ ًاعاَ :
ؤطيغ ؤوي ؾًبذ مً عبي ،وبٌُذ ً
لم ًا هللا؟
ؤلِؿذ هظه اإلاغؤة َُبت؟ ؤلِؿذ نالخت؟
ًاعب بهجي ؤخبها َ
لم جغٍضوي ؤن ؤبٍي؟ هل ؤهذ ال جدبجي ًا هللا!
يىذ مخعجبت ً
يشحرا يُل ًسخاع اإلاىث ؤو الىظؼ ضخاًاه ،وخؼهذ
ً
ظضا مىه ،ال ؤصعي مً الىظؼ؟ ؤم مً هللا عبي؟
يُل ًغضخى هللا ؤن ٌؿلبجي ؤمي وهي ؤظمل ما ؤخبه في الضهُا؟
خُجها يىذ ؤصغى هللا وؤها مىنىت ؤهه لً ًسظلجي؛ ألهجي بخكٌحري
الُكىلي الػاظؼ يىذ ؤخؿب ؤن هللا ؾِؿخجُب ،لِـ ألظل عخمخه
الىاؾػت ،بل ألهه خؼن إلاا وظض ؤن نًاءه ًدؼهجي.
وغكىا مجي يىذ ؤلىمه وؤغاجبه غخاب ناخب الخو.
– وهى أمس باطل وله –
لٌجي يىذ ال ؤقهم هظا في ّ
ؾجي الهؿحرة جلَ ،ويىذ ؤظتهض
بالضغاء ختى ؤهجي طاث جهاع غلمذ  -ويإهه الُهحن  -ؤن ؤمي ؾخكُو الُىم،
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ً
اؾخؿكاعا
وؾخٍىن بسحر ويإن هللا – خاقاه ظل وغال وؤؾخؿكغه غلى هظا
ً
غظُما –ًان ًهالخجي وٍغيُجي غما ؤػعججي به.
وإلاا عقػذ عؤسخي مً السجىص وصزلذ غلى ؤمي ألعاها ًاهذ جكخذ
غُىحها ألوُ مغة مىظ ونىع الخاصر!
بٌُذ خُجها ً
قغخا يما اإلاخضلل الظي ال ًُ َغص َلبه وال ًهى مً ًان
غلى عقٌ ؤمىُاجه.
حػاقذ ؤمي بكًل هللا – وخضه – ويغمه وقكاثه الظي ؤهؼله غلى
نلبها الػُىف.
بػض غىصة ؤمي بلى اإلاجزُ ،يىذ في ؤؾغب خاُ ،وآلان ..خحن ؤطيغه
ؤخمض هللا ً
خمضا ً
يشحرا ؤهه لم ًهبًجي غلى خالي هظا.
يىذ خحن جهام الهالةٌ ..ؿخلمجي السهم اللػحن الكُُان
الغظُم وٍىؾىؽ في هكسخي؛ قإظضوي ؤؾإُ وؤقٌغ:
َ
لم ؤنلي هلل الظي ال ًدبجي ،وًاص ؤن ٌؿلبجي ؤمي الجمُلت؟
لم ؤغبضه وؤنضم له قغوى الىالء والُاغت وهى ال ًبالي لخؼوي وال
هم نلبي؟
لىال بهُت مً ؾغؽ ؤمي الهالخت  -باعيها هللا  -في الىكـ مىظ
الهؿغً ،اهذ جإمغوي ؤن ؤمخشل لىضاء الهالة عؾم هىاظسخي؛ قإنُمها
وغهلي غلى ماهى غلُه مً اؾخكهام!!
وؤنىم ً -ان الخاصر في قهغ عمًان -قهِ ألهخظغ لخظت ؤلاقُاع
قاصغى لها بخمام الككاء وغىصة الظايغة.
وهى ً
ؤًًا ما قٍل صازلي ً
عجبا ؤقض!
يُل ؤؾًب مً هللا وما ػلذ ؤعججي قًله؟ ؤو ؤؾإله غُُخه؟
يُل ؤغلً في هكسخي الغقٌ وما ػلذ ؤزو في يغمه؟
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ًاهذ مػًلتي خُجها مػًلت لم ًىججي مجها بال واؾؼ قًله غلى
غباصه الخمهى مشلي.
هجاحي الىخُضة ًاهذ في الخلهي غً ألاقٍاع ،والامخشاُ إلاا جدضزجي
به حػالُم ؤمي الىاَهت صازلي مىظ الهؿغ..
قٌىذ ؤنلي ..صون عوح
وؤنىمً ..
َلبا لـ َم ُ
ٌغمت
ً
اهخظاعا للغص
وؤصغى..
يىذ ؤغبض هللا باإلاهاًًت!!
وما ؤطمها وؤقدكها غباصة!..
وهللا بهجي لىال يغوعة هظا الٌالم في ونل خالت الخبضُ مً
اإلاجاصلت بال الاؾدؿالم ..ماظئذ غلى طيغ هظه ألاًام ،وهي اإلاغة ألاولى لي
التي ؤيخب غجها.
مًذ جلَ الؿىت ،وًل جهاع حكغم ؤمي ؤيثر ،وٍكغح نلبي ؤيثر.
ً
زىقا ً
زكُا ًان ًغاوصوي ؤن ؤزغط
وؿِذ ؤقٍاعي جلَ  -ؤو جىاؾُتها -؛ ألن
غً ظاصة الخو.
واوؿمؿذ في صعاؾتي وامخداهاحي وقاووي السانت ،لٌىجي ؤطيغ
ً
ظُضا ؤن ما غلو بالىكـ لم ًبرؤ بػض ،وؤهجي لم ؤخؿم ألامغ في طاحي ،وال بض
لي مً غىصة أليؼ ًل ؤمغ في ههابه.
يشحرا ً
في قجُػتي في ُ
"غ َمغ"-عخمه هللا  -خمضث هللا ً
خمضا يىذ
ؤخؿبجي لً ؤبلؿه.
ويم زكِذ ؤن ؤمىث نبل ؤن جؼوُ غىالو وقىاثب هكسخي
الؿابهت جلَ ،خُجها ّ ..ؤصعي ؤن هللا هظغ لي بػحن اللُل ،وزصخي غلي ؤن
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ًتريجي لىكسخي وغهلي قابخالوي – عبما – بكهض ظضًض ومغاع قضًضً ،بهى
ؤزغه َىاُ الضهغ ًي ال ؤوسخى وؤغىص إلاشل هظه الًالالث ،قلله الكًل
واإلاىت وظؼٍل الشىاء والكٌغ.
إلاا هاظغ ُ
"غ َمغ" -عخمه هللا .. -لم ؤنضم ؤهه قػل بي وبهلبي اإلاخُم
هظا ،وغىضها لجإث قغ ًاعا مً قػلت ُ
"غ َمغ" الهبُاهُت بلى عبي الظي هى
ِ
ؤعخم وؤيثر ً
ُ
َ
لُكا ومىصة بي ِمً "غمغ" الُُب الػاقو ،وختى مً هكسخي!
بهُذ غىضه ؤخضزه وؤهاظُه وؤقغؽ مٌىىهاث نضعي..
يىذ ؤيخب عؾم ؤهه ٌؿمػجي صون يالم ،وَػلم ما ال ًبذ به الهلم،
خُجها لم ؤقٌغ في ؾًبي مً هللا ،يُل ًكػل بي هظا وٍإزظ قغٍٍي؟
ً
بل ؾاوعججي ؤخاؾِـ بالترنُت والتهظًب والتربُت ،هي –نضنا-
غلى ؤقض ؤهىاع التربُت وؤنؿاها.
لٌىجي يىذ عايُت،يىذ خحن حهؼمجي ألالم ؤبٍي وؤثً ؤهحن الظبُذ
الظي ال ؤمل إلههاطه ،ومؼ طلَ ًان هللا ًىهظوي؛ قاؾدكػغث ُوص عبي ّبي!
وما ؤعوغه مً وص!
يىذ ؤعاوي زاعط ظؿضي ،وؤنؿم ؤن ظؿمي ؾُمىث ،وغهلي لً
ًدخمل ،وال بض ؤن ًجً ،وؤعاهً ؤهه ؾُدضر اللُلت ؤو بايغ في الهباح
وهظا خالي ًل ًىم.
ُ
ً
نباخا
ومؼ طلَ لم ؤمذ ،ولم ؤ َظً ،ولم ًتريجي هللا ال لُلت وال
صوما يىذ ؤخـ – ق ً
بايغاً ،ان ظىاعي ً
ً
ػلُا – به ًُببجي ًالؿاهغ غلى
اإلاغٌٍ ..هللا ؤظل وؤغظم مً ًل ونل  -له اإلاشل ألاغلى .-
الىضوب التي ؤصعي ؤهجي عؤًتها بػُجي في وؿُج نلبي اإلاهترت ونتها يىذ ؤقػغ
بُض الجباع جغقو وجغبذ غلُه؛ قُىنل الجزف ال ؤعي ؤزغ الضماء ،وبن ًان ما
ػاُ ألالم ًهل بلى مىاَو الاؾدكػاع في الضماؽ.
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يىذ ال آًل ،وؤجسُل ؤن الُػام لى صزل ظىفي ؾُػلو في
مىخهل الُغٍو ،يُل ٌػبر ؟ ال ؾبُل!
لٌجهم ًاهىا ًُػمىهجي ،وًان الُػام ًجض الؿبُل ،وًان هللا ًترقو
بي جغقو الغاعي بؿىمه ال ًتريهم صون يل ؤو ماء.
عاهىذ هكسخي غلى الهالى ،صون قػل آجُه ،ؤو ظغم ؤعجٌبه بدو
هكسخي ،الخمض هلل.
لًٌ عوحي زبرججي – يما ؤطيغ – ؤهىا جدضزىا في ونذ نكى جسلله
بٍاء يشحر..
ً
نالذ لي :ال ؤَُو بػضه غِكا..
ؤوى لي ؤن ؤجدمل ًل هظا اإلاهضاع مً ألالم؟!
ؤزصخى ؤهجي ؾإزظلَ وؤلخو به غما نغٍب!
ؾغَػا :ال غلَُ ،اقػلي ..بل ّ
ً
عج ِلي بكػلخَ ؤها ال ؤبالي!
قغصصث
ِ
ُ َ
ال ؤطيغ ماطا خضر بػضها ،وال ؤي نغاع اج ِسظ وجم جىكُظه ،لٌىجي..
ما ػلذ غلى نُض الخُاة!!
قكهمذ ؤن غحن هللا التي ال جىام ًاهذ جدغؾجي ،وؤها لجهلي
وجههحري لم ؤيً ؤغلم.
ً
آلان وخؿب ..ؤصعى الكغم بحن غباصة هللا مدبت وامخىاها ،وبحن
غباصجه مهاًًت وهضًت.
ْ
لٌكذ -
لى لم ًًٌ لي مً ظؼاء ؤو مٌغمت هلتها بمدىتي جلَ بال هظا
وعب ُ
ّ
"غ َمغ" .-
ِ
خحن جهؼ اإلاهِبت ..وهللا ال غهل وال نلب وال ظىاعح ًكُض.
ال جهضع ؤن جكؿغ ؤي شخيء ،وال ختى ؤبؿِ شخيء.
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ً
نضنا..
خحن حػلم ؤهَ الشخيء ! ؤهَ مدٌ ظغم نؿحر جاثه ياُ ًخسبِ
السُى بال بػىن هللا في الٍىن ،خحن جىنً ؤهَ ال جملَ لىكؿَ ؤي شخيء،
وؤهَ عَكت هاثمت في الكًاء ال جضعي ما َغٍهَ ،وال ؤي صعب جهُؼ بال
بكًل هللا ،خحن ًىهُؼ خىلَ ًله ،وجسىع نىاى ًلها ،الػهلُت والىكؿُت
والبضهُت وختى الخسُلُت..
خحن ٌؿخالَ الىظؼ ،وٍكغؾَ الخؼن مغاث ،وجبػثرى الصجىن
ً
بدشا غً بػٌ ؤًام عخلذ ،وبهاًا ؤخالم..
غىض هظه الىهُت بالخدضًض ..ههُت الالوظىص والالغضم؛ جكجى ؤهذ،
وٍكجى غاإلاَ بٍل مٍىهاجه ،بٍل ؤقٍاعى وشسىنَ وظىىهَ وحػاعٍكَ
ومكاهُمَ الجىقاءً ،جهؼم مػجى الهىة غىضى جماماً ،كغؽ مً مػىاه وٍبهى
مػجى الهىة ألاوخض ومهضعها الضاثم غلى ؤلاَالم( ..هللا).
خُجها ًبضؤ ملاى مً ظضًض بمكهىم ظضًض ،وحػغٍل لم ٌؿبو لَ
ً
ًىما ؤن غاٌكخه ..مػجى الهىة باهلل!
ًل ما ًان نبله ..مجغص لهو ًلماث ،وًل ما غضاه هغاء!
الهىة الخهُهت لغوخَ هي ؤن حػلم ؤهَ الشخيء! وؤهَ ال خىُ وال
نىة لَ بال باهلل الػلي الهاصع ،وؤهه في ؤًام ُغمغها الهلُلت لً ًَ ْه ِض َع غلُىا
ؤي شخيء!! هللا وخضه ًَ ْه ِضع ..
ُ
هللا خُجها ًُ ِلهي غلى الػهل الشباث – ؤظىه عبما ًجمضه – ًي ال
حهلَ قال جكاؾحر وال صالثل حؿخُُؼ خُجها مؿاغضجَ.
خُجها حؿدؿلم يما لم جظً ؤهَ  -بىكؿَ هظه الظيُت ألابُت اإلااهغة
الخاطنت الُُبت الهالخت الىاغضة اإلاكٌغة الـً"...ل ما جدب ونل هكؿَ
به ؤيكه"  -حػلم ً
ًهُىا ؤهَ ..ال شخيء!
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ال طًاء ،ال مهاعة ،ال ؤقٍاع ،ال نالح ،ال خىُ ،ال نىة ،ال َانت ..ال
ً
خغقُا.
شخيء
ُ
لى جملَ مً ألامغ ً
قِئا إلاىػخه ،ؤو ن ْل لؿحرجه ،ؤو نل لىانكذ
ناخبه قُه وعقًخه ،وهظا ؤيػل ؤلاًمان.
لًٌ ..هل جملَ ؤن جكػل مشل هظا؟
هل ًمٌىَ ختى مجغص الظً ؤهَ جهضع ؟
ال جغاوؽ ..
ؤهذ حػغف في خهُهت هكؿَ  ..ؤهَ ال شخيء.
ؤن ألامغ ًله لسالهَ ..ؤهذ هكؿَ لسالهَ ًهىؼ بَ ما ٌكاء.
ألامغ ًله بما في ألاعى والؿمىاث والبداع والجباُ والىكىؽ وًل
شخيءً ..ل شخيء  ..هى هلل ؾبداهه طي الهىة والخىُ والغخمت!!
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للمهىلت التي جهىُ:
ُ
"لى زحر ؤلاوؿان ؤن ًسخاع في خُاجه ،ما ازخاع بال ما ًان نض نضعه
له هللا" .لها ظالُ ال ًهؼ في الىكـ بال بػض خحن".
في ؤوُ الهضمت ال جهضم ؤن هللا ًغجطخي غظابَ وؤإلاَ ًل هظا،
ُ
ً ْ
ُ
ً
غهل ظً
وحؿإله يشحرا ،يما قػلذ ؤها ،لِـ اغترايا بهض ِع ما هى طهىُ ٍ
ؤن ٌؿخيخج وٍدؿب قال ًهؼ بال ما ًهل بلُه بمػُُاث مدضوصة ً
ظضا ،هي
ممىىخت لإلوؿان مً عبه.
في هظه اإلادً ال ًًٌ للػهل ؤي خؿاباث؛ ألجها ججغي زاعط
مػُُاجه ،ومهضعاجه وخؿاباجه ،قٌُثر الؿااُ وغالماث الخعجب!
قُما ًان نًائه وغضم بظابخه للضغاء لبلىؽ ؾاًخَ ومىالَ ،وهى
ؤمغ ال خغط قُه.
هىن غلى هكؿًَ ،هضع ؤوُ الخاُ غلى ًل خاُ ،ختى تهظب
هكؿَ وجهىمها وحػلمها الهبر قترًَ مىَ ً
عجبا في ونل لُُل جضابحر
هللا خحن حؿلم وحؿًٌ قُما بػض.
وػغمي ؤن مشل جلَ اإلاهاثب بهما هي ؤؾباب ًٌكل بها عب
الٍىن بػٌ الدجب لبػٌ غباصه لُاهلهم وٍهىػهم قِؿخسضمهم قُما
هى به ؤصعي وؤغلم.
ؤقال ههبر غلى ُغ ْؿ ٍغ ظؼائه ازخهام مالَ الٍىن؟!

to

-S

ok

Bo

ad

ed

M

96

re

هلل في خٌمه قاون ال وػلمها وال هُلؼ غلحها ،وؤظؼم ؤهىا لى اَلػىا
ما قهمىا ًؤًا زحر و ًؤًا هالىً ،ىجُىا مىه هللا ..
ولهلت غلمىا وخضوص غهلىا وظؼع هكىؾىا ..هكػل ؤقاغُل
الؿايبحن ،وهلىم هللا ووؿخعجبه :قُما نىله :بوي ؤظُب الضغاء".
وهللا بهجي يىذ ؤصغىه لُال و ً
جهاعا ،وغكُت ويخى ،وآهاء اللُالي،
ِ
وؤَغاف الجهاع ،وؤجغنب ؤوناث السخغ ،وبظابت الضغاء.
َ
يُل "هللا ٌؿخخي مً عص ًض غبضه"؟ ونض عصوي ،وؤها ؤ َم ُخه ،ويؿغ نلبي
واؾترظؼ عقُهي؟
هخجغؤ غلى طاث هللا ظل وغال زكُت في هكىؾىا ،وبن لجمىا ؤلؿىدىا
ً
ظاهغا.
قُمغى الػهل والغوح بها ما بها مً مهاب قال ًهضع ؤخضهما غلى
مػاوهت آلازغ في الدكافي ،قىيسخى ؤن الٌؿغ ال ظابغ له بال هللا ،وؤن الضغاء
ًجاب بمسخلل الؿبل ،وخؿب ألاػمىت ومهاصًغ السحر التي ًهغعها هللا،
وؤهه بن لم ًجبَ يما عؾمذ ؤهذ ،بهما هى ًغؾم لَ ؤظمل مما ؤعصث ،ؤو
ًاظله قُشِبَ غلى الغيا والشهت في خٌم الهضع والهًاء.
قإع هللا مً هكؿَ ً
زحرا ً ًًٌ ..ل السحر بن قاء هللا.
ِ
ُ
َ
ؤغلم ؤهه الخىان الظي هى ؤعخم بالىلُض مً ؤمه ،قمم هساف؟
ويُل هًػل ولىا ظهحر وههحر للمؿخًػكحن واإلاٍلىمحن.
اؾمه الجباع الهىي!
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ً
ذال واهىظا ًزا خير مً طاعت أوززذ ً
عصا
" ُزب معصُت أوززذ
واطخىبا ًزا"
إحدي الحىم العطائُت.
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يىذ خحن ؤؾمؼ جاعٍش الؿلل الهالر ًدٍىن غً لظة اإلاػاهاة
ؤؾدىٌغ نىلهم بكضة!
ًاهىا بن مطخى غلى ؤخضهم ؤؾابُؼ لم جهبه مهِبت ًبٍي ً
بٍاءا
ً
قضًضا وٍهىُ :عب َ
قُم ؤؾًبخَ قيؿِخجي؟ قُم غهِخَ قٌغهخجي؟
ِ
ؤعجب!
َ
لم نض ٌؿػض بوؿان باإلاػاهاة؟
وؤي هكـ ؾىٍت جكػل وجهبل؟
بػض ما ًان مً ؤمغي قهمذ ما ًههضون..
عبما ًههضون لظة الاؾدؿالم التي جٌمً صازل اإلاػاهاة..
لظة السًىع ونلت الخُلت واههُاع الغظاء..
الاهٌؿاع الظي ًىلض السكُت والسكىع وبهٍاع الظاث في خًغة هللا
ً
ؾاثال بًاه ً
صوما اإلاضص والػىن..
غؼ وظل ،ؤلاهٌؿاع بحن ًضًه
لظة الىجاة بلُكه ال بمهاعجَ وؤهذ الًػُل ،لظة الكغخت
باالبخالء؛ ألجها حػجي غىاًت هللا الىاضخت ،وعغاًخه لَ وؤهذ الػبض الكهحر.
ؤيثر ما ًان ٌكؿلجي خحن ؤنل لهظه اإلاػاوي في هكسخي وؤظض مً
ؤزغها عاخت بػض البٍاء والىدُب ،وظالُ ابدؿامت جغحؿم غلى وظهي اإلاؿُى
بماء الضمؼ؛ ؤهجي يىذ ؤجمجى لى ُؤ َخ ّضر ُ
"غ َمغ" -عخمه هللا  -وؤخايُه غم
ِ
ًجىُ بهضعي وؤهانكه!
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ًان لِؿػض بمشل هظه الىهاقاث اإلاشحرة ً
خها ،و َُؿدشاع غهله،
وٍهضح ػهاص قٌغه لُسغط اؾخيخاظاث ملهمت ًهىؾها في غباعاث مدكؼة
وآؾغة.
قالخمض هلل غلى ما ظاص به..
والخمض ألايبر غلى ما مىؼ وصبغ.
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مداخل الشُطان
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ؤصعي ؤهه مً العجُب ؤن ؤخضزَ غً مشل هظا الكإن في مىيػىا
قإهذ عبما حعجبحن مً ؤن ؤزبرى غً صوع الكُُان الغظُم في هظه
هظاِ ،
اإلادىت اإلالُئت بالهضوء واجهؼام الىكـ ألاماعة بالؿىء في مىاظهت الىكـ
اإلاُمئىت الغايُت .ونذ جٍىن الىكـ عاؾبت غً ًل شخيء  ،ػاهضة في ؤي
قهىة وعؾبت ،ؤو قٌغة ختى ؾحر نالخت.
لًٌ صغُجي ؤزبرى وؤنضنَ ؤن الكُُان ال ًإزظ مً غمله بظاػة
مهما ظضث ؤمىع ؤو ظهغث ظىاهغ ظؿُمت وؤلُمت ،بل هى ألاقًل ونذ
.
الؿلم ؤيثر ؤوناث وكاَه هظا اللػحن
هى ًغحؼ في ًل ونذ وخحن عبما ًمٌض نلُال ًسُِ يُل ًباؾذ
بُغٍهت عبما لم حػغقحها مً نبل.
في ونذ الخؼنً ..جضى قغَؿت ؾهلت ً
ظضا ،صخُذ ؤن مهاومخَ
له بىيىح يبحرة قإهذ جؼهضًً الضهُا والىاؽ وًل عؾباث الخُاة؛ لظا هى
ال ًىاظهَ ،بهما ًدؿلل بلَُ ْ
يإن ًهيء بلَُ ؤن ًل مً ًلحن مػَ ؤو
ًدضزَ بلُل عبما ًدمل في هكؿه ً
قِئا مىَ ،وٍىحي بلَُ بظلَ؛ ألهَ
جكخهضًً بخؿاؽ الاغخىاء والاهخمام مً شسو ًدبَ.
قاخظعي ؤن جهعي لهظه ألاقٍاع التي ًبظعها الكُُان مً ؤوُ ًىم
وٍغغاها بالهبر ختى جكاظئحن بىكؿَ وؤهذ عبما حػاهحن نضمت ؤزغي.
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َغٍهت ؤزغي مايغة مىه في هظا الىنذ ..هى ؤن ٌكؿلَ غً الخػلو
ؤخضا ،ؤيثر مً هللا؛ ألهَ حػلمحن ً
باهلل بط بهَ خُجها ال جدبحن ً
ًهُىا ؤهه
مىجاجَ الىخُضة.
وهى ماًؼعج غضوى اللػحن؛ قُخدحن الكغم لِكؿلَ غً ًل ما
جهغبتي به بلى هللا مً جالوة نغآن ؤو نالة ؤو نُام ؤو ؾحرها مً ؤقػاُ
حػبضًت هلل.
وبػض خحن ججضًً هكؿَ بها ظكىة اإلاكاعم يإهَ جغيتي وقاعنتي
اإلاٍان ؤو ؤلاخؿاؽ الظي يىذ جإلكحن البٍاء واإلاٍىر به صون وظل ؤو
زىف ؤو بخؿاؽ الًُاع.
قاخظعي مىه  -لػىه هللا -؛ ألهه ال ٌُؿلم بالهؼٍمت ؤبضا.
ؤهذ في ونخَ هظا ؤظضع َمً حهؼمه وَػُض للىكـ نىابها وعقضها
و ِ
بكًل هللا.
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الفصل السابع
(الثيالى والغسام)
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" الصبر مطُت ال جىبى "
إلامام علي بً أبي طالب – هسم هللا وحهه –
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هُف جفعل الثىلى؟

ٌ
الخغة ..خغة ؤن جبىح ،وؤن جهمذ ،وؤن جهغع السُبت ؤو غضم
الؼواط.

re

هللا.

ٌ
الخغة ..خغة خحن جغسي ،وخحن جئن ،وخحن جضغى وجبٍي ،وجبتهل بلى
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هي خغة خحن جهغع مىانلت الؿحر ،وجٌكٌل الضمؼ ،وجسُِ مً
ظضًض للخُاة.
ٌ
خغة خحن حػكو ،وجسخاع ً
خبِبا للضعب الُىٍل.
الخغة..
خُاتها هي..
ّ
وعب مدمض!!
ِ
ال حؿإلىا لها السلل في الغظل قهِ..
اؾإلىا َ
هللا لها غىيه يما ًغي وَػلم هى ،ال يما هغٍض هدً..
اَلبىا لها الغقهت ،والىوـ ،وػواُ الىخكت.
نض جٍىن بمػُت هللا ،وهي زحر ألاقُاء ،ونض ًغػنها بغقُو جإوـ له
وجُُب مػه آلاهاث وألاوظاع.
وهى ؤمغ زحر بن يخبه هللا.
ال جىلىا ؤهكؿٌم مهالُض الخٌم والغػم..
قالهضع ال ًضع ً
خُا غلى خاُ !
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" إن لم ًىً بالللب حصن  ..خسب "
مالً بً دًىاز
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حعجل الشفاء
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ًا نؿحرحي ال جبالي ألي ؤخض وال ألي شخيء..
ال جٌخمي ً
خبا ؤظهغه هللا غلَُ وال جسكي ً
ؾغا ؤوصغه هللا في هكؿَ
بن ظىيذ ؤن جظاهغى ؤهَ ججاوػث ألاػمت لٍي ال جهللي قغم الؼواط
الهاصمت.
ً
ؤو هى ظً غابض مىَ ؤهَ بن وظضث عقُها آزغ ًبرؤ الهلب وٍخم
الككاء.
ؾإنضنَ الهىُ..
ِ
لً حؿػضي ،بل عبما بظلَ ؤن ججغًٍ هكؿَ بلى ؤؾغ ال قٍاى
مىه ،بػضما يىذ ؤؾحرة ؤخؼاهَ الضازلُت ظلبذ لىكؿَ ً
نُىصا زاعظُت
ِ
لً حؿخُُعي مػها الخػاٌل.
ؤغاهَ هللا خُجها غلى ؤؾغى الضازلي والساعجي ،قال ؤصعي ما
ؤزبرى به ؾىي ؤن جدبي هكؿَ ..اهخمي لجغاخها ويمضحها ،واعقهي بها،
ؤهذ ؤولى الىاؽ بالغقو.
ال جسافي..
الخب عػم ،والؼواط عػم.
ُ
بذ بىهِبَ مً الشٍل بػضه..
ظاءى مغة وؤن ِ
ً
ظمُال َخض الؿماء ،وباث ُمىظ ًػا ُخ َ
ضوص ألالم..
ًان
ِ
نض ًإجَُ مغاث بػضه ،ونض ال ًكػل.
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قال جخعجلي الككاء مساقت يُاع ال ُػمغ غلى ناثمت الاهخظاع،
قٌغي ماطا لى جظاهغث بظلَ ،ونؿم الىهِب مؼ آزغ ،وباجذ عوخَ
مػظبت مكدخت بحن ماى عخل بٍل ؤقغاخه ،وبحن وانؼ ً -ان لُبضو ظمُال
جمهلذ ونبرث  -ناع يػظاب ،ؤو مضة غهىبت جهًُجها لٍي جلخهي ؤن
لى
ِ
جغيبي نُاع الخُاة.
ؤي خُاة حؿاًغٍجها جلَ ؟ هل هى الؼواط؟
هل الؿاًت واإلاههض هى غهض الهغآن؟
ؤم الؿًٌ وؤلالل والخدلُو في ؾُاباث الهبابت والؿغام هى ما
يىذ جبدشحن غىه !
وؤخؿبَ بهظا ..يللذ الُغٍو؟
َ
في ًل َع َجل ٍت هضامت ً..اهذ جسبروي ؤمي!
جغو ٌؿغ وؾالمت ..يما غملخجي مدىتي!
وفي ًل ِ
ال جشهلي غلى نلبَ ،وهاصوي ؤوظاغَ ختى جغخل ؤو جبهي ،ولٌجها
حػلً الهضهت ،وحؿمذ لَ ببهُو مً عاخت ،وخب ظضًض.
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" الحب هى إلاًمان  ..هى إلاًمان فال جىفس به "
كىٌ مأزىز
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فله الللىب

re

الخب ًا نؿحرحي وهج!
ٌ
هىع ًسغط مىَ بلًَُ ،سغط مىَ لُطخيء خُاجَ وعوخَ وخُاة
مً جدبحن ومً ًدُُىن بَ.
الخب الىهي الضاقو اإلاػُاء ال هالى قُه وال خضوص ،بال خضوص
هللا!!
الهلب لِـ غلُه ما غلى الجىاعح ،وله ما ال ًٍىن لؿىاه  ..قهىوي
ُ
لحهً جإهِب الظاث وظلضها.
ُ
ال يحر ،ال بإؽ ،وال يالُ ،ؤن جبهي ما في صازلَ مً خب
اههُػذ ؤؾباب الىنل اإلاغجي واإلااصي اإلادؿىؽ قُه.
اغلمي ؤن ؤؾاؽ الىنل هى الىجىي وبىح الىكـ صون ؤخغف ؤو
ً
ؾايىا ما ؤبهاه هللا ..ما زبخه هللا ،ولم ًؼخؼح هىاى غىه.
ًلماث ،صغُه
ال جخجلضي في هؼغه؛ قٍُىن غؼمَ غلَُ ال لٌَ ،كخض زباجه ًلما
نؿىث غلى طاجَ وؤهبتها بػضم ظضوي ؾغامَ للكهُض.
وؤهه ال شخيء ًغججى مً هظا الخب اإلاهُم بن ًان ناخب الخب
طاجه ؾحر مهُم!
وهل الخب البض قُه مً غىى؟
ؤلِـ ما ٌؿجي يُاهَ ،وَؿمى بغوخَ ،وحهظب َبػَ ،وٍغنهه
بالكىم ،وَػُضى بالصجً بلى مدغابَ بٍاف؟!
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جدضسي عبَ غىه الظي هى ؾايً في نغاع مٌحن مىَ قخكغحي
بػالنت الهلت بِىَ وبحن عبَ..
ؤلِـ هظا بملهم؟
الخب َانت جسغط مىَ بلى الضهُا لخًِئحها؛ لخجؿضي الػُاء،
مٌخل مىػم ،ؤو ممؿَ نىىع!
قغب مػُاء مدغوم زحر مً
ِ
ؤهذ ال ههو قَُ ،اغلمي طلَ وجظيغٍه ً
صوما!
ّ
قجل الخب مً وظضاهَ ..وقغٌٍَ بهما هى مغآجَ لتري ؤظمل ما
ً
قَُ باعػا قخهضعًٍ غلى خب الضهُا والىاؽ.
ؤخبي الضهُا والىاؽ ،ال جكاعقي الؿغام ،وزبري غهلَ ؤن مىخهى
الخغٍت في الخب..
هى الخب الظي ال جمىدُىه مهابل خب حؿخهبلُىه.
ما الًحر ؤن جدبي قهُضى؟ ونض اههُؼ غىه ًل ما ًملَ ؤن
ًباصلَ به ،ؤن جضاومي غلى عغاًخه غلى البػض ،وال جىهُعي غً طيغه لهلت
الىظغ واوػضام اللهاء.
الخب..
خُا ما صمذ لم جباعخه ،وما صمذ ؤهذ خُاً.
ًبهى قَُ ً
نابل َ
هى قٌُ مً ظماُ ،وبغٍو هكؿَ َ
بغٍو عوح جٌمله؛ قخألكا
وحػاهها ،قهل بن عخلذ بخضاهما؛ اهُكإ البرًو؟ ؤو طهب الجماُ؟
وعب ُ
ال ّ
"غ َمغ" ال ..بل الظهب ًلخمؼ بالىاع..
ِ
والجىاهغ جههل بكضًض الخغاعة ،وؤقض ظغوف الخجلُت والخىهُت.
يىذ ؤعجب خحن ؤنغؤ غً ؾحرة مجىىن لُلى يُل ؤهه إلاا حكاوع
ؤهله في ؤمغه وخاعوا يُل ًجزغىن غىه هىي لُلى ونض ماجذ؟!
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ؤعؾلىه بلى يػبت هللا اإلاٌغمت؛ لُبرؤ مً مغى نلبه ،وَػىص ً
قخُا
ٌؿاػُ اليؿاء وٍلهى يما ًلهى قباب نبُلخه.

re

ً
إلاا حػلو بإؾخاع الٌػبت بٍى وصعى وابتهل بلى هللا ناثال :اللهم ال
جهبًجي صون خب لُلى ،اللهم وبن ًان قُه هالًي .وماث وهى غلى خاله
جلَ.
يىذ ؤعجب ؤقض العجب ،وبمغاههت الهباًا يىذ ؤخؿض لُلى ؤجها
ُ
خظُذ بمشل هظا الخب! ولم ؤيً ؤصعى مضي مػاهاة اإلادب وًلكت الػكو
ؿغم اإلاُ َ
و َم َ
ؿغمحن.
قللخب ًلكت ؾالُت ال ًاصحها بال ناصم ،وال ًخدملها بال مسلو
ّ
وفي ،ومػاهاجه ال ًبرؤ مجها الهلب الخجي الىابٌ.
اللهم كىة!
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لى وان لي كلبان لعشذ بىاحد ..
ُ
كلبا في هىان ٌُ ُ
جسهذ ً
عرب
و
ِ
" كِع بً امللىح"

Bo

" أخرث الحب وجسهذ ألاس ى"
أمىُت الشسهىبي
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إلاا ُعػنذ بدب ُ
"غ َمغ" ،وهظبجي عبي واؾترصه غىضه في ؾماواجه  -له
في ملٍىجه ما ٌكاء ،بهذ ،وجظيغث نىُ نِـ اإلاجىىنَ ،ؤو َُ ْػهل ؤهجي مشله
نض ظىيذ؟
ومً ؤًً لي ؤن ؤوصي ًلكت هظا الخب اإلاخػمو في زىاًا الغوح؟ مً
ؤًً آحي بىكهاجه؟
مً ظؿضي الظي هدل؟ ؤو غهلي الظي حكابهذ غلُه الخىاعٍش
والخهاوٍم ،وختى الصسىم؟ ؤو مً نلبي الضامي اإلاتهالَ يغنػت زىب
مهلهل؟!
وؤوى إلاػاهاجه ؤن جىهطخي ،وؤغىص ؤعي ألاًام بمغآة ألاخالم؟
َمً ناُ بوي ؤنبل وبوي ؾإعجطخي بهظا؟
وقىظئذ مً هكسخي بضبِب زاقذ ًباؾخجي بحن ألاهحن والخإوه
والىدُب ًغصص مهالت نِـ!
وٍلي!
ؤي خمو ؤعجٌبه؟ وؤي ظغم ؤنضم غلُه!
نِـ هلَ وهى خؼًٍ ،وهى ؾايب مً الضهُا ،ومخىظؼ مً لُلى
وياُ في الهكغاء!
ُ
وهللا ..ما ًاهذ نىعة ؤعؾمها لخالي ؤن ؤنبٌ خؼٍىت هانمت غلى
ِ
زالنا وال مً ؤؾغي بغ ً
ً
اخا!
الضهُا ،ويالت ال ؤظض لغوحي
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قجلؿذ ،وزبرث هكسخي غً مألىا ،بما بنغاع غلى هؼع ما هى في
الىظضان مىهىف ،قال هضعي بػضها ؤههل مإعبىا ؤم جهلَ صوهه ،ولم ًهبىا
َ
مىه بال غىاء اإلاداوالث و َو ْغشاء الخجاعب؟
ؤو هًٌ يما نضع هللا ،هغضخى بما ًان مىه ،وال هٌغه ما ونؼ غلى
الكجإة؛ قخضوم َانت الػُاء الىابػت مً صازلىا ،اإلاكبؼ بالخب وبغٍو
الغخمت والخىى الهاصع مً ؤلم وؤهحن ًسالِ ألاهكاؽ ختى ًإطن هللا ما ًان
مكػىال؟
ّ
بن زبدىا ..يىا في خالىا اإلاإلىف ختى هلهى اإلادب ،وعب اإلادبىب..
وبن هؼغىا وبضلىا بما هى زحر مىه لىا ..ؾػضها ؾػاصة هترجي بيمالها
في صاع السلىص بػض هىاُ الػكى مً الىصوص.
وؤها ؤخؿب ؤن هللا لُل بي وبهلبي قماػلذ ؤنضع غلى الٌالم
والٌخابت ختى آلان.
ً
ووظضججي ؤها ونلبي نض ؤزظها الخب وجغيىا ألاسخى ًيؿل عوٍضا مؼ
ًل زُىة وؿحرها غلى الُغٍو.
فالحمد هلل!!
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"الحبِب هى طتر الدهُا ،وعفت السوح ،وحلِع الجىت إن
شاء هللا"
أمىُت الشسهىبي
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هماٌ الدًً
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ظاءججي بخضاهً حؿإلجي :ما عؤًَ بالؼواط؟
ً
قطخٌذ نضع ما لم ؤضخَ مىظ الكاظػت ..ضخٍا ً
مغٍغا ،يإهه
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وهل بهظا عؤي؟!
في ؾجي صعاؾتي ؤلاغضاصًت نغؤث غً ؤؾُىعة ًىهاهُت لٍاجب غظُم
ُ
جدٍي غً قٌغة ههكي الغوح ،وهي ؤن الغوح غىضما جسلو جهؿم ههكحن،
ٌؿعي ًل مجهما للبدض غً آلازغ.
نض ًجضه؛ قحهىإ وَؿخهغ ،ونض ال ًجضه قحرجبِ بإي ههل آزغ
خُىا ،وَؿػض ً
بػًا مىه؛ قِكهى ً
ًجض قُه ً
خُىا.
وجيخهي آظالىا ،وغىض هللا ًغي ًل واخض ههكه الخهُهي ،ونض
ٌعجب ؤهه ًان ؤمامه َىاُ الىنذ ولم ًلخظه ،ؤو ًان في ؤنصخى ألاعى،
وماًان له ؤن ًلهاه ً
ؤبضا.
قإظضوي ؤعجب ًل العجب ؤن ًُُغح ؾااُ يهظا..
وهل بػض انتراهَ بغقُو زحر ؟
ما ًان لحهلٌجي الكهض لىال ؤهجي ؤخب صخبت ُ
"غ َمغ"..
ما ًان لُهضع غلى قااصي َو ْظ ٌض لىال ؤهجي ؤقخام اإلاػُت ،و ٍُجهَ نلبي
صاء الخػلو.
ويىذ ؤوص لى ؤجؼوظه وؤنغن ؤؾماء ؤَكالي بٌىِخه آزغ الٌالم.
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الؼواط هى الكغايت الىخُضة التي ال جسغط مجها زا ً
ؾغا بن ؤخؿيذ
الازخُاع،
ال بىىص وال غهىص ُمٌبلت.
وخضها غهىص الغوح التي جخىاءم خحن جخهابل وهي ُمػُىت وصاغمت
ٌ
وآؾغة ،ههل ًإوـ بىهل قُخدض مػه ،قغٍَ ٌؿض قجىاث قغٌٍه
ً
وٍهىمه وَػاوهه لُهبدا ً
ً
مكٌغا ،وجيكإ ؤؾغة
مهلخا
ؾىٍا بوؿاها نىٍما
جهىم غلى صغاثم الخب واإلاىصة وؤلاًشاع وؾض سؿغاث الكُُان ً
ؾػُا هدى
الجىت.
ؤن جغي آزغ زانخَ ،مشُلَ ومٌملَ وقغٌٍَ ًكهمَ خحن جلىط
بالهمذ ،وَؿمؼ نىث نمخَ خحن ٌػلى الطجُجً ،ساف غلَُ يإهَ
هكؿهً ،دبَ ؤيثر مما ًكػل لىكؿهً ،غقو بَ خحن جهؿى غلى هكؿَ ،ؤو
ًهؿى غلَُ قُػخظع ً
مػلىا هُامه وغكهه ،وجكٌغ قُما ًشحر يُهَ
قخهُضم به في غُكت الظايغة قخبدؿم ،وججض الًُو نض ػاُ ،والخب
ُ
نض ظاء وخل ،ال ججض ؾًايت وال ً
خغظا في يػكَ الىكسخي والسلهي
ؤمامه.
ً
جغاى ظمُال في خًىعه ،وال جضعي يُل خلذ هظه الىؾامت غلى
مدُاى ،وال مً ؤًً انخبؿذ الخؿً طاى؟
وججض هكؿَ خحن جضغى ٌؿبو اؾمه غلى لؿاهَ ،وجخظيغ في آزغ
الضغاء ؤن جظيغ اؾمَ ،ججضه ؾُاءى وؤماهَ وغضجَ وغخاصى.
لًٌُ صاغمَ ألاوُ ،ومصجػَ الظًي ،وملهمَ ألايبر ًًٌ ،ؾتر
الضهُا ،وغكت الغوح ،وظلِـ الجىت بن قاء هللا.
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الؼواط نغبى هلل غؼ وظل ،ؾىت الضهُا ويماُ الضًً ،وبهجت الكااص
بىنل اإلادب اإلاهُم قُه.

re

الؿااُ غؼٍؼحي الظي البض ؤن ًُُغح..
ؤي ألاعواح حكهى؟
َمً اظخمؼ قُغاها ،وبن ازخلكذ ؤػمىتهم وخُىاتهم بحن صهُا
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وبغػر؟!
ً
ُ
ً
ؤم مً حكابه غلى ههكحها وغاقىا مػا غ ً
مغا وؤخضا ،في ػمان واخض
ً
ظىا مجهم ؤجهما واخض صخُذ؟!
الؼواط هى ألانل في الٍىن..
وهللا  -هى ألانل في ًل شخيء..
بل – ِ
هى ؤظمل ما ًمًٌ لكخاة ؤن جكػل ،ال خُاة بضون قغٍَ..
الغقهت حػحن غلى هىاثب الضهغ وقضاثضه.
ال شخيء ًَ ْك ُ
ًل ؤن جتزوط الهبُت بػاقهها الهالر؛ قحرغاها
و ُجغاغُهُ ،وٍيكئان ً
بِخا نىامه الىص واللحن وخب هللا باعػا.
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هظا ؤؾاؽ الهىُ في ًل خاُ.
والـ ُمدبت اإلاسلهت التي قهضث قغٌٍها خالها ً
ؤًًا ٌكبه هظا،
ِ
لًٌ هىا ًًٌ الهلب هى مىاٍ الخٍلُل ،قٌُل هٍلكها بما ال ًُُو الهلب
وال حهىي
يُل وؿٌب صازل الىغاء وهى ممخلئ ختى ًدىازغ هىا وهىاى
وجؼصاص آلازاع؟
119
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ما الخٌمت مً هظا؟ وما الضهاء قُه؟
َ
جؼوظ ْذ ،وهى نىاب في بػٌ الخاالث،
هدؿب ؤجها جيكؿل بن
وفي ؤيثرها هالى.
الخب في الهلب مػهىص ًؼصاص نىة ،بن ُمىػذ غً ونل اإلادبىب
ن ً
ؿغا ؤو اهتزغه اإلاىث غلى خحن ؾغة.
هي ؤصعي الىاؽ بها..
نضنجي ..هي جضغى ً
يشحرا هللا ؤن ًغخمها مً هظا الخب الؿايً
اإلاؿخهغ صازل وظضاجها ،وؤن ًجىبها لهُب قغام الؿاثب ،وؤن ًمً غلحها
بالغاخت.
لظا ،ؤؾخدلكٌم باهلل ؤال حؿالىا في جهغها ؤو ػظغها ،ال جسكىا
ً
حكبشا ً
ًاجؿا.
ؤقُاءها الجمُلت مً ؤمام هاظغحها؛ قخجؼع وجؼصاص
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ال جهُػىا طيغ اإلادبىب غً ؤخاصًشٌم مػها قجإة ،هي بن
اؾخىخكذ الٌالم بضوهه؛ اههُػذ غىه والطث بهمذ مُبو.
ال جدؿبىا ؤهٌم جهلبىن ؤوظاغها بظلَ!
ً
نضنا ..ؤوظاغها ال جىام !
وهللا  -بجها جإوـ وحػخاص ألالم الىاجج غً طيغه ،ؤو هُو
بل – ِ
اؾمه ختى ًخسضع غهلها ومىاًَ الخـ في هكؿها ،قال تهلؼ ،وجبٍي في
هضوء.
جبٍي يما جاصي الهالة في ؾٌُىت وجاصة وؤهاة ،في جبخل وزكىع
جيؿاب ججهُضاث الغوح.
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ال جبضلىا ويػُت ألاقُاء في ؾغقتها بال لى َلبذ طلَ؛ ألن غهلها
ًلجإ لخُلت صقاغُت قُػاهض ،وٍدكظ نىع ألاقُاء يما ًاهذ ،وٍبهىها زابخت
ً
ال ٌؿمذ إلاا ًإحي بػضها ؤن ًدل مدلها في الظايغة قخبهى باجؿت َىٍال.
وألالم الظي ًان له ؤن ًبرؤ ؤو ًسل وَئه في قهىع ،نض جىهطخي
ؤغىام وهى بىكـ لظع السبر ألاوُ!
صغىا طايغتها جمخلئ بالهضًم والجضًض ،قُؿلب ؤخضهما آلازغ يما
ٌػُجها هللا ،ال بجهضها الػاظؼ الظي ًاصي بلى هخاثج ؾحر مدمىصة الػىانب ال
نضع هللا.
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الفصل الخامع
(وحدن في مىاحهت ألاوحاع)
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طسق ُمجسبت

re

.1ال جأخري العصاء ،ملدة جخجاوش الثالزت أًام ً
أبدا !
قكي هظه اإلاجالـ جمخلئ الهضوع بمكاغغ يئِبت ؾلبُت ،وؤهذ
آلان واهىت يػُكت ال جهضعًٍ غلى نض هجىمها ،قغبما جهِبَ بالىهً
والًُو ؤيثر.
وال جىػؼلي ً
جماما ،ختى ًىهطخي الػؼاء؛ ألن اإلاىاظهت ألاولى لَ مؼ
اإلادُُحن ؾخٍىن ناصمت لَ ،ولخهُهت ظضًضة ما ػاُ غهلَ ًغقٌ
جهضًهها.
ايخكي بالهمذ ،ال ججهضي طاجَ بالغص غلى اإلاػؼًٍ قٌُكَُ ؤهحن
نلبَ الظي ًهم آلاطان خىلَ!
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.2والشمعت ال جىىوي:
ابَ ًلما ؤعصث البٍاء
ابَِ ،
بن هاظمخَ الظيغٍاث الجمُلتِ ..
ابَ في غملَ ،في اإلاهػض ،في الؿىبغ
وقهِ ،في ؤي مٍان وًل ػمانِ ،
ماعيذ ،ؤمام خاعؽ الػهاع ،ابَ خُىما حكاثحن ،وللىاؽ ال جٌترزحن.
بن حعجبىا مىَ ً
خُىا ..بػضها ًإلكىهَ
وبن جدضزىا غىَ ً
ػماهاً ..
ؾضا ًملىهَ
ؾىاى
وٍبدشىن غً خٍاًت
ِ
ؤما ؤخبخَ اإلاهخمىن ألمغى قسبرحهم ؤن في طلَ لَ صواء ،وؤن
البٍاء ًغٍدَ ،وؤهَ جٍىهحن بػضه غلى ماًغام.
123
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ابَ؛ ألن بٌخمان صمػَ جخذجغ مهلخاى ،جهبدحن يما الكمؼ!
ِ
مظهغى نلب لٌىَ يػُكت هكت ال جهمضًً ؤمام ؤنل اإلاازغاث،
وٍىههغ نلبَ و ًظبل.
ؤما البٍاء قهى خالت غاعيت حػبرًً بها غً خؼهَ ،والخؼن يما
الُكل خُىما ًٌبر ٌ ..كُش وٍىهً.
الخؼن ال ًضوم ،ويظا البٍاء ،لٌىَ خمُذ طاجَ ؤن جٍىوي هكت
مً الضازل.
لٌىَ بالضازل ال جكهضًً ؾبل
ظاهغى،
َُ
ِ
ِ
اظػلى ؤيػل ما ق ِ
الىجاة وجظيغي:
ؤهَ جهبدحن ظمُلت ً
ظضا خُىما جخٌدلحن بالضمىع اإلاكخانت
ِ
غؼٍؼحي !
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.3ألازهب والظلحفاة:
في الهؿغ ًاهىا ًدٍىن لىا نهت الؿبام بحن ألاعهب والؿلخكاة في
الىنىُ للهضف ،ألاعهب حعجل اإلاؿحر ولم ًهل ،والؿلخكاة صؤبذ غلى
الُغٍو ختى بلؿذ هضقها اإلايكىص.
وؤهذ طاث هضف ميكىص وهى الخؿلب غلى الههغ وألالم ،لظا ًىوي
ِ
صئوبت ،ولِـ بالًغوعة ؾغَػت.
جمهلي ..ال جدضسي طاجَ بإؾئلت مشل:
بلى متى ؾإبهى هٌظا؟
وال متى ؤجسلو مً هظه الٌأبت؟
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بًاى ..قجغاخَ لِؿذ هُىت لدؿتهُجي
يُل ؾُيخهي هظا الخؼن؟ ِ
بها ،ؤمهلي طاجَ قغنت الخػافي ًاملت.
وال جسغجي مً نىمػخَ الخؼٍىت  -قهِ  -زكُت بؾًاب ؤهلَ
ؤو ختى عخمت بهم..
ً
اعخمي هكؿَ ؤوال قهي اإلاٍلىمت؛ ألن ظغاح الىكـ بن لم تهضؤ يما
ًجب جترى ً
جسبرى هكؿَ ؤجها
هضوبا ال بغاء مجها وال قكاء ،اهخظغي ختى
ِ
بسحر ال جبالي بهلىب مدبت ،ألظلَ مخإإلات ..
نضعحهم ،وؤيبري في هكؿَ مػغوقهم ،لًٌ ال جخعجلي ألظلهم
الككاء ،اقػلى طلَ قهِ ألظل هكؿَ.
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.4اطدظلمي !
ؾلمذ بدهُهت
جظيغي ؤن ؤلم الكهض غىُض ،ال ًباعخَ بال بطا
ِ
وظىصه الُاؾُت ،ال جهجغي الهىع  ..نىع قهُضى ال جبػضحها غً هاظغٍَ
مساقت ألالم.
اهظغي لهىعه ؤمامَ ًل خحن ،وًلما عؤًذ وظهه ابدؿمي بالغيا،
قهض ًان ًدبَ باؾمت ؤًتها الجمُلت.
خالت الصجً التي جغاوصى ؾخدبُجها؛ ألجها ؤيثر خالت ؾدكػغًٍ
قحها بصخبت قهُضى ،وؤهه ظىاعى ،وملء ؤهكاؾَ ،وَؿغي مىَ يما
حؿغي الضماء !
خالت الصجً هي خالت مً اللُل ًمجها هللا – اللُُل  -غلُىا
هدً اإلاٍلىمحن؛ ألهه عقُو بىاٌ ،ػلم ؤهىا بضون ؤخبدىا جهلَ ،وٍهِبىا
الجىىن لى اههُػذ ًل نالجىا بهم؛ لظلَ خُىما جيخهي خالت الصجً
ألازحرة جلَ ؾدكػغًٍ بدب هللا ً
يشحرا .ؾخملى اليكىة بهغب هللا.
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جظيغي ًلماث ًان ًلهحها غلى مؿامػَ قخطخٌحن ،وعصصحها
لىكؿَ ؾخلمؿِىه صازلَ يما لى ؤهه – ً
ًهُىا – مازل ؤمامَ.
قىهللا ما هجغ مدب خبِبه باإلاىث ،بل هى ٌؿٌىه باإلاػجى الخغفي
للٍلمت خُىما ٌؿُب جدذ التراب.
ال جدؿبحن ؤهَ بةبػاصه ،وجىاسخي ًلماجه ،وؾٌ َغقَ غً ًل ما
ًظيغى به حػُىحن هكؿَ غلى الهمىص!
ً
ً
ظغخا هاػقا
غلى الػٌـ غؼٍؼحي الخؼٍىت ،ؤهذ بظلَ جسُُحن
بسُىٍ بالُت نضًمت لً ججػله ًلخئم ،بل هي جؼٍض الىظؼ ،ججػل الضماء
اإلاخضقهت ملتهبت.
ظغاخَ اإلاشسىت جهغر قَُ ؤن حػحرحها اهدباهَ وجًمضحها بلحن وال
جخجاهلحها.
زبري عوخَ ؤن خبَ له لم ًًٌ ً
طهبا ظلبدُه لىكؿَ ،وباث
ً
وظػا بغخُله ،ولم ًًٌ ً
ؤهَ ؤنلػتي غىه ً
مبٌغا.
بزما جخمجي لى ِ
ومداوالجَ اإلاؿخمُخت إلاهاومت الخؼن ،وجهبل الخُاة في ؾُابه
لِؿذ ً
غُبا جلىمُجها غلُه.
ال ًا غؼٍؼحي..
نضقي وانؼ ؤن الغقُو عخل ،وؤن الخبِب ؾاب ولم ًهجغ ،قخان
الكاعم ..الؿُاب مىظؼ ؤًما وظؼ ،لًٌ الهجغ ممُذ.
ً
ماصًا ً
اؾا ً
ملُئا بخكانُله وؤخالمه وابدؿاماجه اإلاؿخبكغة.
جغى قغ
وقغخَ وبًماهَ الىازو به ،ؤهه لم
بيبًَ
ؤهذ،
بَ ِ
ِ
ِ
قغاؽ مليء ِ
ًسل بػهضه مػَ.
ً
اهىئي باال ؤًتها الجمُلت ..
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ُ
نكُه باإلاىث ،بل هى ٌؿٌىه للبض.
قاإلادب ال ًهجغ نلب

re

.2حظدي املشاعس:
ايخبُه – غؼٍؼى  -في ًل ؤوعانَ ،في ًل ؤوناجَ وظل خاالجَ،
ايخبي له وايخبي غىه ،وايخبي به.
اخَ له ًل ما ًجىُ بالساَغ ،غبري غً قىنَ
خضزُه و ِ
وهً ًهِب قااصى بػضه.
لىظغاجه ،غً الىخكت في ؾُابه ،غً ٍ
واؾخػضي..
ً
ً
ً
ؾغَػا ،خُجها
ألهه غما نغٍب ًإجَُ الخىحن يُكا زهُال ،ال ٌؿاصع
ؾخػاٌكحن نؿىة الىانؼ وؾُابه اإلاكؼع!
ألاشجان بط ُ
جدل ًدلى لها اإلاهام لى حػلمحن ..قدؿلخي.
اهغعي لٍلماجَ جلَ ،يخاباجَ غىه انغثحها يما لى ؤهَ تهضهضًً
َكلَ الهلو.
انغثحها مغ ًاعا وجٌغ ًاعا غلى مؿامؼ نلبَ اإلالخاع ،ؾِؿًٌ يما
الُكل؛ ألهه خُجها ؾُهضم ؤهه ماػاُ بةمٍاهه الخضًض مػه ،وؤلاقهاح
غً مكاغغه له ،وؤن الخبِب الؿاثب ٌؿمػه وٍهغؤ مػه.
ّ
خىلي مكاغغى إلااصة ملمىؾت حؿخُػحن عئٍتها وؾماغها والىُو
ِ
بها..
اَلبي مً ؤصخابَ وظلؿاثَ ؤن ًدضزىى غىه وغً مىانكه
اإلاطخٌت مػهم ،وغً ؤوُ لهاءاتهم به ،ويُل ًان خُجها؟
قىهللا  -بن الغوح جإوـ بظيغ
ؤو ؤي خضًض به طيغ َُب غىه –
ِ
الخبِب ،وحهضؤ ؤهُجها ،وحؿترص غاقُتها.
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ً
مخجؿضا خىلَ ،ولِـ
بخلَ ألاخاصًض جسبرًً غهلَ ؤهه ماػاُ
ً
َُكا ٌؿٌىَ وخضى ،ولِـ َمؿا ؤناب غهلَ بالجىىن!

re

نضقي خضؾَ ..
خبِبَ الغاخل مػَ في ًل خحن ،وبن حػظع غلُه بزباعى بظلَ.
ُ
وهللا  -ما ازخاع قغانَ وال عضخي
جإيضي غؼٍؼحي ؤهه لى زحر الخبِب – ِ
بىظػَ!
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ِ .6ص ِلي أحبخه:
وؤوُ ألاخبت ؤهذ ،يم ًان حهُم بَ نبابت!!
اًاى ؤًتها الخؿىاء
هجغى لغوخَ وؤخالمه قَُ وبهماُ نضعاجَ ومؼ ِ
الخؼٍىت ًاطًه!
اعجضي ً
زُابا ظضًضة مسخلكت ً
ًلُا غما ًان غىضى مً مالبـ ،ال
ً
جغجضي ألاؾىص َىٍال.
ُ ُ
يىذ ؤغُض غلَُ ونُتي ؤال جخعجلي هكؿَ ،وؤمهلحها ونتها
وبن
الٍافي لخهغع وخضها.
الػحن الخؼٍىت جؼهض ألالىان ،بل حؿخاء مجها ،وبن لم ججاهضحها غً
طلَ ؾلبخَ وؤلكخَ الٌأبت والضمىع.
ُ
اَلبي ِبغ ؤ ّ ِمه الشٌلى ،وجغقهي بها ،غسخى جضزلحن الجىت بضغائها..
ً
يىذ ؤهذ
اقؿخي مجاال للزغًٍ ؤن ًدضزىى غً نػىبت قغانه ،وبن ِ
ناخبت ههِب ألاؾض مً الخؼن.
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قهم ً
ؤًًا بداظت ماؾت للبىح ّ
غم ٌػخمل بهضوعهم صون الخدغط ؤو
السكُت ً
صوما ؤن طلَ ًجغخَ ؤو ًاطًَ.

re

.7أكالم ملىهت !
ؤخالمَ اإلااظلت ،الجمُلت ،الغاجػت ،اإلاظهلت ،الباؾمت،
ايخبي بها
ِ
الؿػُضة ،الخلىة ،اإلاجىىهت ،الخاهُت ،اإلاضهكت ،الؿحر مخىنػت.
زم اخخكظي بها في نىضوم زام بَ وايخبي غلُه "وصاجؼ غىض
هللا" ،قٌغة مؿاإلات بؿُُت ً
ظضا ،جيهئ غهلَ لخهبل غضم جدههها آلان،
وجمىده بػٌ الؿالم والُمإهِىت ،خُض الُهحن الظي ال ًؼوُ ؤهه غىض هللا
ال جبتر الىصاجؼ.
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.8الحُاة كساز:
قَُ ال جتريحها قخظبل وجظبلي مػها ،ؤال
َانت الخب اإلاىٌؿغة ِ
حػلمحن ؤهىا بالخب هدُا؟!
إلالمي قخاث هكؿَ ،ال جمىخي الظيغٍاث قغنت بًالمَ ،اظػلحها
ونىصى لخجهطخي.
ً
دبا ع ً
يبحرا وناصنا وم ً
قىهللا ..ما مىدَ هللا ً
خبا ً
اجػا يهظا بال لُهىٍَ
ِ
وَكض ؤػعى ،وٍىاسخي قااصى.
اهظغي خىلَ ؾخجضًً ًل َم ًْ ُهم في مدَُُ باهخظاع قػاع هىع
مً قغخخَ ،وَانت مً نىجَ.
اغخجي بإمَ اإلاخإإلات ألظلَ ،وبزىجَ الظًً ًخمىىن لى انخُػىا
الخؼن مً نلبَ لُسككىا غىَ ،وؤصخابَ الظًً ؤنابهم الٌضع ألهِىَ
129
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وقؼغَ ،ؤقُاثَ ،ؤوعانَ ،ظحراهَ الظًً ًتربهىن بٍل ظضًض مىَ،
وؤنغباثَ الظًً ًغنبىن ؤقػالَ.
ؤهذ لخهغعي الخُاة!
جسُلي ًل هاالء باهخظاعى ِ
ال جبسسخي خؼهَ نضعهً ،
نؿما بهه لخؼن غظُم ..قٍىوي غلى نضع
وظػَ.
وًىوي غظُمت!
وال جًجي بدبَ ،وزبري الػالم يم هى غمُو وعاجؼ وملهم.
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جرهسي ..
ال ٌعسف املسء الحُاة حتى ٌعسف الحب ،وال ٌعسف الحب حتى
ٌعسف املىث!..
وآلان..
ازخبرث الخب بكًل هللا ،قال زىف غلَُ،
ؤهذ غغقذ اإلاىث و
ِ
ِ
آلان ؾخٍىن الخُاة ؤٌؿغ ماصمذ غغقذ الؿغ بةطن هللا.
ً
قَُ ،وؤبهغي الضهُا،
ًىوي ؤهال لهظا الخب الظي ؤوصغه خبِبَ ِ
ونغي ً
غُىا بالجىت ظؼاء لىقاثَ ونبرى.
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.3والثلج ال جىىوي:
قخظوبحن وجخالشخى مالمدَ..
ً
الخؼن ٌؿحر هٍُل ؤلاوؿان الىكسخيً ،بهىه ظؿضا بال عوح ،ناومُه
بإن جكٌغي في قػل ما جدبحن ،لِـ بالًغوعة ما يىذ جكػلُىه في الؿابو،
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ألاقًل ؤن حػُضي جغجِب صازلَ مً ظضًض يإهَ َكل ًىلض وٍبضؤ ؤوُ
مغاخله في ايدكاف طاجه والػالم مً خىله.
ً
يىذ جكػلحن ،ؤصزلي غاصة ،ؤو ؾلىًا ،ؤو مهاعة،
عاظعي ًل ما ِ
ظضًضة لخُاجَ لخجهمٍي في حػلمها وبجهاجها وبظاصتها ،وبظلَ جدضزحن بػٌ
الطجُج صازل غهلَ الظي ًداقظ غلى ؾٍىهه لٍي ٌػُض جٌغاع طيغٍاجَ
إلاَ.
الخؼٍىت قُا ِ
وؤهذ بَ مً
ال جبدثي غً الككهت وال جيخظغحها آلان ،قهي ُمٌبلتِ ،
نىة هللا ونضعجه..
ابدثي غً ؤلالهام ،وًىوي ُملهمت لٍل مً خىلَ.
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عاداجً الظلبُت مثل:
.11أهذ و
ِ
(الػهبُت ؤو الؿباب ؤو الهىث الػالي)..
ً
الػاصة لخخؿحر ًلؼمَ ً 41
ًىما ،وهظا الىنذ مىاؾب ظضا لكػل
طلَ..
الكهىع ألاولى بػض الكغام جٍىهحن مسضعة الىعي ،في خالت ؾٍىن
قَُ ،وبإنل ظهض
وزمىُ ،حؿخُُػحن غىضها ؤن حؿحري ؤبغػ ؤؾىؤ نكت ِ
ؤعصث.
مىَ لى ِ
ِ
وغىضما جماعؾحن غاصجَ الجضًضة الجُضة ،ؾُلخظ غلَُ الىاؽ
اإلادُُىن طلَ ،وٍبضئون ؤلاقاصة بالخؿُحر وحصجُػَ ومضخَ.
خُجها ؾدكػغًٍ ؤهَ جخهضمحن ،وجخدؿً خالخَ – ق ً
ػلُا – ًلما
جظيغحي ؤهَ قهضث خبِبَ الغاجؼ ،ؾخضعيحن خهُهت ؤهَ ّ
بذ عاجػت مشله،
ِ ِ
ِ
ؤو ختى بؿببه ،هى الظي خغى قَُ ً
صاقػا هدى ألاقًل ،وبهظا هجض بػٌ
ِ
الػؼاء لىكىؾىا اإلاؿٌُىت مىظ عخُله.
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وًلما يػكذ غؼٍمخَ وَؿذ ؤوظاغَ جظيغي:
ظغاخَ هي الىىاقظ التي ٌػبر مجها الىىع بلَُ ،يما ًهىُ مىالها
ظالُ الضًً الغومي في جغظمت غبض الغخمً ؤبى طيغي.
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.11الحياًاث:
انغجي خٍاًا ألهاؽ قهضوا ؤخبتهم واؾخمغث خُىاتهم ،ال جىهتي
إلاهىالث مشل:
 الخُاة ال جهل غلى ؤخض. ال ؤخض ًمىث بغخُل ؤخض. الخؼن حهىن والخُاة حؿخمغ.وجإيضي ؤن ًل هظه الٍلماث يظب!
وؤن ًل هظا مدٌ هغاء!
َمً زبرى هظا ًغٍض ؤن ًغٍذ نلبَ ،لٌىه غابض ؤزُإ ،ؤجضعًٍ
إلااطا؟
ألن الخؼن ال حهىن – وخضه – ال ًؼوُ للػضم ،بل هى َانت البض
ؤن جخدىُ ،بما إلاىانلت الخُاة يبهُت البكغ قهِ ،وبما للسلىص.
وؤهذ بمدىخَ الهاؾُت جلَ ،وَػم الػلهم الظي ال ًباعح الخلو
عؾم ألاًام لؿذ يبهُت البكغ..
ً ُ
ؤهذ جم اهخهائى باإلادىت وَػم اإلاغ لخٍىوي ؤيثر بنغاعا ،وجدضسي
ً
حؿُحرا لِـ بُكُل.
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بن لم جهىعي الكاعم بػض ًل هظا الخؼن اإلاؿلل لظعاجَ ،واإلاهُم
في قغاًِىَ ،وجسلض طيغاه بػملَ وخُاجَ وجدىُ خؼهَ ً
صقها للمل،
وهبر ً
اؾا للخُاة ،قإهذ مُذ ولم حؿخمغ خُاجَ!
لؿذ ًالبهُت..
ؤهذ ِ
لِؿذ الخُاة هي هبٌ في الجؿض ٌؿغي ،الخُاة هي السلىص بػض
اإلاىث ،اغملي ما ًدحي خبَ لكهُضى بػض ؾُاب صناث الهلب وجىنل
الىبٌ!
ُ
ناُ لي "غ َمغ" – عخمه هللا ً -
ًىما:
"لِـ اإلاهم ؤن جٍىن
مىجَ عؾالت".
خُاجَ عؾالت ،ألاهم ؤن ًٍىن ِ
ِ
ولخػلمي ؤهه ال ؤخض ًمىث بػض
انبطخي غلى خؼهَ بػؼم وبعاصة،
ِ
ؤخض لٌىه لِـ بالًغوعة ًدُا.
قٌم مً خُاة ًاإلاىث هي ،ويم مً مىث بػض خُىاث!!
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.12مدي ًد العىن:
إلاً هم غلى قاًلخَّ ،
وؤلم بهم ُمهابَ..
"قإهذ بن لم حؿحر خُاة ؤخضهم للقًل ،قإهذ تهضع ونخَ" يما ًهىُ
ُ
"غ َمغ" -عخمه هللا  -وَُب زغاه.
واغلمي ؤن هللا ًدب اإلاامً الهىي ؤيثر مً اإلاامً الًػُل،
ؤهذ صخُدت الهلب مػاقاة
ولِؿذ نىة ؤلاًمان بالهبر غلى ؤطي الىاؽ و ِ
وؤهذ ًلُلت الغوح ُمشسىت بالجغاح ،قانضة للكغٍَ
الىكـ ،بل هى ؤصعى ِ
ً
واإلاُػحن ،لٌىَ حكػحن ً
ووهجا ًلهم الؿالٌحن هلل في صعوب الخُاة
هىعا
الًُهت الػؿحرة الخؼٍىت.
133
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ٌ.03ع:
انغجي له ؾىعة "ٌـ" بيُت الخسكُل غىَ وغىه ،واَلبي الىىم
بغظاء ؤن جلخهىا وجغًً وظهه ،وما ًان هللا لُسُب ظىَ ً
ؤبضا.
وفي هظا ؤمغ َغٍل ناع معي ؤطيغه آلان قإهضؤ ،ؤهجي في ؤوُ ألامغ
يىذ ال ؤهام ً
ؤبضا ،ونُػذ ًل نالحي بالىػاؽ ،ختى اخخالذ غلي ؤمي ؤهه
بن همذ ؾإعي قهُضي؛ قإؾغغذ ؤجلخل بالؿُاء وؤؾمٌ ظكىوي غىىة
ختى ؤهام..
ً
قلم ًإججي الىىم ؤًًا إلوكؿاُ الكٌغ بالخؼن..
قاخترث يُل ؤقػل؟! وبٌُذ ،وخُجها ؾلبجي الىىم صون ظهض مجي،
وال ؤصوى مداولت.
وإلاا ؾكىث لبرهت عؤًذ ُ
ً
مبدؿما قصخىث وؤها
"غ َمغ" -عخمه هللا -
ؤظض بػٌ الػؼاء.
وهٌظا يىذ ًلما ؤقخام لغئٍخه قإهام ماملت ؤن ًإجُجي قدُىاً
ًإحي ،وؤخُان ال.
وإلاا يىذ ؤهؼعج مً الؿُاب ،زبرججي بخضاهً جُمئىجي:
ؤن الىنذ غىضها في الضهُا ًسخلل غً اإلاهاًِـ الؼمىُت في خُاة
البرػر ،ولظا قالكهغ نض ًىهطخي هىا ،وهى غىضهم ماػاُ ً
ًىما ؤو بػٌ
ًىم!
ال ؤصعي مضي صخت هظا الٌالم..
ً
مغٍدا لىكسخي ،وًلما جإزغث الؼٍاعة نلذ :هى ًىم ؤو
لٌىه ًان
بػٌ ًىم ..ال يحر.
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.01السحمً:
انغجي ؾىعة "الغخمً" لخهغي ً
غُىا بمهام قهُضى ،قكحها مً
الىنل غً خُاة الجىت ،وقحها ؤلكت ،وعوغت ،وؤوـ ًضاغب الغوح.
وػم هي الجىت وقهِ..
التي جسغظَ مً خالت الكهض والٌمض جلَ ،بهما وكػغ بالكهض
الكضًض في الخهُهت؛ إلقخهاصها ألاوـ بدٍاًا الجىت الخاإلات الؿػُضة
قضًضة الغوغت؛ لخضعى خُجها ؤهه في يُاقت الٌغٍم – غؼ وظل – وقًله،
وؤهذ هىا في مػُخه وعغاًخه.
لػلَ بهظا الىظؼ جغجر يكخَ قخكغخحن بدؿً جضبحر هللا ،ال
بظًاثَ وخىٌخَ.
الجىت :هي ؤيػاف مًاغكت مً ؤخالمَ ،هي ماال غحن عؤث ،وال
ؤطن ؾمػذ ،وال زُغ غلى نلب بكغ.
هىوي لتهً ظغاخَ..
في خضًض الجىت  ..حػلمحن ؤن هللا ًجمؼ ًل خبِب مؼ ناخبه ًىم
الضًً ،ناُ لىا الىبي ً" :--دكغ اإلاغء مؼ مً ؤخب".
وحػلمحن ؤهه ًمىده قكاغت لهكُه الظي ؾاصعه وجغيه بػضه ًٍابض
وظؼ الظيغٍاث ووخكت البػاص ،بل ٌػُُه َمٌغمت ؤن ًغقػه لضعظخه الػلُا
في مٍاهه مً الجىت لٍي ال ٌػاوي ؤزغ قغانحن في الضهُا وبػض اإلاىث .قال
وكهى في الضاعًٍ.
بام غلى ونلهً ،ضغى
جُمئىحن ؤن هللا ًسبره وهى غىضه ؤن خبِبه ٍ
له في الؿغاء والًغاءً ،ظيغه في ًل مىيؼ زحر ،ال ٌؿلىه وال ًيؿاه ،هللا
مىَ الؿالم بن طيغجُه وعقػتي باؾمه ًضًَ للؿماء.
ًبلؿه ِ
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أدزوي هرا  ..طخىىهين بخير ..لى أزدحي!
حظخطُعين إهماٌ املظير – ولى وحُدة – حتى جصلي باب الجىت.

re

.02اللصص:
انغثحها ،وجضبغي مػاهحها ؾخظهل هكؿَ ؤي خىى ًهُغ مً آًاتها،
وونل هللا لـ" قغاؽ نلب ؤم مىسخى غلُه الؿالم".
هَ جىضهكحن ؤن هللا يإهما ًدضزَ ؤهذ وٍهىُ لَ:
ختى ؤ ِ
ّ
ؾإعبِ غلى نلبَ ،ال جسافي وال جدؼوي ،بها عاصوه بلَُ ولى بػض
خحن".
ما ًان وغض عبَ بال ً
خها ،وماًان عبَ وؿُا..
اؾخبكغي.
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.16حظىلي الدعاء:
اَلبُه ِمً ًل َمً ًظهغ لَ وصه مهما ًان ،قالضغاء  ..صواء ،عخمت
مهضاةً ،جزُ هللا بها الغخماث وألالُاف.
عبما بضغىة بظهغ الؿُبًُُ ،ب الهلب اإلالخاع ،ؤو بهضم هجىي
بغقُهَ في الجىت.
ؤخض ألانضناء ،ججمػحن
ِ
حظخح  ..فالدعاء وصاٌ املحبين..
ال ِ
هللا ما غلمذ ً
خبا ؤنضم مً الضغاء بظهغ الؿُب ..في هظه
قى ِ
الخُاة.
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.04ازفعي الساًت البُظاء:
وهى ؤهم ما في ألامغ ،ؾلمي واؾدؿلمي في سجضة ،صعي الىكـ
اإلاكخانت جبىح للعى؛ لترجهي بلى الؿماء ًل آالمها وؤوظاغها ،جىاجي الخي
الظي ال ًمىث ،الػالم بما في الهضوع ،جىصغها هلل في سجضة عيا وبًمان
وزكىع!
ايُا بهؿمخه ونضعهً ،
سجضة بحن ًضي هللا ،ع ً
قغخا باإلاهاًًت
الغابدت جلَ:
نبرى غلى غضم خضور ؤخالمَ البؿُُت التي ال جٍلل هللا بػٌ
شخيء ..مهابل الجىت وما قحها ،وما ال زُغ غلى نلب بكغ.
جإملي!!
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.18املىث هى الُلين:
جإمل حجم زؿاعجَ!..
ً
مجضصا ،ولً حؿمؼ
نض ؾاب آلان الخبِب بال عظػت ،لً جغاه
نىجه ،وال ضخٍاجه ،وال ًلماجه الػظُمت التي ًاهذ حػُىَ.
لً جخػلم مً ؤغماله الىنىعة الخٌُمت ،لً ًسبرى غً مؿامغاجه
اإلاشحرة ،ولً ًٌخب لَ عؾاثل وخٍاًاث ملهمتً ..ا هللا!!
ًا هللا ..يم هى غظُم مبلـ قهضى!
ؤؤزبرى ً
وانػا ؤقض؟
مدمض بً غبض هللا  - -عؾىُ هظه ألامت ،وهبي آزغ الؼمان،
مغب ..ماث!
وغظُم البكغٍت ؤظمؼ ،وزحر مػلم وهاص و ٍ
ماث الىبي الػضهان ،وعخل غىا ولم هغه!
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ماث الىبي الخىىن وهى ٌكخام لىا ،وٍضغى لىا ولم هدؼن!
هبَ!
ماث اإلاهُكى الٌغٍم ..ولم ِ
وبظلَ ؤبى هللا بال ؤن ًخم ؾيخه ،وجبلى ًل ألاغماع ،وٍغخل غىا ًل
ألاخبت لُسبرها( :ؤن الضهُا ال جضوم) ،وؤن خُاجىا الخهُهُت في صاع الخو غىض
الىبي  - -اإلادب الغخُم ،ومؼ ألاخبت ،والصخبت ،والغقهاء.
ونض ناُ لىا الىبي الػضهان في طلَ ًىنِىا" :بطا ؤناب َ
ؤخضيم
ٌ ْ ْ
يغ ُم َ
ُظ ْ
اإلاهاثب".
ؤغظم
هِبخه بي ،قةجها مً
ُمهِبت ،قل
ِ
ِ
وجلَ ؤغظم مهِبت نض جهِب الضهُا والهلىب.
هدً هضعى خهُهت ؤن نلىبىا مىظىغت وبكضة ..لًٌ هىُ
َ
الهضمت ،وقؼع الكغام ًيؿِىا خهُهت ؤ َه ّم :ؤن الىظؼ ال ًلبض ؤن ًؼوُ..
هى وظؼ ًىم ؤو بػٌ ًىمً ،
وؾضا جُُب الىكىؽ اإلالخاغت ،وتهً
ألاخؼان وَؿًٌ ألاهحن ،وهىاُ قغف ظىاع الغقُو ألاغلى ..ظىاع هللا!
ً
غلمجي قُذي نىال ًلما هُهذ به قػغث بدىان الىبي اإلاهُكى -
 ،-يإهجي خحن ؤؾلم غلُه ٌػغف خالي قُضغى لي ختى حؿًٌ هكسخي
ّ
"نل غلى الخبِب
وتهضؤ ،اخكظىها غجي وغً قُذي الجلُل بط ًهىُ:
نلبَ ًُُب".
نلىاث عبي وؾالمه غلَُ ًا ؤيغم اإلاغؾلحنً ،ا زحر زلو هللا
ًلهم ،نلى هللا غلَُ وؾلم ًا عؾىُ هللاً ،ا ؾُضي.

to

-S

ok

Bo

ad

ed

M

138

ماذا بعد ؟

re

بػض ًل هظا الخب ،وًل هظا الكىم ،ومبلـ ألاوظاع وألاخؼانً،ل
ماؾبو..
ًل شخيء بلى ػواُ ،ال شخيء ًبهى ،ال صوام..
ظئذ وخُضة في ًىم طي بهجت ،وغكذ خبِبت لهلب طي خىان ،زم عخل
ِ
قػضحي وخُضة طاث ؤخؼان ،زم جمىجحن وخُضة ،ؤعظى ؤن ًٍىن في ًىم طي
ؤغغاؽ واَمئىان.
ؾُيخهي امخداهَ ،وجلخهحن بالكهُض ً
نغٍبا ،ؤنغب مما جظىحن ،قال
بإؽ غلَُ وال عٍب.
هىوي غلَُ ،قػل الغاخل ما ًان ٌؿخلؼم وظىصه في الضهُا ،وما ؤن
قغؽ مً ؤلاظابت آن ؤوان الغاخت مً وغشاء الؿكغ ،قاظتهضي ؤن جاصي ما
ً
ؾغَػا وبغيا وبجهان ،وؤن حػلمي مغاص هللا مً خُاجَ ،قال جمغًٍ
غلَُ
غلى الضهُا مغوع الٌغام.
قانبري واؾترظعي قهُضى إلاالٌه وعبَ وعب نلبَ ،قاألمغ له،
مىه وبلُه ،ؾبداهه ظل وغال.
عيِىا ًاعب ..قإجم عياى ،وانبل ًل ما ًان في محزاهىا ًىم هبػض
بلَُ.
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هظه زالنت لبػٌ ججغبتي السانت ،لٌىجي لؿذ الىخُضة التي
ازخبرها هللا بها ،ولؿذ وخضي مً غاوى وٍالتها.
ً
بػًا مجها لػلجي ؤزكل غً الخؼاوى واإلالخاغت نلىبهم،
يخبذ
ً
ً
ً
واإلامخلئت ؾٍىها ناجال مشلي؛ لىجض مػا ؾبل الىجاة قىدُا عايحن.
هي ججغبت ًل مً غاوى لكهض خبِب ؤو ناخب ،ؤر ،عقُو ،ؤو ختى
نؿحر ولُض.
ً
هخاظا ألخاصًض مسخلكت ومخىىغت مؼ مهابحن
يخبذ ما ًان
ومهاباث بالكهض ،ؤيثر مً زالزحن بوؿان مً الغظاُ والبىاث وألاعامل
الهؿحراث ،اليؿىة اللىاحي ازخاعهً الخؼن ال ؤصعي لجماُ ؤعواخهً ،ؤم
َ
لهىة َظل ِض ِهً ،ؤم لهضعتهً غلى الخدمل والهبر !
اللىاحي يً ًدضزىجي ما ؤن ٌػغقً بىنىع نلبي في اإلاهاب ًي
ًجىبىجي غىاء ما النُىه هً ،وما غانغهه ونذ ججاعبهً الضامُت ال ُـمبٌُت.
يً عخُماث بي ،وال ؤصعي بضون هصخهً وَُب نىلهً يُل يىذ ؾإغبر
هظا اإلاػترى!
يىذ ال ؤنضم ؤن بهلىبهً ًل هظه آلاالم..
وبلـ الاؾدُاء مبلؿه مجي خحن غلمذ يم نػب غلحهً الخٌُل ؤو
ججاوػ ألاػمت لؿىء حػامل اإلاجخمؼ واإلادُُحن مػهً ،مما ؤصي بلى جكانم
ً
ألازغ ،وبضال مً ؤن ًخػاقحن بػض غضة قهىع ،جبهى جبػاث الكاظػت ؾىىاث
َىاُ.
هى قًل هللا غلي خحن ؾانهً بلي ،قجؼاهً هللا غجي زحر الجؼاء.
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وهى واظبي ؤئصًه غلى مً جلخو بىا في هظا الغيب ..ال جسافي..
ًيؿاى ،ؾِبػض مً ٌػُىَ وَكض ؤػعى وٍٍىن هبراؾَ ختى
هللا ال
ِ
حؿخُُعي عئٍت الىىع صازل نضعى.
ؤنؿم لَ ًا نؿحرحي  ..ؾخٍىهحن غلى ؤجم ما ًغام!
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 ...هرا لِع ً
دًيُا أو ً
هخابا ً
علمُا
ولؿذ ؤها بكهحهت ؤو باخشت لٌىجي بشصخٌم هجىي عوحي ،ونىث
ؤخاصًثي مؼ هكسخي ،وألهجي ؤئمً ؤن الٌخابت صواء والهغاءة قكاء ،يىذ ؤنغؤ
يخبا يشحرة غً اإلاىث والخب وألالم ومدبت هللا؛ ؾاغضججي ً
ً
ظضا ،لىالها
لًانذ هكسخي!
مشل :الغوح ،وصغت الهابغًٍ :يالهما لإلمام ابً الهُم الجىػٍت.
وبكاثغ اإلاامىحن غىض اإلاىث ،ويخاب اإلاىجُاث في بخُاء غلىم الضًً لإلمام
الؿؼالي .والخىىٍغ في بؾهاٍ الخضبحر لؿُضي بً غُاء هللا الؿٌىضعي.
ومجمىغت الغاقعي ،ومجمىغت ظبران زلُل ظبران .عخم هللا الػلماء
ً
ظمُػا ،وهكػىا بيخاظهم ،وظػله في مىاػٍجهم بلى ًىم الضًً.
وألاصباء
هظه ججغبت في خًغة هللا ،ومبػىزه لتهظًب الىكىؽ "ألالم".
قالخمض والكٌغ والشىاء لَ ًا هللاً ،ا ؤيغم ألايغمحنً ،ا طا الجىص
والٌغم ،واللُل والػكى واإلاجن .الخمض هلل عب الػاإلاحن ظابغ اإلاىٌؿغًٍ،
عيِىا ًاعب.
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في زعاًت هللا
الظالم علُىم وزحمت هللا وبسواجه

مسزُت ابً العاص ي
– زحمه هللا –

re

غؼٍؼي في هللاُ ..
"ع َمس" ..
ًا مً ظمػجي بَ ؾغ مً هللا غظُم ،عػم ٌؿضنه هللا غلى مً
ٌكاء مً غباصه وَؿلبه ممً ٌكاء.
ُ
مػاهاحي في ؾُابَ ًاهذ ناجلت لٌجها ملهمت ،ؤطيغ ًل بخؿاؽ
عاوصوي في ًل لخظت مغث.
ًل صمػت ًاهذ حؿاقلجي ؤو ججاهغوي وجكغ ً
هغبا مً مهلتي ،ؤطيغ
الٌشحر ،ؤطيغ الىظىه ،ألاوناث ،اإلاكاغغ والىظغاث والػباعث.
ؾاغاث هىم لم جًٌ جىهطخي ،نباخاث لم حكغم قحها الكمـ ،الكىاعع
اإلاؼصخمت والؿٍىن اإلاغَؼ صازلي.
آًاث الظيغ الخٌُم ،ؤنىاث اإلاىؾُهى الغانهت في ًل مٍان،
وختى الهمؿاث اإلادخبؿت صازل نضوع ناثلحها.
مظام قايهت اإلاىػ التي لم ؤيً ؤبخلؼ ؾىاها ألًام َىاَُ ،ػم ؤوُ
ملػهت ؤعػ التهمتها بجهم بػض قغام صام ً
يشحرا.
ؤًىام الكٍُىالجت التي َاُ مٌثها في ؾغقتي ولم ًًٌ لُإحي غلحها
لُل نبل طلَ.
ؤطيغ ؤدي ويماجه الضاقئت اإلاىاؾُت عؾم غمُو الجغح بضازله.
خغقُا ..ؤطيغه ًا ُ
ً
"غ َمغ".
وًل شخيء ..
ؤطيغ ما ًان نبل الكاظػت ..
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بٍل خالوجه وَالوجه وبغٍهه وههاثه وغكىٍخه اإلاُلهت وبؿاَخه
الىابػت مً نلب الهلب.
اههطخى غام ًالضهغ ،ما خؿبذ بػضه جإحي ؾىىن ؤزغٍاث..
لم ؤمذ ًا ُ
"غ َمغ"  ..ؤها ؤجمازل للككاء.
ُ
ؤؾترص غاقُت بضوي وعوحي ونلبي ومػهما ؤقهم مؿؼي الخُاة ،ي ْىه
الخُاة ،اؾخمغاعٍتها وصوعاجها ولِـ زباتها واؾخهغاعها.
َ
قهمذ ؤن الخب لِـ خب غاقه ْحن لٍل مجهما ؤمل في الخىػم
باألزغ بما ًبُذ هللا وقهِ.
ؤلىاها مسخلكت مً الؿغام ،ؤلىاهاً
"غ َمغ" ؤن ؤظُض ً
ؤهذ غلمخجي ًا ُ
ؤغظم وؤغمو وؤؾمى.
حػلم نلبي الدؿامذ واإلادبت..
ً
ؤن ؤعضخى عؾم هىُ اإلاهاب قغخا لهضع هللا ،وؤن اؾعي هدى
الؿٌُىت وبن نػب الُغٍو ،وؤن ؤقػل ما ٌؿػضوي وٍغيُجي صون ايترار
لٍل ما ًهاُ ،وؤن ؤًىن يما ًدبجي هللا خحن ًغٍضوي ؤن ؤًىن ال خُض ؤها
ؤقاء.
ُ
َ
ؤزغظخَ مً نلبي للىاؽ ًا "غمغ"  ..بملء بعاصحي..
عؤًذ ؤهه مً خهَ غلي ؤن ؤخٍي غىَ ،وال ؤيً غلى الخاعٍش ؤن
ٌؿغص خٍاًت قتى نالر مشلَ ،لُػلم ؤن السلىص لِـ للػكام قهِ ،بل
للغاجػحن في ًل مٍان ،لخؿجي الظيغ وَُبي اإلاػكغ ّ
ولُجي الؿلىى.
لم ًسلهَ هللا ألظلي؛ ألهجب مىَ الػُاُ وؤغض لَ الخؿاء ًل
ً
ً
صلُال ؤن هىاى مً ٌؿػه ؤن ًٍىن ً
وعاجػا بٍل
ملهما
مؿاء ،بل زلهَ هللا
ما جدمل الٍلمت مً مػجى.
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وؾانهَ في نضعي وؤًامي أليخب للػاإلاحن غىَ ،قما يىذ ؤها بال
ؤصاة ٌؿخسضمها هللا قُما ٌكاء وونذ ٌكاء.
لم حػض ً
خٌغا غلي..
ً
ُ
ؤعصث طلَ وؾػُذ خشِشا لكػله.
ُ
لم ؤقإ ؤن جضقً مٌغماجَ وَُب هكؿَ وظمُل نكاجَ في
نضعي ،ؤها بداظت لبراح في نضعي ًمٌىجي مً اؾخئىاف اإلاؿحر والـخإهب
لخب ظضًغ بي.
ُ
ؤها ؤخب الخب ًا "غ َمغ"..
وؤخؿب ؤهجي ؤظُض الؿغام ..ؤها ؤخب الهؿاع وؤهىي حػلم يُكُت
بغضاص الخؿاء اللظًظ ألنضمه لكغٍٍي اإلاغجهب.
ؤًا ُ
ً
مهاظغا بلى هللا..
"غ َمغ" ً ...ا
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