
 

  



- 1 - 
 

  

  



- 2 - 
 

 

 

 َصش عبذ هللا انًقذاد

 

 
 

 الخيالية الواقعية:رواية ال

َالبَ 
 
َطش
 
ََة

 
َ الك َىب 

 (انُجى رو انزَب)

 

  

 هـ 1441



- 3 - 
 

 

 

 

 

  

 (     رلم اإلٌداع لدى دابرة المكتبة الوطنٌة: )                      

 

 الممداد, نصر عبد هللا

 عّمان: دار ..... –البطشة الكبرى )النجم ذو الذنب( / نصر عبد هللا 

 (2020ر: )       /      / 
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تلللللوى مصلللللنف  حعلللللن م ةحملللللؤ الماللللللس كاملللللؤ الم لللللاولٌة المانونٌلللللٌت 

هللللللذا المصللللللنس عللللللن ريي المكتبللللللة المانونٌللللللة يو يي جهللللللة وال ٌعبللللللر 

  حكومٌة يخرى.

 :وتدلٌكة جعمرا

 الروابً دمحم فتحً الممداد  تاذاأل

 الشٌخ شادي عٌ ى تاذ األ

 يعلً الممدادالشٌخ  تاذ األ

 الفنان عماد الممداد :الغالستصمٌم 

تحمٌؤ المجانً من الٌحك لكؤ لارئ و ,محفوظة للمالس الحموقجمٌع 

ة والمتاجرة فٌها تحت طابلة ٌلورلبشرط عدم الطباعة ا مجانا   نشرالاالنترنت و

 .الم اولٌة المانونٌة
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 اهلل املقذاد نصش عجذ                                                                                                



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 قبه تعبىل:

 [51] }إَِّّب مَبشِفٌُ اىْعَزَاةِ قَيِيالً إَِّّنٌُْ عَبئِذًُُ

 يًٌََْ َّجْطِشُ اىْجَطْشَخَ اىْنُجْشٍَ إَِّّب ٍُنتَقٌَُُِ{

 [51 - 51 ]اىذخبُ:
 

ٍ عبذ  هللا سضي عباس ابٍ عهى غذوت: قال يهيكة أبي بٍ هللا ع

 نى؟: قهث. أصبحث حتى انهيهة ًَث يا: فقال يىو، رات عُهًا

 "انذخٌا" يكىٌ أٌ فخشيث "؛انزَب رو انكىكب" طهع: قانىا: قال

 كثيخ ابؽ قال. حاتؼ أبي وابؽ جخيخ ابؽ: رواه أصبحث. حتى ًَث فًا طشق، قذ
 .عشيسا هللا رضي عباس ابؽ إلى صحيح إسشاده: تفديخه في
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إٌ جًيع شخصيات انفصهيٍ األخيشيٍ هي شخصيات 

 حقيقية.

أيا بطم انشواية واألبطال انثاَىييٍ فهى شخصيات يزيج 

 بيٍ انىاقع وخيال انًؤنف.
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 ..يقذية
 

كُمشتي ى األزماف مكتػب، مغمػب،  رِ ج  الق   ُمراِرعُ 
ة بجقّ  فعع  مُ  بإخبار الػحي، قّيجكالخػض في مياديغ الغيب مُ 

، غػامس إشاراتو في براراإلحدغ طخ، ليذ كل إنداف يُ الشّ 
  .كصحيح الخبخ

الة في السذيج الدياسي، كأكثخ خة كفع  ؤثِّ كلمشبػءة مكانة مُ 
تأتي أىسية  حامغ ذلظ عمى السدخح الجساىيخؼ، كأىّع مغ كل ى

الشبػءة عمى مدتػػ صّشاع الحجث، كمذعمػ الحخكب، أصحاب 
 .سةطمِ الغخؼ السُ في ، الخؽية كاأليجؼ ،سقّشعةػجػه الال

شا إلى )عامًا بعج عاـ، سػؼ يرل عال سُ يعتقجكف بأنو 
 .1كمأساة عالسية نيائية( ،نيايتو بكارثة كبجمار

 حفػؼ  مفؤلنو شػيل  كشاؽ،  الحياة شخيقإف كاف ك 
مػضػعة، مشيا  مرشػعة   سصبات  ب دركع  مخاشخ، بالسيالظ كالس  

خ  مريشا، كمشيا ما ىػ ئكمشيا ما ىػ بأيجؼ أعجاما ىػ بأيجيشا، 

                                                                 
1
 .22 كوفٌلد, النبوءة وال ٌا ة, ص  
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رُ كْػنّي   لحا:ىحه األمة السخحػمة،  ال شاقة لشا بو، ككل ذلظ ق ج 
 . (ُسرارع الق ج ر مغمػبف)

دفي ىحا الصخيق ال الُسزيّ ب لو تِ سغ كُ ف ، فديسزي خيع 
ُبل،  ؼيو شاء أـ أبى، قزاًء كقجرًا مكتػبًا، كميسا تعجدت الدُّ

 لسحتػمة ىي ذاتيا.ا اتفالشياي

لو  ب  كمغ ىؤالء الحيغ مذػا في ىحا الصخيق ثع ُكتِ 
العػدة ليخبخنا بسذاىجاتو، بصل ىحه الخكاية الذاب األسصػرؼ: 

 ُمياجخ.

ة، الحيػية، كاحج  مغ ىحه األمّ  ُمياجخ، شابٌّ يافع  شجيجُ 
خًا ُمبكِّ كابج فالحؼ ُيسّيده عغ غيخه، أّنو لكشو ليذ كأؼ كاحج فييا، 

 ،مدتؿببلً  في إحجػ نيايات مصافيا ا ستكابجه البذخية جسعاءم
، كمعايذة قبل حجكثو سشتيى السحتـػإلى ال دفخلو ال ب  ُكتِ  فقج

، هُ صجرُ ما كعاه  لشا خط  ليقبل أكانو،  األخيخ 2""االسكاتػلػجي
 اء فتغِ مغ عػاقب غزب هللا تعالى، جخّ رًا ححّ مُ ن ط خُه،  هُ كشاىج  

كأمخه  ،لوتعالى يا هللا حفي األرض التي أصم هإفدادِ ك  آدـ   بشي
 .باالستخبلؼ فييا كعسارتيا

                                                                 
2
  ٌنارٌو آخر الزمان. 
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تشقل في مخاتب الحياة ي كأ عْر ي لع "اً "مياجخ  أف صحيح  
التي تحجث عشيا بجيع الدماف الشػرسي في "رسائل  ،الخسدة

غ قبل، مِ  بيا أحج   كلكشو مّخ بسخحمة غخيبة فخيجة، لع يسخّ ، 3الشػر"
 سعخفة تفاصيميا كنتائجيا.ػص في أعساقيا، لالغججيخة بكإنيا ل

بقرة كػف تىي أشبو ما ك "، البخزخ الكيفيإنيا مخحمة "
ْيج   "،السؾت الؾشيػ تجخبة "ربسا يدسػىا  أىل الكيف كالخؾيع،  ب 

ليخبخنا تخؾ لشا رسالة كاضحة بسا رآه مغ أحجاث رىيبة، أّنو 
ُكتبت ك  ياعايذ عغ أحجاث مدتقبمية الفخيجة، ةبتجخبتو الثخيّ 

 .عميشا، أك ربسا ُكتبت عمى الحيغ مغ بعجنا

أساشيخ في ىحه األحجاث لع ندسع بسثميا، كال حتى 
مغ الخعب كالفشاء  ، ؼبعزيا يتحجث عسا سيسخُّ األكليغ كخخافات
، كبعزيا اآلخخ يرف ما سيكػف مغ العجؿ جسعاءلمبذخية 

الصفل  ب مع الغشسة، كيبلعبئحتى يخعى الحكالعصاء كالسداكاة، 
العرابة مغ الخمانة الػاحجة  يأكلالحية ال يخذى غجرىا، ك 

ئاـ الفِ  المِّقحة مغ اإلبل لتكفيتخػ ك ، 4مػف بِقحفياطالشاس، كيدت

                                                                 
33
  ٌأتً ذكرها فً الفصؤ لبؤ األخٌر من الرواٌة. 

4
يِْس, بِمِْحسِ  شَبَّهَهَا لِْشِرهَا, ُممَعَّرُ  هُوَ ( ْحفُهَالِ )لاؤ اإلمام النووي:    فَْوقَ  الَِّذي َوهُوَ  الرَّ

َماغِ,  .َواْنفَصَؤ ُجْمُجَمتِ ِ  ِمنْ  اْنفَلَكَ  َما: َولٌِؤَ  الدِّ
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، كألنيا ما قبل الحزارات بعج العػدة إلى حياةِ ، 5مغ الشاس
  .تختز بشيايات الدماف، كانت تتسيد بالفخادة كالثخاء

 ىػ، أك مغ أؼِّ  غ أؼ بمج  مِ  حلحا يخفس مياجخ أف ُيرخِّ 
السريخ فج لتحجيج ذلظ أدنى أىسية تُحكخ، عُ ع ي  م  ف  مجيشة أك قخية، 

في الكػف ال تحابي كال  كسشغ هللاكاحج، كالشيايات كاحجة، 
، لؤلكشاف الُسعّمبة سساء الجيػسياسيةاألكميسا تعجدت تجامل، 

"، مغمؾب  ر ج  ع الق  رار  م  "ف: لحا فإفمغ يتغيخ القجر السكتػب، 
 .بشي آدـ لكلِّ  كاحجعشػاف   األرِض، كلُّ  األرُض ف

، ("انقظاع مؽ الدمان"نعع، نحغ نعير اآلف في مخحمة )
ىكحا يحمػ لسياجخ تدسية ىحا الدمغ، الحؼ أشمقو عميو بعج أف 

عت مجاركو، حتى أصبح يخػ بتجارب صقمت معارفو ككس   مخّ 
ج ث  ػؿ بيقيغ: "فإنو يقعشو حّجث كإذا الغج بعيػف الحاضخ،  ح 

ة ة، قج يدسييا البعس بػ "الحاسّ رانيّ ػْ ككأنو أكتي فخاسة ن  "، غجا  
 الدادسة".

و الفمدؽية الخاصة بو، أنو إذا كاف الدماف ففي نطخيتِ 
 توعشج الشاس يقاس باألياـ كاألشيخ كالدشػات، فإنو في فمدف

                                                                 
5
ًَ اللمحة:   ًَ  :َواْلفِبَامُ . اللَّبَنِ  ذَاتُ  َواللَّمُوحُ  بِاْلِواَلدَةِ, اْلعَْهدِ  اْلمَِرٌبَةُ  هِ ُ  الَجَماعَةُ  هِ  .اْلكَثٌَِرة
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داعجه خ في العالع إيجابًا، كتؤثِّ قاس باألفعاؿ التي تُ الخاصة، يُ 
 عمى التصػر كاالزدىار.

ؿ ءلقج نذأت ىحه الشطخة الفمدؽية عشج مياجخ عشجما تدا
ذلظ  مغ بصريشطخ في معاناة أىل زمانو، كىػ  ،ذات يـػ
الجبية  لُيذكِّ  الحؼ التحّزخ كالعسخاف، عجكّ  الغاشع، الثبلثي

 ، إنومغ داخل األمة كاألمغ كاالزدىاراالستقخار  ضج  األكلى، 
 بلً متأمِّ مياجخ  جمذ  ، "الظغاة والبغاة والغالة": لستسثل بػالثبلثي ا

  :السدتقبل أُُفق

غ ِمغ ىحه الذعػب السقيػرةُتخػ ) ال يحمع بخبلفة  ،م 
بعجما  ،تسؤل األرض عجاًل كقدصاً ك إسبلمية تعيج أمجاد الساضي، 

 مئت ضمسًا كجْػرًا؟مُ 

 كع كاحج مشا فّكخ أك بحث في مػعج ؾياـ ىحه الخبلفة
 ؟ ككيف؟ كأيغ؟ كعمى يج مغ؟ستُقاـ ؟ متىسػعػدةال

 محُس  نياأىل ىي استحقاؽ بعج إنابة كجياد؟ أـ ك 
 يمة.حِ  ةِ مّ كقِ  كضعف   مغ هللا تعالى؟ بعج عجد   ل  فزُّ تك  عصاء  
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 ،في زمغ الجبابخة كالصػاغيتالجائع بعج ىحا البصر ك 
 : الحيغ لع يػقشػا بقػلو تعالى، كالغبلة بصر الصغاة كالبغاة

يُعِيذ{ [51] }إَُِّ ثَطْشَ سَثِّلَ ىَشَذِيذ َّّوُ ىٌَُ يُجْذِئُ ًَ  [51 -51 ]اىًّّج: إِ

كبسا أف الجداء مغ جشذ العسل، كأف ىؤالء الجبابخة ال 
، في تدمدل مشيع كثخ إجخاماً أ اً شػاغيتيتخكػف خمفيع إال 

 السدتعخة. ، يتكادمػف عمى الحكع تكادـ الػحػشمتيغ شاغػتي

أتي ىحه الخبلفة عمى أثخ بصذة ربانية ستىل لحا.. 
 ، لتبجأ دكرة  حجع الطمع كانتذار البغي كالفدادتشدجع مع  كبخػ؟
 ،نققاميةال بظذة الججيج بعج ال ملاأل، لحياة عشػانيا: ججيجة  

 ممؾن؟اعأنقؼ كيف ف

الخبلفة فخصة أخيخة، لكي تثبت ىحه  فيل ستكػف ىحه
صغاة كالجبابخة، فإنيا ال رجذ زيل عشيااألمة بأنيا إذا ما أُ 

ة تكػف خيخ أمّ ثابتة، ل تحارب البغاة كالغبلة بشفديا، كبعقيجة  س
 ؟عالسياً  تشجح في ُحدغ استثسارىاف ،إلى األرض خخجتأُ 

دماف، لمغ اُمطمع" انقصاع "في  حيغ تربح ةإف األم  
ببل تأثيخ بيغ األمع،  ف، كغثائيةاكسال قجسية مغ" خجل  مُ خخكج "ك
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ىحا  فإف تاريخيا السجيج لغ يذفع ليا ،فارقة رسةبكشخرية ببل 
جاء مغ ، ميعسألنو كدب  ،الحؼ كصمت إليو السدرؼ الػاقع

الخكػف إلى آلة الحخث كتخؾ آلة الجياد، فُصبع في القمػب حّب 
ية السػت،  ه جا جشت ي غسلكال عداء فسغ زرع حرج، الجنيا ككخـا

 ..بعج أف فقج كل شيء ،تاكتدبما 

عمييا السكاف  ؽمغ الدماف، كال ضاىي خخجت  بلف
عغ سشغ  تتخم  أف بعج ، إال السسيدة تياس  بْر  تالخحب، كال فقج

، ملسو هيلع هللا ىلصالتي أكصاىا بيا نبييا الكخيع الخاصة بيا كليا، ك كع الحُ 
 يافقجت حكستيا كعقمك ، اً بأسيا بيشيا شجيج أصبحك  ،يوتقاتمت عمف

  .الخشيج

 شابع، ك فصختيا الدميسة مشيجغ ع األمة اندمختلقج 
ّق عمييا الذتات فح  التي ُجبمت عمييا، ك  ،سػسػمة بياأمّيتيا ال

ب،ك ، كسا حّق عمى الحيغ مغ قبميا ب كالح خ   ندؿ بداحاتيا الي خ 
قة عمى صميب جػء، كغجت معمّ ملاشدكح ك كالاليجخة عمييا  تكُكتب

 فبل ىيليا، حػ األمع التي مغ  خح بدشغاألاالتباع كالتقميج، ك 
 يامقجسات إلى تخ  سْ الدساء نيارًا، كال ىي أ  فعشاعخجت إلى 

 ليبًل.
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، أك شفا  بأنيا تقف عمى أقخرتُ  شي إفإنك  جخؼ ىار 
يػؼ فييا، إال أنشي أف تتػشظ ، ما ليا مغ قخار حفخة عسيقةفػىة 

ألنيا في الفرل ذلظ نيا تسػت ىبلكًا كاستئرااًل، بأ قخُّ ال أُ 
ذاتيا، السرصفاة األسخة مدمدميا، سُيشقحىا هللا بتمظ األخيخ مغ 

ش عة في أكؿ  بيا، فكسا بجأ عيجىا التي عخفت األمة العدة كالس 
االستقخار  معياك ، فبيا البجاية، بيا آخخىا شقحبيا فديُ  أكليا

كاألماف التػافقي، الحؼ إف استعرست بيا األمة قزت عمى 
 كيف ال ،الشيايةكمعيا الختاـ ك  الثبلثية: الصغاة كالبغاة كالغبلة،

كستشتيي تػسعت بخبلفة قخشية، ثع قج بجأت بشبػة ىاشسية، ك 
  . بسيجكية ىاشسية

 ، ثع ُممظ أمػؼقخشية مخت بخبلفة راشجة التيف األمة إف
عمى خصى  ةعثسانيسمصشة ، ثع قخشي عباسيُممظ ، ثع قخشي

كأكصمت رسالتيا عبخ تمظ العيػد إلى  ،الجياد كالفتػح القخشية
قخابة قخف مغ  مشح ىادكراف رحاتػقف  قج ،كاّفة أصقاع األرض

كحّل بجؿ قخير إنياء آخخ خبلفة جامعة،  إعبلفِ مشح الدماف، 
 عدكخيًا.الجير، فأصبح ُممكا جبخيًا  اكخعد
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إال بعج كدكرتو الكػنية، ليكسل حخكتو  الدماف كلغ يعػد
خبلفة ، الخبلفة في صػرتيا األخيخة في بيت السقجس عػدأف ت

ػد ليا عدىا كمججىا التميج، كمكانتيا السؤثخة يعؼىاشسية مقجسية، 
 .بيغ األمع

فمدفتي الخاصة " التي في الدمكانخارشة " فميذ في
ليا كال  ، ال برسة  دىساء فػضػية   لغثائية   ًا،كال زمان اً مكان

التقميج جّخاء مغ  ة، حتى تتحخر مغ عبػديتيا السكتدبةشخريّ 
 .(خة السرصفاةكتعػد لتسزي تحت راية تمظ األس كاالتباع،

***** 
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كفمدفتو الخاصة  نطخيتو ىحه أقاـ قج اً مياجخ  أف  الغخيب، 
عمع أخبار أسخار كقػاعج س خبختو العسيقة ججًا باأسعمى  ،بو

 كقتو لتعّمع أسخاره كل   أعصاهُ  ، الحؼ"االسكاتػلػجي" آخخ الدماف
لبحرة ، بعج أف تمقى اكتختيب حػادثو ،كدراسة خفاياه، كجسع أدلتو

 .األكلى مغ أستاذه الحؼ دّرسو التاريخ

الفخاسة، كأكدبو الحيادية السسيِّدة  ىحا العمع أعصاهف
، عمى أىع مفاصل الخارشة السدتقبمية لؤلحجاث ّلودلمحقائق، ك 

استذخاؼية  استقخائيةً  ، فكانت فمدفةً و عمى أبخز أسخارىاسمّ عك 
 .إلى الغج غ، بمػرتيا كصقمتيا رحمتو الفخيجة عبخ الدممتيشة

مغ مدمدل  "الحمقة األخيخة"اىج شكسغ  تسامًا، فأصبح
خ ثّ ؤ ج تعُ ت  لع لحا كذف نيايتو قبل غيخه مغ الستابعيغ، تمفديػني، 

 .، كال يتفاجأ بياالشياية التي تدبقتفاصيل الحمقات الػسصى ؼيو 

يدتصيعػف  كىع قمة نادركف، ىكحا ىع مغ يسمكػف اليقيغ،
 .، فُتتخجع أقػاليع إلى كقائع حؿيؿيةذيػدبعيغ الس القادـ رؤية
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 ،يع الساضيتعتسج عمى ف   ن ْػرانيةً  كلع ال؟ ما دامت رؤيةً 
هللا الساضية في  غك رتػش، كمعخفة سشأكمعايذة الػاقع ببل زيف 

 األمع كالذعػب.

ات مغ مصبّ  سي دم عُ  ،الغجسريخ ب سمظ اليقيغيغ م   إفّ 
األحداب  باؾِ ، كشِ اقةالبخّ  الفتغ، كمدالق الػىع، كخجاع الذعارات

ى ب الفتغ، كتػقّ غ ُجشِّ س  الدعيج ل  إّف مغ كل ذلظ، ك  يشجػ  ف، ةكخ االس
 . السكخ كالػىع كالخجاع

فسغ أراد أف يستمظ ىحا الدخ، مغ غيخ أف يسخ بسعاناة 
فعميو أف يقخأ ما  – كىحا ىػ المبيب األريب – مياجخ  صجيقشا 

التي  ،كالجركس لعبخةأخح مشيا ايل، بيغ سصػر قرة مياجخ  
 . التجخبةكقدػة ستغشيو عغ مذاكل 

جعمت مشو  إف التجارب كالسذاىجات التي مخ بيا مياجخ
د عمى كل ما ال تسخّ فبديػلة، بو  التغخيخرعب ي، اً عشيج اً بشا

إليقاع  مغ األساشيخحػلو مسا ندج األعجاء  ،عقمو يحتـخ
 الذباب 
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 البحث عغك  عمعِ ال في مياديغِ  اً مجج   اً حاربم أصبحلحا 
 ،األفياـ العالسية إدارةِ ك  لالتجييمكائج  محاربةِ ك  ة،حؿيقال كامل

ليذ " :شعاره، قخاءةمل ًيالِ ك   ًقاعاشالشطخة،  ثاقب   كغدل األدمغة،
 ."كل ما يمسع ذـباً 

السعخفة كالبحث عغ  ب  التجارب الػاقعية حُ  أكدبتوُ لقج 
األسئمة فييا  اعةُ رشفصشاعة األسئمة، فّغ  ذلظالحؿيقة، فأكدبو 

كبيحا  كالشرف الثاني في البحث عغ أجػبتيا، نرف العمع،
 تفكيخه.   كشخيقة   ىشوُ صقل ذِ 

عمى باؿ، فأصبح لو لع تكغ مغ قبل تخصخ  فتعمق بعمػـ  
الػقت،  و أكلػيةلالحؼ ك ، يجب االىتساـ بو اآلف يخػ أف أىع عمع

تقبل، بل ، ال أقػؿ عمع استقخاء السدىػ عمع "االسكاتػلػجي"
صشاعة ألجل  ،كيؾف الغالمحاك في اسققخاء ما ي  طخق معخفة )

 .(السدققبل

استقخاء  لديشاريػىات السدتقبل،  العمع مجخد   اج ىحعُ ع ي  م  ف  
اإلعجاد ليا  ، يتعُّ شياية العالع، بل أصبح صشاعةً ل أك تػقعات  

 .مسغ يعتبخكف أنفديع ُصّشاع األحجاث
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غ مرادر الحرػؿ جر مِ مر أؼّ  مياجخ   عُ ج  لحا لع ي  
تعّقب فبًا حؿيؿيًا، عمى السعمػمة، إال كسعى إليو سعيًا دؤك 

عمى مػاقع االنتخنت،  انكبّ عيشيع، ك مجالذ العمساء يشيل مغ م  
كمقاشع اليػتيػب، كصفحات مشرات التػاصل االجتساعي، 

يسمظ خاء الكتب الستخررة، كزيارة كل مغ يدسع عشو أنو شك 
مغ عمساء كباحثيغ شبؤات كالسدتقبميات، في عمـػ الت خبخة ما

 كأكاديسييغ. 

يعمع عشيا شيئًا  يكغ عمى مػاضيع لع ذىغ مياجخ   قفتفتّ 
، "بالقؾى الشاعسة"بجأ يجرؾ أف ىشاؾ ما يدسى ك مغ قبل، 

الحخوب ك" ،األقل تكمفة لؤلعجاء "حخوببالجيل الخابع مؽ ال"ك
، "ساسؾنيةالحخكات ال"ك ،"بالحكؾمات الخفية"و "البيؾلؾجية

 كخفايا، كبجأ يقخأ عغ السخصصات التجميخية، "الجسعيات الدخية"ك
إشعاؿ الحخكب، كنذخ الفداد في األرض، إلى آخخ تمظ 

 .يدجل مبلحطاتوك  السػاضيع

 لجييا العالع،ب سةالستحكِّ  ػػالقُ  أف   فيع مياجخ  عشجىا، 
 اعةصش"ىي ك ، كالشبػءة شية عمى العقيجةِ بم ،مدتقبمية استخاتيجية

 مغ السفتخض أنيا ستطيخ فيالتي  "ذخرياتالحجاث و األ
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قامػا بتدييف ما يذابييا اآلف، ليتعّجمػا ف، صبيعة الحاؿب السدتقبل
بأنيع يجب عمييع المحاؽ  ،نيل غاياتيع عغ شخيق خجاع الذباب

لكي يحجدكا ألنفديع مقعجًا فعااًل  الحالية، كاالنخخاط في األحجاث
 الحخكب ، ليكػنػا حصب تمظدخابع كالالػى فيبيعػنيع، فييا

 .جمخةالس جسائذكال ةاالستخاتيجيكالسخصصات 

، أبشاء جيمو عغ كلِّ  مياجخ   أحبلـ كتصمعات اختمفتلقج 
 أحجاث مغ أبصاؿ اً كاحج أف يكػف  شاهاىتسامو كمُ  لُّ جُ  أصبح لقج

 كػف ؼيوستالحؼ  ،دمافالذلظ الدفخ إلى يحمع ب ،نياية الدماف
" مخج دابق"أبصاؿ ممحسة  حجيكػف أل؛  يؿيةحؿاألحجاث ال

يخيج فيػ التي جاء ذكخىا في األحاديث الشبػية الذخيفة،  الذييخة،
الحؼ  طمعيدحق الك ، ستبجادأف يكػف أحج أبصاليا ليحارب اال

يخيج أف كالحؼ شاىجه كعايشو في مجتسعو الكبيخ،  ،تعخض لو
 شكالو كأدكاتوكرمػزه كشخػصو، كبكل أ نػاعوييـد الطمع بجسيع أ

 .كشخقو

كل بيخيج أف يفتظ جعمو  ،لقج تحّػؿ غزبو إلى شسػح  
 ، ميسا عبل مشربو أك كثخت ثخكتو.يةضالع كمتجبخ كشاغ
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خصصو في الػصػؿ  ما ىيالدؤاؿ السباشخ اآلف: كلكغ 
رل سيىل ك  ؟"مخج دابق" العطسى سمحسةالإلى السذاركة في 

تمظ ب يمتقسيكىل  ؟رداعجه الق ج  سي؟ ككيف؟ كأيغ يياإل فعبلً 
 ىل، كمو ذلظ كأىع مغ قخأ عشيا في الكتب؟التي ذخريات ال

 ؟يخ سخيختوكشُ  نّيتو و صجؽشفعسي

قج لّؿبو ف لو لقب ُعخؼ بو، اً أف مياجخ  نعمعبقي أف 
ة سالسمحخاصة  ،أخبار آخخ الدماف" لذجة شغفو بمشيدّ "الالشاس بػ

كخ ليا، حتى ُسّسي  كاف دائع الحّ فكالحمع بالسذاركة فييا،  ،الكبخػ
 ."يْ شِ م  دّ مياجخ ال"ي، فرار اسسو: دمشبال

***** 
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 :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ 

 فَقَذْ الْوُقَذَّسَةَ الْأَسْضَ نَضَلَتْ قَذْ الْخِلَبفَةَ سَأََْتَ إِرَا حَىَالَةَ اثْنَ )ََب

 إِلًَ أَقْشَةُ ََىْهَئِزٍ وَالسَّبعَةُ الْعِظَبمُ وَالْأُهُىسُ وَالْجَلَبََب الضَّلَبصِلُ دَنَتْ

 سَأْسِكَ(. هِنْ هَزِهِ ََذٌََّ هِنْ النَّبطِ

 سواه اإلهبم أمحذ وأثى داود واحلبكن.

 

 فوب هٍ هزه الضالصل والجالَب واألهىس العظبم؟
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 انصعبة... االَطالقات

   

 في الثانػية مياجخ   كأغمب الذباب في مجتسعو، نجح  
 .فّػقوكت فخحيغ بشجاحو بو أىمو ى، كاحتفالعامة

 السشاسبةفخحة كانجماج الشاس ب االحتفاؿ حاى زعّ في خِ ك 
عغ الشاس، ركشًا بعيجًا  متخحاً مياجخ بشفدو  فخداست ،الدعيجة

: يا لو و بشجاحوغمب عمى فخحي بحدف   ث نفدوحجّ جمذ بسفخده يُ لي
باىخ، لي كألبشاء جيمي، كلكغ ىل ُتخانا نجحشا في  مغ نجاح  

 ؟ اتشجاحاللو عبلقة بتػقيت  يذغ لأف الدمأـ الدمغ الرحيح؟ 

، كفي نفذ ىحا كؾيسةً  كيف يكػف ليـػ نجاحشا معشىً إذ 
مشيع مغ كاف باألمذ ك اليـػ يدقط السئات مغ القتمى األبخياء؟ 

عالع  إلى اليـػ انتقلفمقاعج الجراسة معشا،  عمىزميبًل لشا، يجمذ 
 ؟معشابشجاحو  حاً فخِ أف يكػف  ؿ  ج  ب   ،اقتخفو بببل ذنْ  قتيبلً ، البخزخ

 شا؟ لع تكتسل، أـ لع يكتسل نجاحُ  فخحُتشا ىلبل أدرؼ، ف
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ألجل  ػامات عْ يُ ف؟ عمى الحؿيقة الحؼ نجح مّشا مغُتخػ 
أجل مغ الػشغ، كنحغ نجحشا ألجل الػشغ، فيل قسة الشجاح 

قسة  ذاتو، بحجّ  ، أـ أف السػت أصبحفي سبيمو الػشغ ىػ السػت
 .قاسية مغ معادلة يا لياالػشغ؟  ىحا الشجاح في

عسػمًا، يبجك لي أنيا مػاجية مبكخة لجيمشا مع التحجيات، 
 ىي؟  تحجيات   كأؼُّ 

فاألجياؿ الدابقة كانػا يػاجيػف تحجيات الحياة بعج 
ا نحغ فقج بجأنا مع الثانػية كقبل تخخجيع مغ الجامعة، أمّ 

، ىا صبلبةشا، كيديجُ شخرياتِ  الجامعة، البج أف ىحا سيرقلُ 
 .  رسة خاصةب كييبشا

احتجامًا أـ  أقلّ  ىل ىػال أدرؼ  ،ىشاؾ تحجّ  آخخحدشًا، 
 ةالخغب في تحجؼ أحؿية االختيار،إنو ؟ ويمغ سابؿ أكثخ

بحدب رغبتي أنا  سيكػف ىل  ،الجامعيفي التدجيل  كالتفاضل
جخػؿ ل شييؤىم عمى مجسػع   كأنشي حائد   خاصةً  ؟األىل ةأـ رغب

 رغبة أىمي كغاية أمشيتيع، حهكى الصب،كميات أؼ فخع مغ فخكع 
آخخ، فأنا ال أحب دراسة الصب، كأكخه السختبخات  لي رأؼ   إال أف
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كلع يعج  ،ال أرػ نفدي شبيباً  كالتذخيح كرائحة األدكية، أنا
 مدتقبل األمة. في تفكيخؼبل أصبح  ،شسػحي شخريّ 

ىع ؤ جسيع األسخ العخبية، أف يجخل أبشا غاية أىجاؼ إف
 ناجحاً كاف  طخ إفْ الش   بغّس  ،شبيباً  حجىعأ ربحلي ،الصب اتكمي

تح عيادة خاصة، ؼيربح لو تيفأف عشجىع السيع  ،أـ الفي ميشتو 
يشاديو ك ، –كسا يعتقجكف  – مسيدة ككجاىة   ة  في السجتسع ؾيس

الشاس بمقب "دكتػر"، )ذىب الجكتػر عاد الجكتػر قاؿ الجكتػر( 
، لؤلسف ىحا ىػ الجنيافي  ككأنيا أغمى السقامات كأعمى الغايات

ىي التي تُؿّيع  كالذيادات الغالب، لقج أصبحت السيغالػاقع 
 الشفع. كدرجةُ  كالسبادغُ  الؿيعُ  تاإلنداف، كليد

و بخ فكّ ا يُ تسامًا لس   مغايخة   تيشطخ فغ ييتع لخأيي؟ م غكلك 
 شخيقي رسعسأ حالىجفي أبعج مغ أىجافيع، ك ، يغ حػلجسيع م  

فالقادـ ىػ زمشي أنا كليذ  ،ي أناعقمك كبحدب قشاعتي  ،رست  بِ 
البج أف أعخؼ أكاًل  ،صحيحة خصصيتكػف  حتى، ك زمغ كالجؼّ 

كبأؼ  ؟كمغ سيحكسشي ة الدمغ القادـ، كأبعاده كضخكفو،ماـيّ 
 نطاـ عالسي سشتعاير؟أؼ كمع عقمية سيحكسشي؟ 

***** 
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، العسمية مياجخ  خصػات أكلى  بجأتمع بجاية الريف،  
 عائجاً  مغ خبلليا ػّفخيل ،حث عغ فخصة عسل  البفي  خحأ غحي

 .ويداعجه في انصبلقتو إلى ىجف ،معقػالً ماديًا 

في معسل  لجسع مؤقتًا، عسبًل  كفعبًل، فقج كجج مياجخ  
لتخديشيا كإعادة تدػيقيا في السػسع  ،الفػاكو في بخادات ضخسة

 .مخبحة لبيعيا بأسعار   ،السغايخ

ًا لتفاصيمو، ال يتجخل نذيصًا متقش ،التـد مياجخ بعسمو
تخاه ، الجانبية أحاديث العساؿ كأ ،مغ أمػر ثانػية ؼيسا ال يعشيو

ذغػؿ الباؿ، ككأنو يحسل ىسًا م سكػتًا، ،عسيق التفكيخدائسًا 
 .بحجع الجباؿ

ماذا البحث عغ إجابة لدؤاؿ:  تفكان ،أما الخصػة الثانية
 يا؟بما دكرؼ  بذأف السطاىخات كالثػرات القائسة؟

كيبجك أنيا ستخافقشا في يا الذغل الذاغل لمذباب اآلف؟ إن
جكؿ، ال يا غيخت الحياة في بعسنّ حياتشا شئشا أـ أبيشا، لجرجة أ
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يبجك أنيا مقبمة عمى ما  تغيخت األنطسة فييا، كدكؿ  قج  ؿ  ك  كدُ 
 .، فميذ األمخ إذًا سحابة صيف ماضيةياأخػاتِ أصاب 

األمػر كسا  لغ يعػد التاريخ إلى الػراء، كلغ تخجع
إلى أيغ نحغ ، كلكغ عشجؼ السعالع كل ىحا كاضحكانت، 

 .مخعبًا بغسػضو اىبػف؟ ما ىػ مريخنا السقبل؟ يبجك مجيػالً ذ

أجج  يجخؼ حػلي، فسغ جانب   سام أشعخ بتشاقس  إنشي 
ة كال يشكخ أحقيتيا أحج، حقّ مُ  ذعبالسصالب التي يرجح بيا ال

 ستثسار.السدمظ كاال :كلكغ ىشاؾ أمخاف غخيباف

السفخكض،  باالنزباطالسدمظ العاـ لمسطاىخات ليذ ف
تع استثسارىا مغ أعجاء الثػرة مغ  ،الثػرات التي انتيتبعس ك 

 .ذعػبذعخ التغيخ أف 

تّقجـ البجيل  ال اتكاألىع مغ ىحا كذاؾ، أف ىحه الثػر 
مغ  السصمػب، كسغ قمع األشػاؾ مغ مدرعتو كليذ لجيو أشجار  

فعادت األشػاؾ لتشسػ مغ ججيج، ا، ييا مكانزيتػف أك عشب ليزع
 مغ غيخ أفىاجع خرسو كسا قيل لو،  رارع  نيا أشبو بسُ أكسا 
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ؼُيدتبجؿ السرارع  و،عش غ سيكػف بجيبلً س  فإف ىدمو  أنو يعمع
 فُيؤكل كسا أُكل الثػر األبيس بعج األسػد.  بػحر  أقػػ مشو،

 الػحيج الستاحاألمثل ك ىي األسمػب كاألداة  اتيل الثػر ف
الحق  بُ ىل جمْ ك كإزالة الباشل كأبػاقو؟ إليراؿ صػت الحق؟ 

 محرػر  بإقامة الثػرات فقط كال سبيل غيخىا؟ 

؟ أقرج ىل ذبياتالمدتػػ الثػرة فػؽ تُعتبخ ىل ك 
حاصل عمى "رتبة أف يكػف فاسجًا لسجخد أنو مغ  عرسة لمثائخ

عميو ككيف  ؟كماذا يخيج ؟يعمع لساذا يثػر كاف الحتى كإف  ؟"خئثا
غ متحسييع ر حرانة امثػ لىل يدمظ سبل إنجاح ثػرتو؟ أف 

 السحاسبة؟ 

دعج الثػار، كال يخكف فييا حق السذكمة أف ىحه األسئمة تُ 
ربح كتديصخ عمى العقػؿ، يتتحكع العػاشف فعشجما  الصخح،
، فتربح الثػرة غ ثار ضجىعشاغػتًا مدتبجًا ال يختمف عسّ السخء 

 .شاغػت كبيخ ثػرة شاغػت صغيخ عمى

مػسيمة ل عطِ لع ن كنحغ كالغاية إذًا متى سششاقر اليجؼ
 الخػضيجب أف أحدع رأيي فييا قبل  قزيةىحه أىسيتيا أكاًل؟ 
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، يء أكالً ش، البج أف أفيع كل جساعي ميجاني في أؼ حخاؾ
، التعسيعال أقرج شبعًا كباخترار: ىل الفداد ُيرمح الفداد؟ 

اث لغايات شخرية، كما مغ يدتغمػف األحج ي أقرجكلكش
        !أكثخىع

حدشًا، إف كاف األسمػب الثػرؼ ليذ ىػ الحل الػحيج 
مغ لترحيح السدار الدياسي كاستخجاع الحقػؽ السغتربة 

، فسا ىػ حكػماتفي ال السدتذخؼ، كمحاسبة الفداد لذعػبا
 الحل إذًا؟

أليذ ىؤالء  ؟الذعبثع أليدت ىحه الحكػمات مغ ىحا 
ليع ما لشا كعمييع  شا كأىمشا؟ئاؿ األمغ ىع مغ أبشاالعدكخ أك رج

خاص شعغ أعغ الصغاة إنسا يجافع يجافع مغ أليذ  ما عميشا؟!
، مثمشا ليذ ليع قجسية كال عرسة بذخ  بل ليدػا فػؽ السداءلة؟ 

كىع مغ بجؤكا أكاًل بشكث العيج الحؼ بيشيع كبيغ شعػبيع، فصغػا 
  ة كلع يعصػىع أدنى حقػقيع.كبغػا كسخقػا كاستأثخكا كغذػا الخعي

 فإنشا سشعػد بأفزل،لػ أردنا استبجاؿ ىحه الحكػمات 
 .ليغلػف بالسدتبج  إلى استشداخ السدتبج  
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عقبل كاعيًا  لع تعج تججُ  ،يا ليا مغ أفكار كتداؤالت
، فزجيج الثػرة كصخب شعاراتيا ليا يبحث عغ إجابات ىادئة

خ الستدائل عجكًا ليحا العاشؽية عّصمت العقػؿ، كربسا يربح السفك
صالب برمبو بتيسة "الخيانة الزجيج، كليذ بعيجًا أف ُيخّػف كيُ 

 .العطسى" لمثػرة

أك بتُيِع نذخ كباء التفكيخ، كتعاشي الشطخ اليادغ، 
 ، فمؤلسفىشجسة التجييل كصشاعة األفياـ الُسرشجقةكمحاربة 

 ىعأف تفكخ، فأخحنا دكر  مغ خرػميا أمة ال ُيخاد ليا كشا
الخرـػ  بالشيابة عغ حارب مفكخيشانصبحشا نحغ مغ كأ

     .كاألعجاء

***** 
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 ..متهُذ

 سطاىخاتالمع بجايات ضيػر الحخاؾ الذعبي، كؾياـ 
عيا خّ ذتُقخىا كت التي جساعيةال ياتشادؼ بحقػقالتي ، "عفػيةال"

 الحيغ، كاف مياجخ مغ أكائل دياف كاألعخاؼ الجكليةجسيع األ
بأنيا ستحقق السصالب السشادػ  ،تخددةمقشاعة بفييا، ك  ػاشارك

 تمبية تمظ السصالببفي االستجابة  ستخاكغ اتالحكػم بيا، كأفّ 
 . السقيػرة الذعػب الثائخة يحهل

بعس  ،ع مع مجسػعة مغ رفاقوقج نطّ  لجرجة أنو
قيا يعملت ،اراتيع عمى لػحات قساشيةعكتابة شالفعاليات الثػرية، ك

نذاد بعس كإ، ك حسميا في مطاىخاتيع، ك العامة في السياديغ
 .خ عغ مصالبيععبّ األىازيج التي تحسل مزسػنًا سياسيًا ثػريًا، تُ 

بدخية عمى فعالياتيع مدة، كيتفقػف كانػا يجتسعػف خِ 
كانػا  الحيغ رجاؿ األمغ كأعػانيع،تامة، كيتشقمػف بعيجًا عغ أعيغ 

 معخكفيغ لمجسيع.
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كىّسة  ؼبحساس  ثػر  – بل خبخةبكذباب  – كانػا يذعخكف 
يقػمػف كّدعػا الربيانية كالسخاىقة، كأصبحػا أنيع ، ك عالية

، أماكشيا، كأنيع يدتصيعػف نقل الجباؿ مغ ىادفة بأعساؿ بصػلية
 كال مدتحيل يقف في شخيقيع.

 سخّ ي مياجخ كاف ،اليامةك سخحمة السفرمية في ىحه ال
مع تمظ  كانت ،ألمةكحلظ اك ، العمسي تحجيج مدتقبمو سخحمةب
تخسع أيزًا ىي ، يامعطستذتعل في التي  "يةبالثػرات العخ "

 .ججيجيا المدتقبم

أنيسا يسخاف في مخحمة بمياجخ مع الػشغ لقج التقى 
 كبخغعتحجيج السدتقبل كالسريخ السجيػؿ سػيًة في زمغ كاحج، 

 افختبصم سايات بيغ مياجخ كالػشغ، إال أنيؼ حجع التحجاختبل
 . كاحج مذتخؾ   سريخ  ب ،ارتباشًا تكاممياً 

فالغسػض الحؼ يمف بسريخ مياجخ، ىػ أيزًا يمف 
كما ىشاؾ،  ثػرة  ت متعشىشا إال كا ثػرة  فسا أف تيجأ ة، مبسريخ األ

كالغخيب أف كقع في آخخ، قج إال ك  ،أف يخخج مياجخ مغ تحج  ما
 في بعس البقاعف ختمف في ضخكفيا عغ بعزيا،ىحه الثػرات ت

 بيشسا تججىا تشدؼ في مكاف آخخ،التخؼ كالخفاـية، ب تترف
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فيل تختمف لسجازر، القتل كا فييا يكثخك  ،كالجثث الجماءبتغخؽ ل
أسعار اإلنداف مغ مكاف إلى مكاف؟ كىل تختمف فتاكػ 
استحبلؿ الجماء بيغ محىب كآخخ؟ كىل يتفاكت تقجيذ الصغاة 

يا ليا مغ تشاقزات غ مجتسع كمجتسع غيخه؟ ال أدرؼ.. بي
 غخيبة؟ 

بسعخفة جسيع  ،ججاً  بالغ   ذغف  ميتسًا بكاف مياجخ 
كتفاعل  لتمظ الثػرات، سدتججةال كاألحجاث ،التفاصيل الجؾيقة

عخبية الترخيحات الفعل ك الشعبيًا كحكػميًا، كرّدات  ،الشاس معيا
 جسيععمى مفتة لمشطخ، سالك  سختمفةالات تصػر العالسية، ك الك 

 ، كفي كل بمج ؼيو ثػرة.الجبيات

كنطخ مياجخ بالثػرات كانجحب إلييا، في البجاية تأثخ 
أنيا األسمػب األمثل بأبشاء جيمو،  اكسا يشطخ إليي ى تػىجياإل

 .يعناكشأفي حياة أفزل في  ،بػ لشيل حقػؽ الذع

 سياجخل أصبح ،كتغيخات كبيخة ج مخكر أحجاث  كلكغ بع
تقميجيًا في تخيل دالالتيا  يعج رأيولع  ه الثػرات،حمختمفًا في ى رأياً 

في السياديغ اليػمية  ةقميل السذارك أصبحأك نياياتيا، لحا 
أكثخ تفكخًا في  أصبح التي تستمئ بالثػار كالرحفييغ، ،كالداحات



- 38 - 
 

يعتقج أف ىحه الثػرات ستشقل األمة إلى السآالت كالشيايات، صار 
جيات الثقاؼية، تحا الحؼ يقاؿ في السشغيخ ى ججيج، مشعصف

 .كالمقاءات الذعبية، كالحػارات الثػرية

يحممػف الثػرات فمدؽيًا كتاريخيًا، لكشو لع يعج  يدسعيع
 ف أكثخىع عبارة عغ أقبلـ مدتأجخة، كأف، لقج كجج أحلظيقتشع ب

األقخب لمحؿيقة ىػ ربصيا بعبلمات كأشخاط الداعة، كما يتعمق 
  ب مختمفة.بيمكة أمع كشعػ 

كالحع كحب اإلعبلـ العالسي  ،ياكاقعفي س تفخّ  فكمسا
 عالحك  الحؼ يّجعي اإلندانية ثع يدكت عمى السجازر البذخية،

دجل الكثيخ مغ الؿيادات السدكرة، كأنيع مجخد "مداكديغ" يبحثػف 
، تقػدىا خؽية   ، كأيج  غخيبةفييا تشاقزات عغ الساؿ كالذيخة، كجج 

 كىشا بجأ يتداءؿ:

الجيل ب خجعة عالسية؟ ىل ىحا ما يدسى ىل نحغ في 
قجيسًا ففي الخفاء،  القػػ الشاعسةتبلعب ك  ؟ع مغ الحخكببالخا

كانت الحخكب تكمف األعجاء األمػاؿ كاألركاح الباىطة، كببل 
نتائج مزسػنة، كلكغ مغ خبلؿ الجيل الخابع مغ الحخكب، 

، فالسعادلة كببل تكاليف تُحكخ أصبح القزاء عمى الذعػب أسيل  
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كأدر  ،ل ؼيو ثػرةأشعِ ُمغّيب، تقػؿ: حاكع مدتبج كشعب ُمجّيل 
 سة كشعب  عمييع نيخًا إعبلميًا ُمحِخضًا، تحرل عمى دكلة محص  

بأقل التكاليف، مع ضساف عجـ الؿياـ عمى أرجميع  ميّجخ  
 دشػات شػيمة.ل

 أـ ستشجح مريخىا؟ شتيييك ىحه الثػرات  ىل ستُقسعإذًا 
الحكع التي ثارت ضجىا أـ  أنطسة؟ ىل ستغيخ اتياكتحقق شعار 

 ستفذل؟ 

 قائج مدجد الخصى، كال ببلأف تشجح كىي كيف لثػرة 
ال تتعجػ عغ كػنيا مجخد  ؟ إذًا ىيمسكغ شخح بجيل تػافقي

 ةستكػف نقمة نػعيمع كل ذلظ ، كلكشيا عاشفي شعارات كتعبيخ
 .لؤلمة، ليا عبلقة بعبلمات كأشخاط الداعة

  ـماذا يشتطخ؟ إالك ؟ بساذا ييتع؟ مياجخ الحؼ يخيجهإذًا ما 
كماذا يتػقع؟ ككيف سيتحقق مغ صجؽ أك كحب ما  يتصمع؟

يذاع مغ أنيا عبلمات آخخ الدماف كضيػر السيجؼ، ككل مغ 
 أنيع في زمشو؟ مغ شخريات تحكخه الخكايات 

***** 
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 ..الدرس األول
 

، بعج أف أنيى مياجخ عسمو في معسل تجسيع الفػاكو
خصخ ببالو أف يدكر أستاذه الحؼ درسو التاريخ في الثانػية، 

كأحجاث آخخ  الداعة أشخاطككاف يعمع أف لو أبحاثًا خاصة في 
يجج فييا حيخة  ليصخح عميو بعس األسئمة التيأيزًا،  الدماف

 .نػعًا ما

ستاذه الحؼ رّحب بو أجسل أإلى مشدؿ مياجخ تػجو 
، ككاف بيشيسا جمدات التخحيب، فيػ يعخؼ شغفو بالتاريخ

 كمشاقذات شػيمة لع تشتو بعج.

جمذ سشدؿ األستاذ، التابعة ل تحت ضل أشجار الديتػف ك 
يتجاذباف أشخاؼ الحجيث، تارة ك الذاؼ،  فاألستاذ كتمسيحه يحتديا

كتارة عغ السدتقبل، كالخبط بيغ ىحا عغ التاريخ كتارة عغ الػاقع، 
ّثخ في فكخ مياجخ، ليكػف ذلظ ىػ الجرس األكؿ الحؼ أ، كذاؾ

ليشصمق مغ بعجه مع تجارب أخخػ ليكػف فكخه كفمدفتو الخاصة 
 بو.
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يدأؿ مياجخ عغ الثػرات الدابقة التي مخت في التاريخ، 
 :كزمشيا كعغ الشبػءاتعغ أسبابيا كنتائجيا، 

أفكار كثيخة يا أستاذؼ شغمت بالي، كاستفدارات عجيجة لع أجج  -
أت عشيا، ال أدرؼ ىل نحغ نعايذيا ليا جػابًا، نبػءات كثيخة قخ 

تتحجث عغ السيجؼ، كنبػءات ترف رايات سػداء اآلف أـ ال؟ 
 ،أسساؤىع الكشى ،يجعػف إلى الحق كليدػا مغ أىمورجاؿ يحسميا 

 .كشعػرىع مخخاة كذعػر الشداء ،كندبتيع القخػ

كىا نحغ نخػ اليـػ كندسع عغ شيء يذبو ىحا، فكيف  
 بيغ الػاقع كالسدتقبل؟ىحه الشبػءات ك  غنخبط بي

 بفيع التاريخ أكال يا مياجخ.نخبصيا  -

 التاريخ؟ كيف يا أستاذ؟ -

 :تّساـ يأب بقػؿ الذاعخبقرة "كامعترساه"، ك ىل سسعت  -

  ديف أصجق إنباء مؽ الكقب   في حّجه الحّج بيؽ الجّج والمعبال

 ؟كاف مصمعيا ىحا البيت ىل تعخؼ قرة القريجة التي 

 ، كلكشي ال أعخؼ قرتو.يحا البيت نععلقج سسعت ب -
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سأخبخؾ بالقرة: في زمغ السعترع باهلل بغ ىاركف الخشيج،  -
أغار الخـك عمى السدمسيغ أىالي مجيشة "ِزبصخة"، كأفدجكا فييا، 
كقاـ ركمي باالعتجاء عمى امخأة مدمسة فراحت مدتغيثة: 

  .اليـػ سدمسيغكامعترساه، ىحه الكمسة الذييخة عشج ال

كلسا كصل  ،كمغ استغاثتياالخكمي سخخ مشيا  كلكغ
د االخبخ إلى السعترع أقدع أف يشرخىا كيأخح ليا حقيا، كق

ة لسبلقاة بشفدو جيذًا عخمخمًا سار بو مغ بغجاد إلى عسػريّ 
، فػقعت بيشيسا معخكة عسػرية الذييخة في رمزاف مغ عاـ  الخـك

ى انترخ فييا السعترع باهلل عم ـ،838ىػ / أغدصذ  223
، كفتح عسػرية كأسخ ذلظ القائج البيدنصي تػفيل بغ ميخائيل

 السعتجؼ عمى السخأة كأحزخىا لتخاه بشفديا.

يا مياجخ، كلكغ أيغ الذاىج  باخترار القرةىي ىحه 
ماذا قاؿ لو  ،قبل أف يقـػ السعترع بيحه الغدكة معمشيا؟ ىل تع

 ، ناصحػف لو؟السشجسػف كالعخافػف كالسذتغمػف بالخخافات

 ماذا قالػا لو يا أستاذ؟ -
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في القخف الخابع عذخ  ابغ خمجكف  وقال لقج صجؽ فييع ما -
عشجما تشيار الجكؿ يكثخ السشجسػف كالستدػلػف ): ميبلدؼ

 ،كالسغشػف الّشّذاز ،كالكتبة كالقػالػف  ،كالسشافقػف كالسّجعػف 
كالسترعمكػف كضاربػ السشجؿ، كقارعػا  كالذعخاء الشّطامػف،

ستفييقػف، كقارئػ الكّف كالصالع كالشازؿ، كالستدّيدػف الصبػؿ كال
 ،كتتكذف األقشعة كالسّجاحػف كعابخك الدبيل، كاالنتيازيػف،

كيزيع التقجيخ كيدػء التجبيخ، كيختمط  ،كيختمط ماال يختمط
 (...الرجؽ بالكحب، كالجياد بالقتل

تطيخ بعس  نو يجب عميو االنتطار حتىإقالػا لو: لقج  
يشزج التيغ كالعشب،  ، كمشيا أفلتي تدبق فتح عسػريةا األمارات

، باإلضافة إلى ألنو لغ يدتصيع فتح عسػرية قبل ىحه العبلمة
 .غخبيطيخ في جية الس "نجع لو ذناب" عبلمة ضيػر

 نو لع يدتجب ليعفانطخ يا مياجخ إلى كعي السعترع، إ 
ال تكبًل عمى مغ مزى مُ بل  كلع يتأثخ بتشبؤاتيع، كلتخّخصاتيع،

 كتشجيسيع بتكيشاتيعإال ىػ سبحانو كتعالى، ضاربًا لو ناصخ 
نرخه حتى آخحًا بأسباب الشرخ، غدا تجّيد ك ض الحائط، فخ ع

 .نرخًا مطّفخاً  هللا تعالى
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 كعشجما سسع أبػ تساـ الصائي أنذج قائبًل:
 مؽ الكقب   إنباء   أصجق   الديف  

 

 عب  والمّ  بيؽ الجج   الحج   ه  في حجّ  
 

 في الرحائف   ل سؾد   فائح  الر   بيض  
 

 ب  ي  والخّ   ػّ  الذّ  جالء   يؽ  ؾن  ق  م   
 

 لمعة   األرماح   ب  ي  في ش   ؼ  م  والع  
 

 ب  ي  الذ   بعة  ل في الدّ  ؽ  ي  يد  س  بيؽ الخ   
 

 وما أيؽ الشجؾم   بل   أيؽ الخواة  
 

 حب  ؽ ك  فييا وم   خخف  ؽ ز  ؾه م  صاغ   
 

 قة  صا  وأحاديثا  ممف  خخ  ت  
 

 ب  خ  ول غ   إذا ع ّجت   ع  شب  ت ب  ليد 
 

 غمسة  م   ياء  ؾا الشاس مؽ ده  ف  وخؾ  
 

 ب  نّ ذو الح   خبي  الغ   ا الكؾكب  ج  إذا ب   
 

 ختبة  ميا م  الع   خوا األبخاج  وصيّ 
 

 ب  م  شق  م   أو غيخ   با  قم  ش  ما كان م   
 

 يقزؾن باألمخ عشيا وىي غافمة  
 

 ب  ظ  ما دار في فمػ مشيا وفي ق   
 

 تف  انرخ   ة  ؾري  س  ع   قعة  و   يا يؾم  
 

 الحمب   معدؾلة   ال  ف  ى ح  ش  الس   مشػ   
 

 في صعج   بشي اإلسالم  جج   ت  أبقي  
 

 ب  ب  في ص   ك  الذخ   ودار   والسذخكيؽ   
 ج

 و  ل   ت  ق  خ  يا  ى  خ  ظ  ب  صؾتا  ز   ت  ي  لب  
 

 ب  خ  الع   د  خ  الخ   ضاب  الكخى ور   كأس   
 

 عؽ   السدقزامة   عجاك حخ  الثغؾر  
 

 سمداليا الحرب غؾر وعؽ  الث   بخد   
 

 

 ككيف ندتخمز العبخة مغ ىحه القرة اسقاشا عمى كاقعشا؟ -

اسسع يا مياجخ، الشبػءة ليا تأثيخ فّعاؿ عمى أرض الػاقع،  -
 غم يتأثخ بيا الشاس كيتفاعمػف معيا، كربسا ندجػا حػليا عجداً 

ل كاحج بحدب الخخافات كاألساشيخ، فدادكا عمييا كأنقرػا، ك
 سعة خيالو.
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ا ال ندتصيع مشع ذلظ جساىيخيًا، كلكششا شكالسذكمة أن
 ندتصيع تأصيل السدائل عمسيًا.

األىع مغ ذلظ أف تعمع يا مياجخ، أف لمشبػءات عشج 
الغخب دكرًا رئيديًا كفعااًل في رسع سياساتيع كحخكبيع 

"ىاؿ  يقػؿ، راسخة كاستخاتيجياتيع السدتقبمية، إنيا عشجىع عقيجة
ليشجسي": )إف دكلة إسخائيل ىي الخط التاريخي لسعطع أحجاث 

 الحاضخ كالسدتقبل(.

فالغخب بعكدشا في ىحا السجاؿ فشحغ ال نعسل لتدخيع أك 
الؿياـ  كاجب إيجاد الشبػءات التي عشجنا، أؼ أنو ليذ عميشا

 بذيء حياؿ تعجيل ضيػر السيجؼ مثبًل.

غ خبلؿ العجيج بيشسا الغخب فإنيع يعسمػف عمى ذلظ م
 كافتعاؿ األكبئة كالصػاعيغ، مغ األمػر، كإشعاؿ الفتغ كالحخكب،

كسا يعتقجكف  –كاحتبلؿ الببلد السدتقمة كفمدصيغ، كذلظ تسييجًا 
يقل تعالى في كتابو  ع، أللقجـك السمظ الُسخّمز، كسا يدسػنو –

 الحكيع:
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َب أًَْقَذًُاْ َّبسًا ىِّيْحَشْةِ أَطْفَأَىَب اى يّوُ ًَيَضْعٌََُْ فِي األَسْضِ فَضَبدًا ًَاىيّوُ الَ }مُيََّ

 .[16]املبئذح: يُحِتُّ اىَُْفْضِذِيِ{

كبحلظ ىع مدتعجكف عمى أف يػججكا أحجاثًا أك 
شخريات محكػرة عشجنا نحغ، كتخكيج ذلظ إعبلميًا ليػىسػا 
الشاس بأف ىؤالء ىع السحكػركف في التخاث اإلسبلمي، الحيغ 

ني كالسيجؼ كالحارث الحخاث كاألصيب كغيخىع شتطخىع، كالدؽيان
مغ الذخريات، كيعسمػف عمى أف ما سيقع اآلف مغ معارؾ ىي 

 .محكػرة في كتبشاتطخ حجكثيا ك شنتمظ التي 

ىي  "ىخمججكف ػ"فأصبح الشاس يتػىسػف أف ما يدسى ب
التي سيقػدىا السيجؼ مغ شخفشا، نفديا السمحسة الكبخػ، 

 يا ستكػف أنبك  كىحا تجليذ ككحب، ز مغ شخؼ الغخب،خمّ كالسُ 
مع أنيع يقػلػف  ،يذارؾ فييا كل دكؿ العالعحخبًا عالسية ثالثة 

ف أرض معخكة ىخمججكف ىي فمدصيغ، بيشسا أرض السمحسة إ
 .الكبخػ ىي مخج دابق شساؿ سػريا

اآلف  ةالػاقعبعس األحجاث كػف تمع العمع بأنو قج 
ألف  ،الي ايتشبيػ  عاس لالش أكثخكلكغ  ،حقاً  في الخكايات ةر ػ كمح

مدمط  عمى ركايات محجدة ُيخاد أف يرجقيا تأثيخ اإلعبلـ كأبػاقو 
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بعس مغ  أخصأالػاقع، كربسا  ىي يتجاكلػنيا عمى أنياك الشاس، 
، فيشتذخ الػىع بيغ أيزاً  ذلظ اً ُيحدب عمى أىل العمع متػىس

سًا االشاس كيرجقو بعس الذباب الفارغ عمسيًا، أك الستحسذ حس
شؽيًا سمبيًا، ؼيقعػف ضحايا ىحا التجليذ كالػىع الحؼ شارؾ عا

ؼيو الشاس مغ غيخ أف يقرجكا، ؼيقع الذباب في القتل كالفتغ 
يع في جياد، بيشسا الحؿيقة ىع في نضشًا مشيع بأنو عمى خيخ كبأ

 .فتغ، كقج حجث ىحا في أكثخ مغ فتخة في حياة األّمة مؤخخاً 

ؿ عمى مخصصاتيع كمغ أقػاؿ مشطخك الغخب التي تج
جسي أيزًا: )كاستشادًا إلى شلي كاىتساميع بشبػءاتيع ما قالو

الشبػءات فإف العالع كمو سػؼ يتسخكد عمى الذخؽ األكسط 
كخاصة عمى إسخائيل في األياـ األخيخة، إف كل األمع سػؼ 
تزخب، كسػؼ تربح متػرشة بسا يجخؼ ىشاؾ، إف باستصاعتشا 

و نىحا الػقت كيأخح مكا ذلظ يتصػر في فاآلف أف نخػ أ
الرحيح في مجخػ الشبػءات، تسامًا كسا تأخح األحجاث اليػمية 

 مػاقعيا في الرحف اليػمية(.
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بيع، تُ مغ كُ  شا أصحّ بُ تُ كُ  ..أما نحغ يا مياجخ، فأكالً 
كبالتالي الشبػءات التي عشجنا أصح كأدؽ مسا عشجىع، ألنيع 

 .حّخفػا كبّجلػا فييا كندجػا حػليا الخخافات

جيذًا  دبة لمسيجؼ، شالسا لع نخ  شعقيجتشا بال غكنح
شخز  ؽ أؼّ رجّ فبل نُ  ،بيل مكة السكخمةُيخدف بو في البيجاء قُ 

كاجب أف نعسل عمى  ميشاليذ ع وو السيجؼ، كسا أننعي أيجّ 
 ضيػره.

كبالشدبة لمسبلحع كالحخكب، فأصبًل نحغ مأمػركف 
كليذ االنتطار  بالجياد كاالستعجاد الجائع لكل حػادث الدماف،

 حتى يأذف السدتقبل.

اْ ىَيٌُ ٍَّب اصْتَطَعْتٌُ ٍِِّ قٌَُّحٍ ًٍَِِ سِّثَبطِ اىْخَيْوِ  قاؿ تعالى: }ًَأَعِذًُّ

 تُشْىِجٌَُُ ثِوِ عَذًَّْ اىيّوِ ًَعَذًَُّمٌُْ ًَآخَشِيَِ ٍِِ دًُِّيٌِْ الَ تَعْيٌَََُّيٌُُ اىيّوُ يَعْيََُيٌُْ{

 [16]األّفبه:

لعسل عمى تحقيق نبػءة محجدة بحاتيا، با غيػر أمفمدشا م 
كمكانة  مأمػركف باإلعجاد الجائع لكل قػة تعصيشا ىيبةنحغ بل 

 في قمػب األمع. عطيسة



- 49 - 
 

اليـػ تعمست درسًا ميسًا يا أستاذ، لقج لخرت لي التاريخ  -
كالػاقع كالسدتقبل، أشكخؾ كل الذكخ، كلي سؤاؿ آخخ، ماذا عغ 

 ع زمشيا؟الخايات الدػد، كيف نفي

ىحه سيمة يا مياجخ، كيكفيشا فييا دليبًل كاحجًا، كىػ كاضح  كل  -
ق ق ل  : )ملسو هيلع هللا ىلصالػضػح، فقج قاؿ  ج   ي ق  ش  ث ة   ك ش د ك ؼ   ع  ة   اب ؽ   ك م ي ؼ   ث ال  م يف   ،خ 

يخ   ل   ث ؼ   ج   إ ل ى ي ر  ش ي ؼ   و اح  ؾد   الخ اي ات   ت ظ م ع   ث ؼ   ،م  ؽ   الد   ق ب ل   م 
خ   ذ  ق م ؾن ك ؼ   ،ق  ال س  ي ق  ق م و   ل ؼ   ق ق ال   ف  م   ي ق  ا ذ ك خ   ث ؼ   ،ق ؾ  ي ئ  غ و   ل   ش  ف   أ ح 
ال   ذ ا :ف ق  ب اي ع ؾه   ر أ ي ق س ؾه   ف إ  ل ؾ   ف  ب ؾ ا و  م ى ح  ن و   الث م ج   ع  ة   ف إ  م يف   ّللا    خ 

ج ي   ي        رواه ابؽ ماجة والحاكؼ.(. ال س 

قتتاؿ ثبلثة أبشاء خمفاء، ثع تصمع الحع تختيب الحجيث، ا
 الخايات الدػد كفييا السيجؼ، أليذ كحلظ؟

 بمى يا أستاذ، التختيب كاضح. -

؟ ىل  - خبلفة الحغ في زمغ نحدشًا فيل يػجج بيششا خمفاء اليـػ
 زمغ السمظ الجبخؼ؟في أـ 

 .اآلف بيششا نحغ في زمغ السمظ الجبخؼ، كال يػجج خمفاء -
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الخمفاء، كأيغ ىػ االقتتاؿ الحؼ بيغ أبشاء  إذا أيغ ىع أبشاء -
ثبلثة مشيع، كالحؼ مغ السفتخض أف يكػف ىحا قبل ضيػر الخايات 
الدػداء؟ إذا ىحه الخايات الدػداء رايات مدكرة كمرّشعة، كليدت 

 حؿيؿية، أليذ كحلظ؟

يا أستاذ كلكغ ىل معشى ذلظ أف الخبلفة ستعػد مخة   بمى -
 ثانية؟

 : ملسو هيلع هللا ىلصالشبي  ليق بكل تأكيج، ألع -

ؾ ال ة   اب ؽ   ي ا) ذ ا ح  ف ة   ر أ ي ت   إ  ال  ج   ال خ  ، األ  ر ض   ن د ل ت   ق  ة  س  ج  ج   ال س ق   ف ق 
ن ت   ل   د  ز  ي ا الد ل  غ ام ، و األ  م ؾر   و ال ب ال  ة   ال ع  اع  ح   و الد  ئ  م   إ ل ى أ ق خ ب   ي ؾ 
ؽ   الش اس   ه   ي ج ي   م  ح  ؽ   ى  ػ   م   .6(ر أ س 

الخبلفة ستكػف في األرض السقجسة، في بيت  ..أكالً ف
ـ الغخبية السذتخكة مع حجكد االسقجس، كليذ في حجكد ببلد الذ

 ببلد الخافجيغ، أليذ كحلظ؟

 بمى صحيح. -

                                                                 
6
 يخرج  اإلمام يحمد ويبو داود والحاكم وغٌرهم.  
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كليذ خميفة كاحج، كسا في حجيث  "خبلفة" :ىػ قاؿ ..ثانياً  -
خ ائ يل   ب ش ؾ ك ان ت  : )ملسو هيلع هللا ىلصآخخ قاؿ  ي ؼ   إ س  ؾس  ا ،ب ي اء  األ  ن   ت د   ى م ػ   ك م س 

و   ن ب ي   م ف  ج ي ن ب ي   ل   و إ ن و   ،ن ب ي   خ  ي ك ؾن   ،ب ع  س  اء   و  ون   خ م ف  ي ك ث خ   ،ف 
ا :ق ال ؾا ل   ب ب ي ع ة   ف ؾا :ق ال   ؟ت أ م خ ن ا ف س  ل   األ  و  ظ ؾى ؼ   ،ف األ  و  ي ؼ   أ ع  ق   ح 
ن   ائ م ي ؼ   ّللا    ف إ  ا س  س  ق   ع  اى ؼ  اس   رواه البخاري.(. خ ع 

، كنحغ نعمع أف الخمفاء الخاشجيغ "خمفاء فيكثخون " :فقاؿ 
رضي هللا عشيع جسيعًا، كقج قاؿ بغ عمي مع الحدغ  خسدة  
ف ة  : )ملسو هيلع هللا ىلصالشبي  ال  ج ي ال خ  ث ؾن   ب ع  ، ث ال  ش ة  ا م م ك ا ي ك ؾن   ث ؼ   س  ؾض  ز  ( ع 

ؼ.رواه اإلمام أحسج وأبؾ داود والقخمحي وغيخى  

ة   ت ك ؾن  ) في حجيث آخخ: ملسو هيلع هللا ىلصكىحه الخبلفة األكلى، كقاؿ  يك ؼ   الش ب ؾ   ف 
يك ؼ   ا ف  اء   م  ، أ ن   ّللا    ش  ا ث ؼ   ت ك ؾن  ف ع ي  ك   ي خ  ت ع ال ى ت ب ار  ذ ا و  ، إ  اء   ش 
ف ة   ت ك ؾن   ث ؼ   ال  م ى ال خ  اج   ع  ش ي  ة   م  ا ف ق ك ؾن   الش ب ؾ  اء   م   أ ن   ّللا    ش 

، ا ث ؼ   ت ك ؾن  ف ع ي  ذ ا ي خ  اء   إ  ا، أ ن   ش  ف ع ي  ا م م ك ا ي ك ؾن   ث ؼ   ي خ   ع اضًّ
ا م م ك ا ف ق ك ؾن   اء   م  ف ع و   ث ؼ   ّللا  ، ش  ذ ا ي خ  اء   إ  ف ع و   أ ن   ش   م م ك ا ي خ 
ي ة   ب خ  ف ة   ت ك ؾن   ث ؼ   ،ج  ال  م ى خ  اج   ع  ش ي  ة   م  ك ت   ث ؼ   ،الش ب ؾ  لبدار رواه ا(. س 

    .والظبخاني
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فجّؿ عمى أف مخاحل الحكع في األمة ىي: الخبلفة 
كىع الخسدة، ثع ممظ عاض، ثع ممظ  ملسو هيلع هللا ىلصالخاشجة التي بعج الشبي 

جبخؼ، كىػ ما نحغ ؼيو اآلف، ثع الخبلفة الثانية كالتي في تكسمة 
سيكؾن خمفاء عجد الخمفاء الحيغ قاؿ عشيع في الحجيث األكؿ )

سيجؼ، ألنو يدمع الحكع بعج أف يكػف خميفة ( كآخخىع الفيكثخون 
 .ملسو هيلع هللا ىلصلدبع أك ثساف أك تدع سشػات، لمديج السديح 

إذًا كع عجد الخمفاء يا أستاذ؟ أؼ كع خميفة سيكػف في مخحمة  -
 الخبلفة الثانية، كالحيغ يدبقػف السيجؼ؟

ح ا إ ن  )سيكػف اثشا عذخ خميفة يا مياجخ، بجليل حجيث:  -  ى 
خ   يي ش   ل   األ  م  ز  ق ى ق  ي   ح  ز  ؼ   ي س  خ   اث ش ا ف يي  ذ  ة   ع  م يف  ؽ   ك م ي ؼ   .. خ   م 
ي ر    رواه البخاري ومدمؼ.(. ق خ 

فحكخ أنيع خمفاء، كأنيع اثشا عذخ، كأنيع كميع مغ 
شظ في مكاف كزماف الخبلفة القادمة، كما  ظقخير، فيل بقي لجي

ىؤالء ؟ كالذاىج أنو ىل ضيخ ايدبقيا مغ ضخكؼ كما يمحق بي
الخمفاء الدبعة بؿية االثشي عذخ خميفة، كنحغ نحتاج إلى ثبلثة 

ف زمغ إعمى األقل حتى يقتتل ثبلثة مغ أبشائيع، كي نقػؿ 
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الخايات الدػد قج اقتخب، بل كأكضح مغ ذلظ ىل ضيخ جبل 
 الحىب في نيخ الفخات؟

 كبل لع يطيخ بعج. -

أيغ جاءت ىحه إذًا فيحه عبلمة ثانية لع تطيخ بعج أيزًا، فسغ  -
لخجاع الذباب السدمع  ، صشعػىاالخايات الدػد؟ البج أنيا مدكرة

 .ػنيالكي يكػنػا حصب الفتغ التي يذعم

 اآلف اكتسمت الرػرة يا أستاذ، لقج كّضحت لي كل شيء. -

الػعي ىػ أىع ما يجب أف نتحمى بو في ىحا الدمغ يا  -
سف فأكثخ قادمة ال محاؿ، كلؤل "صياصي البقخ"مياجخ، ففتشة 

 السدمسيغ ال يعخفػنيا.

   كما فتشة صياصي البقخ يا أستاذ؟ -

انجماجيسا بالحػار  زعّ كفي خِ كقبل أف يجيب األستاذ، 
كمغ غيخ أف  السفعع بالسعمػمات الججيجة كالسيسة لسياجخ،

بعجد مغ رجاؿ األمغ الحيغ  فيذعخا، فجأة كججا نفدييسا محاشا
صخخات التيجيج كالػعيج  ايستأفدعك ، يذيخكف الدبلح نحػىسا

 التحخؾ أك اتخاذ أؼ ترخؼ. ـبعج ،كاألكامخ
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د عمى ىحه السجاىسات عػّ كبكل ىجكء مغ األستاذ الحؼ ت  
مياجخ، كبكل ىجكء  الفجائية، قاؿ برػت مشخفس مخاشباً 

 :لو ، ىسذكثقة

ال تقمق يا مياجخ كال تتحخؾ، إنو أمخ اعتيادؼ بالشدبة لي،  -
عخف العجل حقى نل  أصبحشا، لؤلسف "إياؾ أف تذعخ بالخػؼ

 .في الغمؼ"

 بإلقاءرجاؿ األمغ  قاـف أنيى عبارتو، حتى إكما  
مع ربط أيجييسا إلى الخمف كتعريب أعيشيسا، الؿبس عمييسا 

 مقمجاً  ،ت مغ مياجخثباكمحاكالت  ،قابميا عجـ مباالة مغ األستاذ
ًا بعجـ بعجـ القمق كالخػؼ، متطاىخ  ،أستاذه كمصبقًا لشريحتو

 السباالة كأستاذه تسامًا.

ـ رجاؿ األمغ بخمييسا في سيارة األمغ بخذػنة اق
إلى السخكد األمشي، مع فرميسا عغ بعزيسا،  كأخحىسا كغمطة،

 .اآلخخكإدخاؿ كل كاحج مشيسا إلى مكتب تحقيق مختمف عغ 

، كاألسئمة التي الجاىدة أما األستاذ فيػ يعخؼ تيستو
، كأساليب ضيفًا ُمياناً  تي سيقزييا عشجىعستػجو إليو، كالسجة ال
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التي ك  –التي تشاسب سشػات عسخه الدبعيغ  – التعحيب الخؽيفة
بعج كل ذلظ، فبل احتخاـ لذيبتو،  ىع، ثع متى سيخخججشعيا حكقسي

كال تقجيخ لعصائو في التجريذ كتخخيج األجياؿ عمى مجار نرف 
جكا أنفديع ببل ، فيػ "زبػف" دائع عشجىع، كمسا كجقخف مغ الدماف

 .يتدمػا بوعسل، استجعػه بيحه الصخيقة اإلرىابية السييشة، ل

أما مياجخ، فيحه التجخبة األكلى لو مع االعتقاؿ، كلع ك 
، بل لع يػمًا ما في ىحا السػقف فيخصخ ببالو مدبقًا أنو سيق

أك حتى مغ يكغ يعمع أف أستاذه قج سبق كأف تع اعتقالو مغ قبل، 
بّ  كبيخ   السسكغ أف ُيعتقل كمع ذلظ فقج حافع عمى مثمو،  ُمخ 

يعخؼ  فيذعخ بثقة زائجة كرغبة في أ خحأك ، الشفدي تػازنو كىجكئو
 .مغاألرجاؿ  عجكف مشو، فيحا أكؿ احتكاؾ مباشخ لو ميماذا يخ 

سػداء غّصت في مكتب التحقيق، كقبل أف يخفعػا قساشة 
بأنيا بيحه القدػة  ما كاف يعمع قبميا ،الستقجتيغ ذكاًء كبخاءةً  وعيشي

ىي أكؿ لكسة كانت لكسة عمى ركبتيو مغ الخمف  كاإلىانة،
، مغ رجاؿ أمغ بمجه، كاخػتو في الػشغ يحكقيا مياجخ في حياتو

م ع الحؼ في لى األرض سخيعًا، إ تياكػجعمتو ي ككأف عامػد الع 
الثانػية، كالحؼ شالسا رفعو في كل صباح مع مػسيقى  تومجرس
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م ع أرضاً  يػؼقج ُكِدخ مغ تحت، ليالشذيج الػششي،  ، مثمو اآلف الع 
م ع قبل أف يدقط إلى األرض،  ثقة،ك بكل ثبات لكشو ك  يتشاكؿ الع 

ه ابسجخد ما انثشت ركبتك ، قاـك تمظ الخكمة الجائخة ،بإصخار  بصػلي
يذعخ ؼيو بتحجّ  يسّذ أماـ أكؿ مػقف  ،أعادىسا ليقف صامجاً 

 لع يكغ.ككأف شيئًا  ،لع يتأكهك  ،كخامتو

الحؼ شعخ بأنو  مسا أثار غزب صاحب المكسة أكثخ،
 حانق   ع  ػيفثّشى بمكسة عمى ضيخه بِ  خدخ معخكة البصر الطالسة،

 الدؤاؿ لسياجخ: ػجياً مُ  ،السيدـك السقيػر مع صخخةِ 

عمى ىحه المكسات ىا؟ تترشع  معتاد يبجك أنظأييا الػغج..  -
أييا  الدجػف  مىتخددؾ عالذجاعة أـ فقجت اإلحداس مغ كثخة 

)ثع دفعو إلى األرض ليخضي  جمجؾ؟ "سدح  ت"؟ ىل السجـخ
 غخكره(.

ة محاكالت جنجح مياجخ بالػقػؼ عمى قجميو بعج ع
ألنو مازاؿ مخبػط اليجيغ إلى الخمف، متحجيًا الخػؼ شجاعة، 

صاحب خبخة كسا  التبلعب باألعراب، ككأنو فعبلً معخكة ك 
 :أ التحقيقثع بجاتيسو رجل األمغ الحؼ ضخبو، 
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 ما اسسظ؟ -

 مياجخ. -

يزحظ السحقق برػت )؟ بدخخية: مياجخ مغ أيغ إلى أيغ -
أيغ : (مياجخ، ثع يكسل السحققمغ  مع صست   ،عاؿ  مدتفد

 تدكغ؟

 ، في حي الػركد.الكبيخ الرحابة خمف مدجج -

 كع عسخؾ؟ كماذا تعسل؟ -

الفػاكو لمتبخيج  جسعِ  ف سشة، كأعسل في معسلِ ك عسخؼ عذخ  -
 كالتخديغ.

 ما عبلقتظ باألستاذ؟ -

 كدية. في زيارتو زيارةً  كشتإنو أستاذؼ في الثانػية، ك  -

مسع، كدية ىا؟ كماذا بذأف السخصط الحؼ تذتخكػف ؼيو مع  -
بؿية الجساعة اإلرىابية؟ اعتخؼ خيخ لظ، فقج ألقيشا الؿبس عمى 

 الجسيع كاعتخفػا بكل شيء، كاالنكار لغ يفيجؾ.



- 58 - 
 

ؼ جساعة، أنا ال كلع أنتِع أل أؼتتحجث كال عغ  ع  ال أعخؼ ع -
 جساعة في حياتي.

كاف حػار  كالسدتفد، كعمى ىحا السشػاؿ االعتيادؼ
لع يكػنػا جاديغ التحقيق، أسئمة مكخرة كأجػبة محجدة مخترخة، 

في الحجيث عغ ىحه السجسػعة السختمقة، كانت مجخد حجة، 
بلستسخار في فخض يخكنيا استباؾية ضخكرية مغ كجية نطخىع، ل

بة في قمػب الشاس، لكيبل يفكخكا بعسل جساعات  الييسشة كالـخ
 حخكية، كال ييسيع إف ضمسػا فييا أحجًا أـ ال.

 محقق مغقتشاع التطاىخ باالب الحػار مع مياجخ   انتيى
كىحا التطاىخ  بأنو ال عبلقة لسياجخ بأؼ جساعة، ،مكتب األمغ

كيعمسػف  نػا يخيجكنو أصبًل،ألنيع لع يكػ  مغ باب االحتياط فقط،
مغ سػء  –حيث كاف  ،ؼ جاء بو إلييعحال ػى قجر هللا تعالى أف

في تػقيت السجاىسة في مشدؿ األستاذ، كال شيء أكثخ  –حطو 
 .مغ ذلظ

غيخ أف  غكلكشيع ال يدتصيعػف إخخاجو عمى الفػر م
التي ال  مسا عشجىع مغ أصشاؼ المكسات الخؽيفة شيئًا، فػهيزيّ 

حتى ال يفكخ في  ،كتحكار لو في السدتقبل ثخًا عمى جدجه،أتتخؾ 
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ـ بأؼ عسل يدعجيعأك  ،االنزساـ إلى جساعة ما ، كلكغ ُرّب الؿيا
ضاّرة نافعة، فيحه التجخبة عّخفت مياجخ عمى أمػر لع يكغ 

 .يعخفيا مغ قبل

بأنو أصبح  ي  ئاستثشا في داخمو شعػر  ك  خخج مياجخ  
في االعتقاؿ الدياسي، كأنو  بصبًل، كأنو أصبح صاحب تجخبة  

بة، بل  نجح في الثبات أماميع، كأنو لع يذعخ بالخػؼ أك الـخ
ب خ  صْبخ  حتى لع يتأّكه كجعًا مغ الزخبات التي تمقاىا، كص 

 ف.األبصاؿ الذجعا

خ فجأة األستاذ، ر باالنترار، تحكّ ػ عالذ كسط ىحاكلكشو 
ىي أكؿ ؟ كلساذا اعتقمػه أصبًل؟ كىل معو ػتخػ ما الحؼ جخ 

كما مريخه في ىحه الدّغ الستقجمة عمى ذلظ؟  عتادأـ أنو م ؟مخة
 مغ العسخ؟

نو أمخ اعتيادؼ بالشدبة إتحكخت، لقج قاؿ لي  ،نعع ،نعع
ي مغ الذعػر بالخػؼ كالقمق، كلكغ متى اعتقمػه نلي، ثع ححر 

، عسػمًا البج أنو سيخخج مغ قبل؟ كلساذا؟ لع أسسع بحلظ مغ قبل
 يء.مشو كل ش خؼكأع
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بعج مخكر ؼمميئًة باألحجاث،  ةً ىكحا، كتسّخ األياـ سخيع
أكثخ مغ أسبػع عمى حادثة االعتقاؿ، ازداد قمق مياجخ، 

كعفػية قخر  ةكتسمكتو رغبة في معخفة مريخ أستاذه، كبكل بخاء
 كشعاـ زيارة أستاذه في السعتقل، كأخح ما تيدخ لو مغ فاكية

 و.سجشفي أستاذه ليتدمى بيا 

س اكيأإلى السخكد األمشي حامبًل معو  خ  كصل مياج
الفػاكو، كعشج باب السخكد األمشي أكقفو رجل أمغ الصعاـ ك 

 كعغ سبب مجيئو إلى السخكد. ،مدتفدخًا عسا يحسل في الكيذ

كبكل عفػية أجاب مياجخ بأنو جاء لديارة أستاذه 
لبلشسئشاف عميو، كأنو يحسل لو الفاكية، مسا أثار استغخاب 

ثع جّخه  ،أخح مشو الكيذ كفتذوثع ، بدخخية ألمغكضحظ رجل ا
ثع إلى داخل السخكد،  بخذػنة مسدكجة باالستيداء بو، مغ ثيابو

خارج، في ال، ثع أخبخه بسا حجث لتحيةاًا مؤديتقجـ نحػ الزابط 
 .فقاـ الجسيع بالزحظ بأصػات عالية

بيشسا ذىل مياجخ  كاستغخب مغ ىحه الدخخية كىػ ال 
حتى  ،مشو كاالستيداء بالتيكعالسيخجاف السستمئ  أسباب ىحايفيع 
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قصع عميو استغخابو صػت السحقق ذاتو الحؼ لكسو في السخة 
 الدابقة:

أـ أنظ جئت ؟ ىل أنت غبي أـ تتغابىبغزب كاستيداء:  -
أـ  )مدتجركًا بدخعة(: ؟مغاأل رجاؿ ةا كتدتييغ بييبشلتدخخ م

)ثع صخخ قائبًل(:  ؟الكاؼية لتتحجانا أنظ تطغ في نفدظ الذجاعة
 ـيا تكمع قبل أف أعمق مذشقتظ اآلف أييا الػغج.

ؾ، كل ما في األمخ أني جئت اال ىحا كال ذبعفػية كسحاجة:  -
ألشسئغ عمى األستاذ كأسأؿ عغ مػعج خخكجو كلساذا تأخخ كما 
ىي تيستو؟ كىحه بعس الفاكية أحزختيا لو ليتدمى بيا في 

مسشػعًا بالقانػف، ىحا كل ما  سجشو، كال أدرؼ إف كاف ما فعمتو
 في األمخ.

)مقاشعًا(: أييا الػغج أنت بحاجة إلى استزافة عشجنا لتتعمع  -
عشاصخ األمغ(: خحكه كيف تكػف ىيبة األمغ، )مػجيًا كبلمو ل

 دخعة.ب، كقػمػا بالػاجب معو، ـيا القبػ في األسفلإلى 

غ م واجخ خكإيقـػ عمى الفػر ثبلثة مغ أفخاد األمغ بجخه ك 
مكتب السحقق، ثع بدحبو عبخ األدراج إلى األقبية التي في 
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التي تستمئ  داناتالدنالصػابق الدفمية تحت األرض، حيث 
 . ةدكات التعحيب السختمفأب

عمى األدراج بيغ يجؼ رجاؿ األمغ  يتياكػ مياجخ  
في  بيحه الدخعة قجماه تجاكبت معو كيف ع يذعخدخعة، لب

، ؼيسؤل نداناتتعمػ مغ الد  اتصخخك  تأكىات ، كأصػاتالشدكؿ
، كأنيا في مكّب الخكائح السشتشة وصجاىا السكاف، الحؼ تشتذخ ؼي

 . جيف الحيػانات السيتة

، يحكؽ  الحاّرة أياـ الريف كشيػره تسخّ  ببطء شجيج  مسل 
فييا مياجخ شتى أنػاع التعحيب، ال يعخؼ الميل مغ الشيار، ال 

ع يخصخ ببالو أنو يػجج في عريبة ل يخػ الذسذ كال نػرىا، أياـ  
الحخ في  يا اإلندافتػاجج فييسكغ أف ي كشة،مأالكػف ىكحا 

 .كششو

ال يعمسػف عشو شيئًا، بحثػا  أىل مياجخ  كاف في الخارج، 
عشو في كل األماكغ، في السدتذؽيات كالدجػف السجنية، أرسمػا 
صػره لمجخائج كالسجبلت، نذخكىا عمى مشرات التػاصل 

بحثػا في شجكا السشطسات كالييئات اإلندانية، االجتساعي، نا
حتى  ،ػهشخقلع يتخكػا بابًا إال ك أسساء السعتقميغ جّخاء الثػرات، 
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عغ جثتو إف كاف مقتػاًل،  –عمى األقل  -أصبحػا يدألػف 
 شادؼ.ال حياة لسغ تلكغ، ك 

كفي ىحه األثشاء، كانت الجامعات قج عمى صعيج آخخ، 
العاـ الجراسي الججيج، كبجأ الصبلب  كبجأ ،أغمقت أبػاب التدجيل

 يختادكف جامعاتيع التي ُقبمػا فييا.

في داخل الدندانة، كبعج انتياء مخحمة الحبذ االنفخادؼ، 
أف ُيحيقػىا  كانتياء الزيافة التي أمخ بيا السحقق زبانيتو

فييا األستاذ،  سجغالتي إلى الدندانة  قل مياجخ  تع ن، لسياجخ
 مغ السحقق في كضع مياجخ   مجركسةً  ةً خكح ،ةشقمىحه ال كانتك 

لع  و ربساأن ضغكأستاذه، ألنو  ًخاب مياجخاق  ليُ  ،نفذ الدندانةفي 
 ى أكامخ أك معمػمات  إال ليتمقّ الديارة،  يـػ جاء مجعياً مياجخ  يأتِ 

، مغ ج مع بؿية أفخاد جساعتيعار ليقـػ بيا في الخ ،مغ أستاذه
 .باب التأكج فقط

ة أشيخ، لع يدتصع السحقق كزبانيتو كلكغ بعج مخاؾبة عج
ؤخح عمييسا يسكغ أف يُ  ،يع بيشيسامُ  كاحج   مغ تدجيل حجيث  

، قرجىع كمخصصاتيعو عمى األقل شضجىسا، أك ُيفيع م كجليل  
، كعغ أشخاط الداعة فقج كانت أحاديثيع أكثخىا عغ التاريخ القجيع
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 عغ السدتقبل ،، ككأنيسا في حرز  مجرسيةكالسدتقبميات
 تاريخ، بيغ أستاذ كتمسيح.الك 

عشجىا قخر السحقق اإلفخاج عغ مياجخ، بعج أف قارب 
حبدو، ككانت آثار الكجمات كالتعحيب  فيبع االذيخ الدمغ 

عو قج ذىب أكثخىا، كعاد إلى مدتػًػ يدتصيع ؼيو م تي مػرستال
كأف  ثيخ بمبمة إعبلمية ضجىع، خاصةً الخخكج مغ غيخ أف يُ 

 عاـ. ية رأؼ  قزية اختفائو أصبحت قز

فخاج عشو سيتع اإل و، كأخبخه أناً استجعى السحقق مياجخ 
كإال سيقػمػف بإعادة  ،اآلف، ثع ححره مغ الحجيث عسا جخػ لو

 األبج. ىحبدو إل

 كىػ ،كما ىي إال لحطات حتى بجأ يدتشذق ىػاء الحخية
بعج أف أمزى أشيخًا ال يعمع  ،أصبح حخاً  ويكاد يرجؽ أن ال
 .عّد كجلّ  إال هللا حالو فيياب

الحؼ كانت آخخ مخة رآه  ،مغ باب السخكد مياجخ  خخج أُ 
 يحسل كيذ الفاكية مغ سبعة أشيخ، شخيطُ  ؼيو حيغ جاء زائخاً 

ككل عبلمات الحىػؿ  كمسحة برخ، مّخ بدخعة في ذىشو ذكخيات  
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كالجمعة تخغخغ في  ؟أـ حؿيقة   عمى كجيو، ىل كل ىحا حمع  
في  حيغ تتؤلأل كالشجـػ ، تمسعوِ ّجيخعيشيو، ترارع الشدكؿ عمى 

، تسآلف األحجاؽ، ال حدنًا كال نجمًا، كلكغ ألسًا مغ قدػة الدساء
 .ألع أؼّ الطمع، فمقدػة الطمع ألع  ال يػازيو 

 يكغ كصل مياجخ إلى بيتو، فكانت السفاجأة التي لع
 سببو.مشيسا ، كلكل  أيزاً  ال أىمويتػقعيا ىػ، ك 

خػتو، حتى عبل إو كالجاه ك فت إليتف دخل بيتو كالإفسا 
  عاد!؟ الجسيع: مياجخ   صخاخ

ارتفعت ك  ،الزحظ كالبكاءك  ،الدغاريج الرخاخ مع كاختمط
 تعالى، لقج كانت مفاجأة غيخ متػقعة،  ذكخالتكبيخ كال ىتافات

كاعتبخكه كانتابيع اليأس،  في عػدتو، فقجكا األملألنيع كانػا قج 
في أقبية أحج الفخكع األمشية، كلع  أنوبفمع يكػنػا يعمسػف ، اً تميْ 

 قرة تمظ الديارة كالفاكية كاألستاذ. أصبلً يكػنػا يعمسػف 

 حثاً با الجنيا ك ككحلظ لع يكغ مياجخ يعمع أف أىمو قج ممؤ 
 عشو، كأف جسيع أىل الحي بل كالسجيشة يعمسػف بقرة اختفائو.
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كىكحا، كبعج أف انتيت أياـ االحتفاؿ بالعػدة، مغ غيخ 
أنو كاف مدجػنًا بتحجث  طي مياجخ بتفاصيل غيابو، فقأف يجل

و بعج شيا، كتع االفخاج عفيفي ذمة التحقيق بقزية ال عبلقة لو 
لقاء السديج مغ األسئمة إ أف ثبتت بخاءتو، كلع يحاكؿ مغ حػلو

، حخ ج  كِمغ مُ  عمى مياجخ لسعخفة الحؿيقة كالتفاصيل، فِسغ خائف  
 غخخكجو م عجب ،كػنو مخىقاً ل سئمةيو األعم كاأف ُيكثخ  كف ال يخيج

 حبذ شػيل.

***** 

 

رافعًا  ًا،يالعػدة إلى حياتو الصبيعية تجريج بجأ مياجخ  
نحغ نحيا باألمل كالعسل، ال نعخؼ اليأس كال الخػؼ كال  :شعار

الخشػع، نحغ ُخمقشا في دنيا االبتبلءات كالفتغ، نحغ مدتعجكف 
سدتقبل بأضفارنا لمتحجيات كالسراعب، نحغ الذباب نحفخ ال

 ، كلغ يخعبشا االستبجاد كال السدتبجيغ.بدػاعجنا كنرشع السعجدات

في تجخبة  كعيًا كلغًة كفمدفًة ججيجةً  لقج اكتدب مياجخ  
، لع يكغ يستمكيا مغ قبل، لقج حّػلتو التجارب إلى شخز الدجغ
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التعحيب، فجعمو يبجك ككأنو في خّذشو ججيج، لقج صقمو الدجغ ك 
 خه.الدتيغ مغ عس

عغ  الحىاب إلى السعسل ليتدمع بؿية حقو مياجخ  قخر 
إلى الجامعة ليخػ مجػ استصاعة التدجيل في ثع ، أياـ عسمو

  .لتكسمة دراستو كمية التاريخ

ذىب إلى السعسل ليأخح راتبو  ،أحج األياـ ةحيفي صبك 
نو لع يتدمع راتبو كقتيا إدجغ، حيث الحؼ كاف مدتحقًا لو قبل ال

الخكاتب، أنكخ  غتتالييغ، كعشجما قابل السدؤكؿ علسجة شيخيغ م
تحكيخه كشمب شيادة  أف لو شيئًا في ذمتيع، فحاكؿ مياجخ  

العساؿ، لكغ السدؤكؿ رفس كل ذلظ كقاـ باإلساءة إلى مياجخ 
 غ  يال يذخفو أف يعسل لجيو سج سجيغ سابق كأنو أنوبإياه  معّيخاً 

إف حاكؿ العػدة  سابق، كأمخه بالخخكج مغ السعسل ميجدًا إياه
 إلييع أف يذتكي عميو لحات السخكد األمشي الحؼ كاف بو.

متفاجئًا مغ ترخؼ السدؤكؿ كإنكاره حقو،  خخج مياجخ  
، كأنو سيبقى ذليبًل ثع تحكخ أف السحقق تػعجه كأخبخه بأنو مخاق ب  

ُمزّيقًا عميو، حتى ُيثبت ُحدغ سْيخه كسمػكو خارج الدجغ، فخبط 
ج بترخؼ ىحا السدؤكؿ في السعسل، كسار مياجخ ذلظ التيجي
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حديشًا كقج ضاقت في كجيو الجنيا الخحبة، لسا داخمو مغ شعػر 
 بالقيخ كالسخاؾبة.

شطخ في أمخ مدتقبمو الجراسي، إلى الجامعة، لي تػجو ثع
كمجػ إمكانية التدجيل في الفرل الجراسي الحالي أك الثاني، 

 كالعػدة إلى مجرجات الجراسة.

كمية التي كاف كالجه أخبخه أنو سجل لو فييا كصل إلى ال
في كقت غيابو، عمى أمل عػدتو يػمًا ما، فجخل عمى السػضف 
السدؤكؿ، كسألو عغ أكراقو كتدجيمو، لكغ السػضف كاف كأنو 

صابقة مغ مدؤكؿ السحاسبة السالية في السعسل، ككأنو تندخة م
 ىػ نفدو، أك كأنيسا قج تمقا أكامخىسا مغ شخز كاحج.

فذ الخد، نفذ القدػة كالِغمطة، نفذ اإلنكار بأف لو ن
 كالخجػع إلييعبالعػدة التفكيخ سحاكلة أكراقًا عشجىع، نفذ التيجيج ب

 .ثانية

، ىحه السخةلع يشاقر  كزالت شكػكو، القرة، ف ِيع  مياجخ  
تأكج أف كبلـ السحقق كاف عسميًا، كأف األكامخ خخجت في فقج 

 يًا.معيذًا ك التزييق عميو عمسيًا كعسمي
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عمع أف التزييق قج شاؿ جسيع  ،بل مع مخكر األياـ
أفخاد أسختو، مغ غيخ أف يفيسػا لساذا؟ مدتغخبيغ مغ إغبلؽ 
جسيع األبػاب في كجػىيع، ىل ىػ نحذ مفاجئ؟ أـ ىػ حدج 

 لع يفيسػا شيئا.ىع سػء حع؟ شاليع؟ أـ تخاه 

لع يكغ يدتصيع  إال أنو األمخ،فيع  امياجخً  لكغ  ك 
 لترخيح باألسباب الحؿيؿية التي تختفي كراء ما يجخؼ ألسختوا

 .بدببو

بجأ يتسمظ  شجيج، كيأس   خانق، يق  كِض  كبيخة، حيخة  
، جيػف بجأت تتدايج عمييع، حرار اقترادؼ قاس  الكأىمو،  امياجخً 

سا يذعخ بو م كاف أكثخ مغ أل ع   مياجخ   قمب لكغ ما تدمل إلى
الحؼ جمب ألىمو ىحا الزيق  ببالد أنو ىػبخ ع  نو ش  أل، أىمو

 .يمـػ نفدو عمى ذلظرار ، فذح  كىحا الشّ 

متشاقزات السذاعخ تتدابق في االستحػاذ عمى قمب 
، شياشيغ اإلنذ كالجغ تذيخ عميو بأشياء، ىعٌّ ال كعقل مياجخ  

في أؼ  عميو تحخكاتو، رفس   تق  ضيّ  ػح بو، مخاؾبة  بيدتصيع ال
و في سجغ كبيخ بجأ يزيق إليو، أصبح يذعخ ككأن أمكاف يمج

 مكببًل عاجدًا عغ الحخكة.يذعخ بأنو عميو، 
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 لو ىسو، كيذخح   قخر مياجخ أف يمجأ إلى كالجه، ليذكػ  
 لو تداؤالتو كحيختو، ليدسع مشو ما يذفي غميمو كيصسئغ قمبو.

***** 
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 الوالد(.. في حضرة)الدرس الثاني 
 

العرخ في حجيقة مغ عادة كالج مياجخ أف يجمذ بعج 
السشدؿ بيغ األشجار، فيحا مػعج القخاءة عشجه، يقخأ مغ كتاب هللا 

، ثع يقخأ في الكتب التي تديج مغ ثقافتو، فيػ تعالى ما تيّدخ
ة، سشػات عسخه التي تجاكزت الدتيغ عامًا، مع كاسعمثقف ثقافة 

 شغفو بالقخاءة مشح شبابو أكدباه خبخة في مػاضيع مختمفة.

ال يحسل شيادة جامعية، لكغ ثقافتو تفػؽ  وصحيح أن
، كال يسّخ يػـ  إال كيقخأ في تخررات مختمفة مغ يحسل شيادات

ؼيو كتابًا ثع يدجل مبلحطاتو كيشاقر أفكاره كأدلتو باىتساـ بالغ 
فيػ ال يقخأ ألجل القخاءة فقط، بل لو عمى كل كتاب تعميقات 

 فػائج.مبلحطات ك ك 

فيػ ذ نيار الذتاء، الشياُر في الريف شػيل  بعك
أف  الحع مياجخ  فػؽ القخاءة أعسااًل أخخػ،  – زمشياً  –يدتػعب 

 في كخاستو، مغ تجكيغ مبلحطاتوكالجه انتيى مغ قخاءتو اليػمية ك 
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بعج أف أخبخه بأف لجيو  ،ألقى عميو الدبلـ كجمذك اقتخب مشو ف
 ، رّحب الػالج بيحه السبادرة بكل اىتساـ.ةحّيخ السبعس التداؤالت 

فسغ الشادر أف يمجأ الذباب إلى آبائيع في األزمات ألخح 
الشرح كالسذػرة، ؼبالعادة ىع ُيفّزمػف مذػرة أصجقائيع، كال 

 أك االنتقاد، ربسا خذية التػبيخ إال ما نجر، يقتخبػف مغ اآلباء
 . كربسا ألسباب أخخػ

مياجخ: في الحؿيقة يا أبي كثيخة ىي السػاضيع التي شغمت  -
أعخؼ مغ أيغ أبجأ؟ ىل أبجأ مغ شعػرؼ باأللع مسا  كالبالي، 

؟ أـ مغ حيختي بسا تسخ بو الحؼ سببتو لكع زيقالنسّخ بو مغ 
 األمة مغ تحػالت تيجد مدتقبمشا؟ 

 وفيثيخ ؼي ،في عقمي  الذيصاف يػسػس يا أبي كأحياناً 
مغ ك  ؟: أيغ هللا مغ كل ما يجخؼ مغ ضمع كبصرمخيفاً  الً اسؤ 

لساذا ال  غ مغ الشداء كالػلجاف كالذيػخ؟معاناة السدتزعفي
 يشرخىع؟

أكاًل يجب أف تعمع يا )يبتدع األب ابتدامة ىادئة رزيشة(:  -
كلجؼ أنشا عير في دنيا السكابجة كاالبتبلءات كالفتغ، كما مغ 
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إنداف إال كسيسّخ بيحه الثبلثية االختبارية، فيي ما يسّيد الحياة 
الختبار كاالمتحاف عغ حياة الجنيا عغ الحياة العميا، حياة ا

 اقتصاؼ الثسخات كإضيار الشتائج، حياة السخكر عغ حياة الخمػد.
}ىَقَذْ خَيَقْنَب اإلِّضَبَُ  ت يا مياجخ بفزل هللا تحفع قػلو تعالى:نكأ

 [6]اىجيذ: فِي مَجَذ{

كتعمع أف اإلنداف البج أف يتعخض لمفتغ ليثبت إيسانو 
 لع يقل تعالى:لكي يكػف حجة لو يـػ الؿيامة، أ

 [1]اىعننجٌد: }أَحَضِتَ اىنَّبسُ أَُ يُتْشَمٌُا أَُ يَقٌُىٌُا آٍَنَّب ًَىٌُْ الَ يُفْتَنٌُُ{

عخض لبلبتبلء أيزًا، كلكغ هللا تعالى قج كأُذّكخؾ بأف اإلنداف مُ 
سسيعًا بريخًا، قاؿ  جعمورزقو أدكات التعامل مع االبتبلء ف

 تعالى:

 بَُ ٍِِ ُّّطْفَخٍ أٍَْشَبجٍ َّّجْتَيِيوِ فَجَعَيْنَبهُ صََِيعًب ثَصرِيًا{}إَِّّب خَيَقْنَب اإلِّضَ

 [1]اإلّضبُ:
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ىل ىي ؼيسا  ،الخيخة  أيغ أف اإلنداف ال يعمع كال تشذ  
يطيخ لو أنو خيخ؟ أـ ؼيسا يطيخ لو أنو شخ؟ فكبلىسا فتشة لو، 

َّجْيٌُمٌُ ثِبىشَّشِّ ًَاىْخَيْشِ فِتْنَخً ًَإِ قاؿ تعالى:  [11]األّجيبء: ىَيْنَب تُشْجَعٌُُ{}ًَ

ليطيخ معجف  يعيبتميُيقّمب هللا أحػاؿ الشاس فككحلظ 
السجاىجيغ الرادقيغ مغ السّجعيغ الك ح بة، كىػ سبحانو عالع 

ىَنَجْيٌََُّّنٌُْ حَتََّ َّعْيٌََ اىَُْجَبىِذِيَِ ٍِننٌُْ الغيب كالذيادة، قاؿ تعالى:  ًَ{

َّجْيٌَُ  [15]حمَذ: أَخْجَبسَمٌُ{ ًَاىصَّبثِشِيَِ ًَ

 ض  كليذ فقط بالجياد، بل كل متاع الجنيا كحصاميا معخّ 
أف يسّخ اإلنداف بابتبلء ؼيو، كاألمغ كالصعاـ كاألمػاؿ كاألنفذ 

ٌْ ثِشَيْءٍ ٍَِِّ اىْخٌَفْ ًَاىْجٌُعِ كغيخىا، ألع يقل سبحانو كتعالى:  ىَنَجْيٌََُّّنُ ًَ{

َشَادِ ًَثَشِّشِ اىصَّبثِشِيِ{ًََّقْصٍ ٍَِِّ األٌٍَََاهِ ًَاأل  [511]اىجقشح: ّفُشِ ًَاىثََّ

، غؼبذخ الرابخي :نطخ ماذا شمب في آخخ اآلية، قاؿا
َّّب ىِيّوِ  الحيغ رضػا بقزاء هللا كقجره: }اىَّزِيَِ إِرَا أَصَبثَتْيٌُ ٍُّصِيجَخٌ قَبىٌُاْ إِ

ىَيْوِ سَاجِعٌُ ب إِ َّـّ يٌََادٌ ٍِِّ سَّثِّيٌِْ ًَسَحََْخٌ ًَأًُىَـئِلَ ىٌُُ أًُىَـئِلَ عَيَيْيٌِْ صَ [511] ًَإِ

 .[511-511]اىجقشح: اىَُْيْتَذًُُ{
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كاآلف كقج عمست أف اإلنداف البج ُمبتمى كُمفتتغ، فاعمع 
د   ّللا    إ ن  قاؿ: ) ملسو هيلع هللا ىلصأف الشبي  ل   ع  ج  ذ ا و  ا أ ح ب   إ  م  ى ؼ   ق ؾ  ؽ   ،اب ق ال   ف س 

ب خ   ب خ   ف م و   ص  م   الر  د ع   ؽ  و  د ع   ف م و   ج   رواه اإلمام أحسج وغيخه.(. ال ج 

يذ لالسحبة الخبانية، أ عبلمة تذيخ إلىفاالبتبلء لو 
 الرابخ كليذ الجِدع. السبتمى ؟ كلكغبيحه اإلشارة ىشيئًا لمسبتمى

لقج  جداؾ هللا خيخًا يا كالجؼ، ىحا درس لغ أنداه ما حييت، -
عالى، كأف اإلنداف إذا ابتمي تعمست مشظ أف االمخ كمو بيج هللا ت

مغ أف يقع في شباؾ  ًطا، كعميو أف يكػف كاعيًا يقعميو أف يربخ
  الفتغ.

 ؟يا مياجخبيغ الفتشة كاالبتبلء  ىشا ما الفخؽ  عمعىل ت -

 كبل، أخبخني يا أبي. -

كالقزاء كالقجر، يأتيظ مغ غيخ أف يكػف لظ يج  ؼيو، االبتبلء  -
مغ هللا تعالى ليختبخ نيا مبتبلة، فاالبتبلء فسثبًل ق ج ر ىحه األّمة أ

 فيحا يحتاج إلى صبخ. إيسانظ،
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}يَبثَنِي آدًََ الَ يَفْتِنَنَّنٌُُ  أما الفتغ فقج تأتي مغ الذيصاف:

األعشاف: اىشَّيْطَبُُ{ }ًَجَعَيْنَب ثَعْضَنٌُْ  :اإلندافكقج تأتي مغ ، [72]

بُ: لَ ثَصرِيًا{ىِجَعْطٍ فِتْنَخً أَتَصْجِشًَُُ ًَمَبَُ سَثُّ فشق اى [72]. 

كىشا السصمػب مشظ ىػ تجّشب الفتشة، كتجشبيا يكػف 
بسعخفتيا، كمعخفتيا يكػف باالتكاؿ عمى هللا تعالى ثع بالعمع 

الحيغ قاؿ  ،الخالرة الراؼيةكالػعي، أف تكػف مغ أكلي األلباب 
ىَئِلَ اىَّزِيَِ  }اىَّزِيَِ يَضْتََِعٌَُُ اىْقٌَْهَ فَيَتَّجِعٌَُُهللا تعالى فييع:  أَحْضَنَوُ أًُْ

ىْجَبة{ ىٌُا األَ ىَئِلَ ىٌُْ أًُْ  إ ن  ): ملسو هيلع هللا ىلصكقج قاؿ ، [51]اىزٍش: ىَذَاىٌُُ اىيَّوُ ًَأًُْ
يج   ع  ؽ   الد  يج   إ ن   ،ال ف ق ؽ   ج شّ ب   ل س  ع  ؽ   الد   إ ن   ،ال ف ق ؽ   ج شّ ب   ل س 
يج   ع  ؽ   الد  ؽ   ،ال ف ق ؽ   ج شّ ب   ل س  ل س  ب خ   ق م ي  اب   و   (.ف ؾ اى ا ف ر 

ككاف سيجنا ححيفة بغ اليساف رضي هللا عشو يقػؿ: )ىحه 
فتغ قج أضّمت كجباه البقخ، ييِمظ فييا أكثخ الشاس، إال مغ كاف 

 يعخفيا قبل ذلظ(.

 يشجسةإن صشاعة الشبؾءات ىي نقيجة عسمية ليا بشي، 
ب فبل ، كأما أكلػا األلباالقجييل وإدارة الفيام وغدل العقؾل
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رؼ القػؿ، كال بالعػاشف ككساكس ايغتّخكف بالذعارات كزخ
شياشيغ اإلنذ كالجغ، إنسا ىع الُخّمز الحيغ يخكف بشػر هللا 

 .تعالى

ف إيا بشي، اعمع أف الشبػءات ال تشفظ عغ الدياسة، بل 
  .لتحقيق الشبػءاتأداة إال ما ىي  –عشج الغخب  –الدياسة 

لسعخفة أسخار الغج  كاإلنداف بصبعو يتسمكو الفزػؿ
كجسيع مدتزعفػ األرض يحمسػف بالسيجؼ  كاستذخاؼ السدتقبل،

أك السخّمز، فاعمع أف ليحه األحاديث سحخ  عشجىع، ككأنو 
فاليؾس بالشبؾءات ُيخّجرىع كيشدييع متاعب الجنيا كمذاكميا، 
   .أفيؾن ججيج، يخجر العقؾل ويجغجغ العؾاطف

كمخصصات تب عًا  إف  ما يقػمػف بو مغ دسائذفلحا 
مغ أجل عيػف جسيمة الجسيبلت، كقّجيدة إال ىػ ما لشبػءاتيع، 

 القجيدات، بيّية السبلمح، ككاممة األكصاؼ. 

غ غيخىا؟ مالئة القمػب، كآسخة العقػؿ، كشاغمة أىل  كم 
األدياف، كبخكة هللا لمعالسيغ، عخكس األرض السقجسة، مشح أف 

 ثع أخيخًا: القجس.كاف اسسيا أكرشالع كيبػس كإيمياء، 
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غ غيخىا محط أنطار األحجاث العالسية؟ مشح أف كانت  م 
أكلى القبمتيغ، إلى أف ستربح يػمًا ما، آخخ عػاصع األمع، 
كمخكد صخاع األدياف، كميبط نبّي السحبة كالدبلـ، الديج السديح 

 عيدى ابغ مخيع عميو الربلة كالدبلـ.

عطع أحجاث : )إنيا الخط التاريخي لسلحا ىع يعتقجكف 
الحاضخ كالسدتقبل(، ك )أف ما بقي مغ الجنيا مبخمج حػليا، 

 .7(عميو الدبلـ كحػؿ عػدة السديح

***** 

كفي كسط ىحه السذاعخ الستشاقزة، كىحه الطخكؼ 
بعج أداء  االستثشائية، كبيشسا مياجخ في السدجج ييّع بالخخكج

في  ،يمقي عميو الدبلـ برجيق قجيعإذ ، فخض صبلة العرخ
 و:لع يكج أف يعخف لبجايةا

 مياجخ؟  -

 مغ حزختظ؟تفزل، نعع مياجخ،  -

                                                                 
7
المس التبشٌري  اٌروس  كوفٌلد, صاحب: "الكتاب الممدس المرجعً" يحد لٌادات  

 الحركة التدبٌرٌة.
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 نديتشي؟ -

 مخاد، الخفيق)يبتدع(:  ،الال آآه.. :فيتحكخ يتفخس كجيو -
 لع أرؾ  بل ، سبحاف هللا كيف تغيخت! لقج كشت ببل لحية تحكختظ،

كلساذا  ، ما الحؼ تغيخ بظ كغّيخؾ؟مغ قبل يػمًا في السدجج
 ... قريخ ججًا ك ىحا القجر؟ كثػبظتصيل لحيتظ كل 

؟ أسئمتظ كثيخة ما باؿ يا مياجخ، مقاشعًا: تسيل، تسيل عميّ  -
 .ثع لػ سسحت قل لي: األخ مخاد كال تقل الخفيق )يزحظ(

مسا أرػ، لع أكغ  )ضاحكًا باستغخاب(: في الحؿيقة مدتغخب   -
الحؼ  ماأف أراؾ ىكحا، تعاؿ نجمذ كنتحجث ألعخؼ يػمًا أتػقع 

 ... يا أخ مخادّيخؾ ىكحاغ

نحػ مشدؿ مخاد،  فيخخج االثشاف مغ السدجج، يتػجيا
يزحكاف تارة كيعمػ  ،بعس الحكخياتيتجاذباف أشخاؼ الحجيث ك 

بجأ الحجيث يأخح فحتى كصبل إلى مشدؿ مخاد،  صػتيسا تارة،
 :ةخ مريخيثشكبًل أكثخ ججية، بل كأك
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 خؼلظ، كأع كل ما جخػبمخاد: اسسع يا مياجخ، أنا أعمع  -
كأعخؼ ما ال تتػقع أني ضخكؼ حياتظ، بل كحياة أسختظ أيزًا، 

 جؼ الحل لظ كألىمظ جسيعًا.شكعأعخفو، 

( ككيف كقج ماؿ نحػه مياجخ مدتغخبًا: حقا؟ )يكسل بيسذ   -
 عخفت كل ذلظ؟ مغ الحؼ أخبخؾ؟

مخاد ضاحكًا: كلساذا تيسذ ىسدًا يا مياجخ؟ تكمع يا رجل  -
 .، أنت بأماف ىشا، ال تخفعالياً  صػتظ ارفعك 

 : حدشًا، كماذا تعخؼ؟ّجداً ػ مت مياجخ -

مخاد: أنا أعخؼ أنظ كشت مدجػنًا في السخكد الفبلني، كأف  -
ال تدتصيع  كمحاصخ   ب  السحقق فبلف ىػ مغ عّحبظ، كأنظ مخاق  

 العسل كال الجراسة، ىل تخيج أف أخبخؾ بأكثخ مغ ذلظ؟

 ت معيع؟كشكل ذلظ؟ ىل : هللا أكبخ، كيف عمست محىػالً  -

: ال يا رجل ال تقل ىحا، كحتى ال  - مخاد ضاحكًا برػت عاؿ 
الطغ بي، سأخبخؾ كيف عخفت كل ذلظ،  ءتديك تدتغخب 

 بعجؾ ػاخخج غببداشة لقج كاف معظ بالدجغ أحج االصجقاء الحي
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ىل  ظ بالتفريل الحؼ ال تتػقعو،معخنا بكل ما حجث بفأخ ،بقميل
 ء؟تخيج أف أخبخؾ بكل شي

ىحه المحية  خني، حدشًا أخبخني عشظ، لع  الال أرجػؾ، ال تحكّ  -
 ظ بقميل؟يالصػيمة، كىحا الثػب القريخ إلى تحت ركبت

التي  كالخسالة غظ السفاجأةبمّ حدشًا سأخبخؾ بكل شيء كأُ  -
 أحسميا لظ، ألع أقل لظ أف الحل عشجؼ؟

 صحيح قمت ذلظ، ـيا أخبخني. ،ىبم -

حياتو، ككيف انتقل مغ حياة  كبجأ مخاد بدخد تفاصيل
الفػضى كالبلمباالة، كالتقريخ في العبادات، كحسل الفكخ 

 –و زعسعمى حّج  –العمساني، إلى أف ىجاه هللا تعالى كأصبح 
 ، شخيق الجياد كالسجاىجة..الرحيح صخيقالميجيًا عمى 

فقاشعو مياجخ مدتفدخًا عغ قرجه بالصخيق الرحيح، 
 دّلو عميو كأخح بيجه؟ككيف كصل إليو؟ كمغ الحؼ 

 :فأجاب مخاد بالسفاجأة التي أذىمت مياجخ
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اسسع يا مياجخ، لقج انزسست إلى جساعة جيادية، كنخيجؾ  -
ستتغيخ حياتظ إلى األفزل، كتدتصيع أف ترخؼ ثق بي، معشا، 

، إنيا كتغجؽ عمييع األمػاؿ الكثيخة ،عمى نفدظ كعمى أىمظ
ّشة.ب ممتدمة جساعة  الكتاب كالدُّ

 ككيف؟ ؟ظلأيغ ذك  ىحه الجساعة يا مخاد؟ غم -

الغشائع، نحغ نقاتل أعجاء هللا مغ  الجياد يا مياجخ، كإنيا إنو -
الكفخة كالسمحجيغ، كنغشع مشيع األمػاؿ الكثيخة بعج أف يشرخنا هللا 
عمييع، بل كنأخح الدبايا كالعبيج األسخػ، ؼيحق لظ أف يكػف 

ه كتشياه أف يفعل ما تذاء فأنت مظ يسيشظ، كعبجاً تأمخ مِ  ةً م  عشجؾ أ 
 سيجه، تبيعو ك..

)ىشا شعخ مياجخ أف الفخصة التي حمع بيا لشقل رسالتو  -
التػعػية التي أفادىا مغ األستاذ إلى الذباب الستػرط مع ىؤالء، 

يع ضحايا ما لع ُيبي غ ليع الحق، فقخر نكالحيغ يذعخ مياجخ بأ
 لى غايتو(.أف يدايخ مخاد كيتطاىخ بالجيل لكي يرل إ

: لحطة، لحطة يا مخاد، ىل قمت شعة(صُمربجىذة  مقاشعاً ) -
 ىل ُيباع اإلنداف؟ىل تسدح؟ كغشائع؟ سبايا كعبيج؟ 
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، ما بالظ يا كرد يا مياجخ ،الججّ  كلّ ك  ،الجج ججُّ بل )مازحًا(:  -
 ، أال تعمع أف اإلسبلـ يبيح كل ذلظ؟بالّخد مدتغخباً 

تيت مغ زماف، كقج اتفق العالع كلكغ ىحه األمػر ان .. بمىبمى -
 ..عمى تحخيخ العبيج

كما لشا نحغ ال تقل ىحا، : ال يا مياجخ، بججّية مخاد مقاشعاً  -
، ملسو هيلع هللا ىلصكسّشة نبيشا  هللا كالتفاؾيات األمع الكافخة؟! نحغ نتبع كتاب

نحغ نقاتل في سبيل هللا تحت راية ك اإلماء حق كالعبيج حق، 
 الخميفة..

 اليـػ وهللا إف حجيثظ ؟!خميفة ميفة؟! أؼّ بًا: خاستغخ بجيًا امُ  -
مميء باأللغاز كالغسػض، ككأنظ انتقمت بي إلى ألف سشة مغ 

 التاريخ.

بل قل انتقمت بظ إلى الػاقع الرحيح، كإلى السدتقبل  -
 السزيء..

 السدتقبل؟ لحطة ىل قمت السدتقبل؟ كيف؟ -

 .السدتقبل، إنشا نجاىج لكي نرل إلى السمحسة الكبخػ ،نعع -
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خبظ أجبشي! ؼوهللا لقج أثخت بأؼ ممحسة؟ ؟! الكبخػ سمحسةال -
يحاكؿ مياجخ أف يعخؼ مغ مخاد أكثخ قجر مغ ) فزػلي.

 (.السعمػمات كيػىسو أنو لع يدسع بكل ىحا

ؼ ػ ، كسملسو هيلع هللا ىلصخ لمسمحسة الكبخػ التي أخبخ عشيا الشبي زِّ ح  نحغ نُ  -
، كىي قخيباً  مخج دابقمػقع ؼ نقاتل جسيع أىل الكفخ في ػ كس

 .ي شساؿ مجيشة حمبف

ق؟ باهلل عميظ اصجقشي بخ! مخج دابهللا أك :فخح(بال متطاىخاً ) -
بيشكع اآلف، ىحه الحجيث؟ مغ أنتع كمغ قائجكع؟ ىل السيجؼ 

 ؟السمحسة ىػ قائجىا

خكنا بأنو بغ أخيالسيجؼ لع يطيخ بعج يا مياجخ، كلكغ الذخعي -
ي عمى كشظ الطيػر كلكغ يجب عميشا التحزيخ لطيػره لك

 ." ف ك جاىد "، إنشا نخفع شعار: خػبيقػدنا في السمحسة الك

عغ أؼ شخعييغ تتحجث؟ ماذا كيف؟ ك شخعيػف؟ ك جاىدكف؟!  -
 تعشي بذخعييغ؟

ساء السجاىجيغ الخبانييغ مو مغ العمعمفتي الجساعة كمغ  -
عمساء  مغ، ّجعػف العمع كالفتػػالعامميغ، إنيع غيخ ىؤالء الحيغ ي
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أسيادىع مغ الحكاـ الكفخة، إف ىؤالء ليع  ف كالساؿ، عبيجاالدمص
 حداب عديخ عشجنا بعج أف تشتذخ دكلة خبلفتشا اإلسبلمية.

دكلة الخبلفة؟ كأيغ ىحه الجكلة؟ أليدت الخبلفة ستكػف في  -
 بيت السقجس كسا تذيخ األحاديث الشبػية؟

بعج أف ؼ، بل ىي ستشذأ في شساؿ ببلد الذاـ، .. كبلكبل -
رخ في معخكة دابق، سشقـػ بتػسيع الخبلفة يطيخ السيجؼ كيشت

 خ مغ الببلد اإلسبلمية.بإلى كل ش

انتقمت بي يا مخاد إلى أحبلـ كبيخة، ال أكاد أصجؽ ما لقج  -
 أسسع مشظ..

أحبلـ؟! أحجثظ عغ الجياد كالسيجؼ كتحجثشي عغ األحبلـ؟!  -
ـيا يا مياجخ، ليذ عميظ إال أف تثق بي كتأتي معي لتبايع أميخ 

 ؤمشيغ..الس

باهلل عميظ ما ىحه التعابيخ الججيجة؟ أبايع؟! أميخ السؤمشيغ؟!  -
، كسا أنشي أعتقج بأنشا لدشا في زمغ يا مخاد ال تدخخ مشي

 السيجؼ..
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كإياؾ أف أكػف كحلظ،  أنا ال أسخخ مشظ يا مياجخ، معاذ هللا -
معي إلى أرض الخباط  تعاؿ   أف تقػؿ بأنشا لدشا في زمغ السيجؼ،

لتعمع بأنشا في ، ك د كستخػ عال سًا آخخ غيخ الحؼ تعخفوكالجيا
 .زمغ ضيػر السيجؼ، كأنشا جشػده

شيب سأذىب معظ ألرػ بشفدي ما تقػؿ، كلكغ اجعل ىحا  -
 كإياؾ أف تحجث بو أحجًا كائشًا مغ كاف. ،اشاالتفاؽ سخًا بيش

عمى تحجيج مػعج لكي يشتقبل ؼيو إلى  االثشاف اتفق
 .. كلكغريثسا يتّجيد ليحه الخحمة، و مخاد، السكاف الحؼ أخبخ عش

ًا(، ىكحا حّجث مياجخ نفدو، في األمخ سخ لي أف  )يبجك
أف  عميّ  مخاد يجب بو ثحجّ كل ما : إف ونفديحّجث ثع أكسل 

ليذ عغ مدألة الخبلفة كالخايات كاألميخ.. كىحه بو،  ظشكأُ 
ل السدائل، فيي بحسج هللا محدػمة عشجؼ كسا فيسشي األستاذ قب

 .الدجغ، ككسا شخح لي بالتفريل أياـ الدجغ أيزاً 

ذلظ السحقق الحؼ  ِقبل كلكشي أضغ أف مخاد مبعػثًا مغ
عمى ك  كضعشي في رأسو، يخيج أف يػرششي، كلحلظ ضّيق عميّ 

ثع أرسل لي مخاد كأنا في شجة كحاجة، لكي أجج ؼيو  ،أىمي
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خصصيع في ىي السمجأ كالخخكج السشاسب مسا أنا ؼيو، ىحه 
 ػريط الذباب.ت

ىػ كاف أكبخ مشا سشًا، كنحغ أشفااًل،  هأتحكخ مخاد، حتى ف
لع يكغ يػمًا ممتدمًا، ليذ ، ك في السجرسة كاف كثيخ الخسػب

بالربلة فحدب، بل حتى أخبلؾيًا، كاف انتيازيًا، يحب الساؿ 
كيدعى إليو مقابل أؼ عسل، لقج تخؾ مقاعج الجراسة باكخًا بعج أف 

خارًا، كأذكخ أنو تػضف في أحج الػضائف ُشخد مغ السجرسة م
أيغ، عسػمًا  كلكغ ال أدرؼاألمشية التي ال تحتاج إلى شيادات، 

أف هللا أكخمو كىجاه ب يجب أال أثق بو، كإف كاف ىشاؾ احتساؿ  
 كأصمحو، كلكغ الذظ كاجب حتى يثبت لي ذلظ.

ىكحا غ أحيانًا، دغ الِفص  سػء الطغ مغ حُ  :عمى قاعجةك 
، عامل مع السحيط، )ىكحا يحجث مياجخ نفدويجب عمي الت

، ةخاصة كنحغ في زمغ أشبو ما يكػف بالدشػات الخجاع :(كيتابع
 ػجبُ كانتذار الكحب كالتجليذ كالغر كالخجاع كالسكخ، ككل ما يُ 

، فالتقشية اليـػ ببل تثبت كعجـ ترجيق أؼ شيء ،عميشا الححر
جليذ متاح خامج الستصػرة، تجعل التدكيخ كالتبكاألجيدة كال

ب ة بأشكاؿ  ح  كباإلمكاف لكل كاحج أراد ذلظ، حتى ضيخ دجاجمة كك 
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مختمفة، قج يشخجع بيع اإلنداف ؼيطغ فييع خيخًا لجساؿ شعاراتيع 
كىحا في كل مجاالت الحياة  أك ُحدغ مشصقيع أك سحخ بيانيع،

 عسػمًا.

بسجيء ىحه الفخصة لكي أتحقق مغ كل  تيخغع فخحفب
األكؿ يتعمق ، لدببيغلو مخاد مذكػؾ ؼيو ما قا كل لكغك ، شيء

ف مجسػسًا مغ جيات معيشة ليجخني إما أف يكػ بسخاد نفدو، فيػ 
الجساعة التي يتحجث ، كإما أف يكػف مخجكعًا بإلى كرشة ما

االحتساليغ يجب  كبل مغخرًا بو ال يعخؼ الحؿيقة، كعمى عشيا،
 .الححر كعجـ السزي خمفو ببل انتباه كشظ كححر

أمثاؿ ىؤالء الجساعات ليع  فالثاني فؤلني أعمع أكالدبب 
ف مغ جسيع االستخبارات ػ قخ  خت  ، كىع عادة مُ محجدة   أيجكلػجيات  

 مفزػح  ج، فأمخىع حّ العالسية، كىحا لع يعج يخفى إال عمى الدُّ 
لتجخبة  أف أنتسي إلييع، كلكشيا قج تكػف فخصةً  معخكؼ، كمحاؿ  

ستكػف تجخبة محفػفة  ألتعخؼ عمييا مغ الجاخل، صحيح أنيا
كسا أنو إذا  سسعتي، سيذػهبالسخاشخ، ألف مجخد االرتباط بيع 

 .بصعأفإف الخخكج عشيع  يع سيبلً فيكاف الجخػؿ 
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، فأنا أصبحت مػقشًا أنشا لدشا في كاألىع مغ ىحا كذاؾ
ث عشيا مخاد، كلكغ معخكة دابق التي تحج  بدمغ زمغ السيجؼ، كال 

امخة، ألتعخؼ بشفدي عمى كل السغ همع ذلظ سأدخل في ىح
 تفاصيل حياتيع كحياة السخجكعيغ بيع.

في ىحا التػقيت  يل ، ىل مقابمة مخاد  كبالعػدة إلى مخاد
 في مدخحية ججيج   دكر   قبيل السرادفة فعبًل؟! أـ أنو غم

ُيزاؼ إلى أدكار السحاسب في السعسل كالسػضف في  السحقق،
 الكمية؟

 كاف يل السرادفة، ىلثع لػ كاف ىحا المقاء مغ قب  
 أيزًا مغ قبيل السرادفة؟ ،باالنزساـ إلى جساعتو و ليضُ عخْ 

ي، سجش تفاصيلثع ىل السعمػمات التي يعخفيا مخاد عغ 
 كالتي أخبخني عشيا عمى أساس أنيا مغ سجيغ كاف معي،

 أيزاً  شي عشيا، ىل ىيالتي حجثالجؾيقة كالطخكؼ كالسبلبدات 
 عى مخاد.ا ادّ كسمغ قبيل السرادفة؟! 

نطخ كتجقيق، إعادة ك  ،"صفشة"تو يحتاج إلى م  مخ بخِ إذًا األ
 .فكل السبلبدات تػجب الذظ كعجـ التدميع ليا بدحاجة
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جمذ مياجخ يفكخ في كبلـ األستاذ في آخخ لقاء 
 بيشيسا:

لقج دلشي األستاذ عمى الحق، كيجب عمّي أاّل أبخل بشذخ 
مكاف لشذخ ىحه ما عمسشي إياه بيغ أكساط الذباب، كأفزل 

األفكار الرحيحة كمحاربة تمظ األفكار الخاشئة، ىػ السيجاف 
الحؼ يتػاجج ؼيو ىؤالء الذباب، إذًا البج أف أخػض ىحه السغامخة 

 كىحه التجخبة، لعل هللا يشقح بي عجدًا مغ الذباب السغخر بيع.

حقًا إف األفكار كالفيخكسات، إذا انتذخت كانت كاألكبئة 
، بغاة، التي تحػؿ الذباب إلى الغالةة، إنيا أفكار الزارة القاتم

بل إلى تكفيخييغ، يكّفخكف أىميع كمجتسعاتيع، ؼيدتحّمػف الجماء 
ببل حق كال رحسة، كيصمقػف صيحات التكبيخ عمى ذلظ كىع 
يطشػف أنيع يحدشػف ُصشعًا، إنو الفكخ الحؼ خخج عغ سبيل 

 األمة.

تسعات مغ بل إف ىحه األفكار ألشج فتكًا في السج
األكبئة، ألف األكبئة ميسا قتمت لغ يديج العجد عغ مئات األلػؼ، 

فإنيا تجمخ مجتسعات بأكسميا، كأجياؿ تشذأ  األفكارىحه بيشسا 
عمى الفيع السعكػس، يطشػف الدشة بجعة كالبجعة سشة، ي ْخُبػف 
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ْبجُ  كسا قاؿ سيجنا كالفتغ، في األخصاء بغ مدعػد رضي هللا  ّللا ِ  ع 
ْتُكعْ  ِإذ ا أ ْنتُعْ  ك ْيف  ) عشو: ِبد  ـُ  ِفْتش ة   ل  ا ي ْيخ  ِبيخُ  ِفيي  ي ْخُبػ اْلك  ا ك   ِفيي 

ِغيخُ  ت ِخُحى ا الر  ي  تْ  ف ِإذ ا ُسش ةً  الش اُس  ك  تْ  ق اُلػا ُغيِّخ  ش ةُ  ُغيِّخ   :ق اُلػا ؟الدُّ
ت ى م  ْبجِ  أ ب ا ي ا ذ ِلظ   ك  غِ  ع  تْ  ِإذ ا :قاؿ ؟الخ ْحس  ُثخ  م تْ  خ اُؤُكعْ قُ  ك  ق   ك 

اُؤُكعْ  تْ  ُفق ي  ُثخ  ك  خ اُؤُكعْ  ك  م تْ  أُم  ق  ش اُؤُكعْ  ك  تْ  أُم  ْني ا ك اْلتُِسد  لِ  الجُّ  ِبع س 
     رواه الجارمي في الدشؽ والحاكؼ في السدقجرك.(. اآْلِخخ ةِ 

ء يطشػف كىحا ما نخاه اآلف لؤلسف يتحقق، فقج خخج ىؤال
خ ج  ) :ملسو هيلع هللا ىلص، كسا قاؿ يع عمى حقنأب م   ي خ  ؽ   ق ؾ  ق ي م  ون   أ م  خ ء   ال ق خ آن   ي ق 

ت ك ؼ   ل ي ذ   ال ق خ آن   ؼ   إ ل ى ق خ اء  ت ي  ء   ق خ اء  ي  ت ك ؼ   و ل   ب ذ  ال   إ ل ى ص 
ؼ   ت ي  ال  ء   ص  ي  ي ام ك ؼ   و ل   ب ذ  ؼ   إ ل ى ص  ي  ي ام  ء   ص  ي  ون   ب ذ  خ ء   ال ق خ آن   ي ق 
ب ؾن   د  م ي   و ى ؾ   ل ي ؼ   أ ن و   ي ح  ؼ  ع  ز   ل   ي  او  ت ي ؼ   ت ج  ال  خ ق ؾن   ت خ اق ي ي ؼ   ص   ي س 

ؽ   م  م  ال  س  ا اإل   ق   ك س  خ  ؼ   ي س  ي  ؽ   الد  ي ة   م  م  (.ركاه مدمع، كفي ركاية الخ 
خ ج ؾن  قاؿ: ) م ى ي خ  يؽ   ع  ق ة   ح  ؽ   ف خ   (. الش اس   م 

فيع يدتغمػف كقػع الخبلؼ بيغ الشاس كيدتغمػف 
الحكع ألنفديع فييا ب ف ليع بيئة مشاسبة يصمبػ ججكا ػ الثػرات، لي

ؽ  ) :ملسو هيلع هللا ىلصاعػف الجماء كال أىل الحمة، كسا قاؿ بالقتل، فبل يخ  م  ج   و  خ   خ 
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خ ج   م ى خ  ق ي ع  خ ب   أ م  خ ى ا ب خ ى ا ي ز  ف اج  ى و ل   و  ؽ   ي ق ح اش  ا م  ش ي  م   م ؤ 
ج   ل ح ي ي ف ي و ل   ي  ه   ع  ج  ي  شّ ي ف م ي ذ   ع  ت   م  ل د  ش و   و   .رواه مدمؼ. (م 

ثع يأتي مغ يدتغل فييع ىحا الجيل في الذخع، 
كيدتغمػف ىحه الغفمة التي فييع، كىحا الحساس العاشفي، 

شية في بُ  خخيبليجعمػىع مصية ليع في مديج مغ اليجـ كالجمار كالت
 يأ بحتى أصبحػا كسا جاء في الحجيث عغ كجدجىا،  األمة
ة   ام  خُّ ) :ي ُقػؿُ الباىمي رضي هللا عشو  أُم  ْتم ى ش   أ ِديعِ  ت ْحت   ُقِتُمػا ق 

اءِ  س  ْيخُ  الد  خ  ِتيل   ك  غْ  ق  ت ُمػا م  بُ  ق  ءِ  ك اف   ق جْ  الش ارِ  أ ْىلِ  ِكبل   ى ؤال 
اُركا ُمْدِمِسيغ   اًرا ف ر  ة   أ ب ا ي ا ُقْمتُ  ُكف  ام  ْيء   ى ح ا أُم  لْ  ق اؿ   ت ُقػُلوُ  ش   ب 
ِسْعتُوُ  ُسػؿِ  ِمغْ  س  ْيوِ  ّللا ُ  م ىص   ّللا ِ  ر  م  م ع   ع  س  رواه ابؽ ماجة (. ك 
 والحاكؼ.

***** 
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 ..تنظيمالدفر إلى مقّر ال
 

 متجييغ تجّيد مياجخ كانصمق مع مخادفي أياـ قميمة، 
 يالحؼ يّجع ؼ أخبخ عشو مخاد،حال تشطيعتػاجج ال ةمشصق نحػ

السيجؼ ليقػد  – عبدعسي – كف شتطخ ي عكى إقامة دكلة الخبلفة،
  جيادىع لسقاتمة الكفخة.

 إنوف ،خخج مياجخ إلى مذاكيخه السيسةعشجما يككعادتو 
السخة ألسح لذؿيقو أنو إذا  ىحه يخبخ أحجًا مغ أىمو، إال أنو في ال

فميخبخ كالجيو أنو بخيخ كال داعي  لسجة شػيمة، غاب عغ البيت
مغ أك  ،مغ سؤاؿ كبحث ،لسخة الدابقةفي ا هألف يفعمػا ما فعمػ 
  :يرف مياجخ الخحمة، ؼيقػؿ خػؼ كقمق عميو.

كانت مميئة بالسخاشخ كالرعاب كالسغامخة، فسا مغ  لقج
تبمغ الحشاجخ كانت القمػب ك بيا، إال  رناقخية أك بمجة أك مجيشة مخ 

كاف ك مغ الخػؼ، كما مغ شخيق بيغ تمظ القخػ كالبمجات إال 
تعخض لسحاكالت اغتياؿ الفًا أكثخ، الحتساؿ مزاعؼيو الخػؼ 

في مشاشق مكذػفة لمغيخ، كال يػجج ما  بدبب السخكرأك قشز، 
 .لشا كمخاقبتيع عشا األعجاء بشادؽيجفع 
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أنػاع السػاصبلت،  جسيعركبشا في رحمتشا ىحه لقج 
ا كل أشكاؿ يفي عانيشامذيًا عمى األقجاـ، ك  الصخيقأمزيشا أكثخ ك 

 ، خاصة أنيا كانت في فرل الذتاء.العحاب كالسخاشخ

الحافبلت إحجػ  بػاسصةمغ مجيشتشا في البجاية خخجشا 
، شبو صحخاكؼ مفتخؽ شخؽ  عمىحتى ندلشا  ،الجساعية السعخكفة

يشدؿ ؼيو عادة أصحاب القخػ البعيجة التي ال ترميا السػاصبلت 
قخابة في رحمة مغ نػع آخخ، كانت يشا ز، كمغ ىشاؾ مجساعيةال

ككأنشا ألكؿ مخة نتعخؼ عمى  الصيغ،عمى  مذيشا فييا ،ساعة
قخية صغيخة، بل ىي خخابة قميمة إلى  حتى كصمشا  مػسع الذتاء،

الدكاف، ككاف الميل قج بجأ يدجؿ أستاره عميشا، فالشيار قريخ في 
ظ تقابل غخيب األشػار، كأن خز  شالذتاء، كىشاؾ اجتسعشا مع 

الحؼ يطيخ عميو  ،قجيسةاإلنجميدية ال مغ االستخبارات رجبلً 
عخني أسمػبو في شىكحا أ الترشع كالتخفي بذكل مزحظ،

 .معشا الحجيث

السيع، ثع أخحنا ىح الخجل عمى دراجة جبمية كبيخة، ركبشا 
خمفو أنا كمخاد، حتى كصمشا إلى مدرعة بعيجة ليذ ليا شخيق 
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نطامي، كانت عبارة عغ بشاء قجيع أثخؼ متيالظ، كحػلو أشجار 
 يخة، كفييا بئخ ماء قجيع.عالية كث

 ي  بل لبعس ميخبىحه السدرعة كانت معخكفة مغ ق  
ىكحا عمست  ليعسمػا في البمج، غيخ نطامي بذكلالة الػافجة س  الع  

كبالفعل كاف يػجج فييا خسدة شباب مغ جشديات  الحقًا،
مختمفة، جاؤكا ليحا اليجؼ الحؼ خخجشا نحغ ألجمو، ككانػا قج 

 .الحجكدية جة ميخبيغ مغ ىحه السشصقةدخمػا متدمميغ بسداع

كاف مبيتشا في تمظ الميمة الباردة، في ىحه السدرعة 
السػحذة، كالتي لع تكغ معجة ليح العجد مغ األفخاد، أكؿ ليمة في 
سفخنا، ككانت ىحه ىي السعاناة األكلى لشا، حتى خخج عميشا نػر 

 اليـػ التالي.

اد فسا أف بجأت الذسذ في الذخكؽ حتى كاف مخ 
كإذ بحافمة نقل جشػد قجيسة ال تحسل لػحة يرحيشا لشكسل رحمتشا، 

رقسية، تبجك بعيجة قميبًل، كانت تشتطخنا عمى بعج مديخ نرف 
ساعة، ألنيا ال تدتصيع الػصػؿ إليشا لػعػرة الصخيق األشبو 

، فحسل كل كاحج مشا متاعو عمى بالػادؼ لكثخة الرخػر ؼيو
 .ضيخه كتػجيشا إلييا
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تمظ الحافمة فخكبشا في صشجكقيا الخمفي،  قميشااستىشاؾ 
كمزت فيشا ساعتيغ مغ الدماف، تديخ في شخؽ كعخة، تسيل فيشا 
يسيشًا كشسااًل حتى شعخ أكثخنا بأنو يخيج أف يدتفخغ ما في بصشو 

إلى أف الحت لشا قخية مغ بعيج، فأندلػنا عمى  مغ الخزخزة،
الػصػؿ  صيعبعج مديخ نرف ساعة مشيا، بحجة أنيا ال تدت

لعجـ لفت األنطار إليشا، فيي قخية صغيخة كالجسيع فييا  إلييا
، فإف الحطػا بأنشا غخباء ربسا يدببػف لشا بعزايعخفػف بعزيع 

الستاعب، كنحغ أصبًل ال نخيج دخػليا، بل نخيج محاذاتيا لكي 
عمى  رل إلى إحجػ االستخاحات الخارجية ىشاؾ لششصمق مشيان

 .لو صشجكؽ يحسل ؼيو أكياس القر كالتبغ متغ "تخكتػر" زراعي

كىشاؾ كانت السعاناة الثانية، حيث كاف السصمػب مشا أف 
 نشصمق ليبلً  نختبئ في داخل ىحه األكياس، لكينبقى لمسداء ثع 

 اجدػ يػجج قبميا ححيث شجتاز الصخيق فييا إلى قخية جبمية، ل
 تفتير أمشية.

ي ذلظ اليـػ ف خاً يدّ كلكغ لدػء حطشا لع يكغ الصخيق مُ 
فقج كاف ضابط ليحا الجدء مغ الخحمة، كال في اليـػ التالي، 

ؼ عشا خ الجكرية كعشاصخه الحيغ تع دفع الخشاكػ ليع ليغزػا الص
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حيغ مخكرنا، لع يأت دكرىع بعج في كضيفتيع بالػقػؼ في ىحا 
 السكاف في شخيقشا.

كىكحا حتى اليـػ الخامذ، أخبخكنا أنشا يجب أف نشصمق 
 ، ككشا في كل يـػ مغ حيث بجأ دكاـ تمظ الجكرية السختذية، اليـػ

األياـ الخسدة الساضية ندتعج فييا كنجخل أكياس التبغ كنشتطخ 
بأف الصخؽ  األخبار تتػالى عميشااألمخ بالسديخ، كلكغ كانت 

، كأف الجكرية الستعاكنة لع مخاؾبة كالسديخ فييا يذكل خصخًا كبيخاً 
 .تأت بعج

انت مذكمتشا األساسية ياـ الخسدة، كشبعًا في ىحه األ
، ألنو لع يكغ في الحدباف ك  مذكمة السبيتىي تجبخ  الشـػ

إلى التخفي عغ أعيغ  نزصخالسكػث كال لميمة كاحجة، فكشا 
الميل، كالتي بالشاس في الشيار، كالسبيت في االستخاحة الرغيخة 

 مميء   صغيخ   ة لمشـػ فييا، فيي عبارة عغ مصعع  عجّ لع تكغ مُ 
 السثّبتة الكخاسي كالصاكالت سبأدكات الصبخ في داخمو، مع بع

، كالتي تع تثبيتيا تحت مطبلت مغ القر ساحة السصععفي 
 .كالخيدراف الكثيف
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ىحه األياـ الخسدة، كرغع قدػتيا كخصػرتيا، إال أنيا 
كانت فخصة لمتعارؼ أكثخ بيشي كبيغ بؿية الذباب في 

دػة كالبخد سػية، كسا تقاسسشا الخػؼ كالقحيث السجسػعة، 
مغ  أقلّ  لسجة   اً ُمعجّ  ادناتقاسسشا الصعاـ القميل بيششا، فقج كاف ز 

 السجة التي بقيشا فييا.

إحجػ دكؿ االتحاد الدػفييتي  مسغ قجـ مغ كاف زئيف  
 الدابق، شػيل الذعخ ججًا، ككاف أشقخًا، أزرؽ العيشيغ، شػيبلً 

ف شيب القمب شيسًا، ، ككافي بمجه دـ مغ مجاعةاكنحيبًل ككأنو ق
، ككاف قج تمقى خ غيخه عمى نفدو كلػ كاف بو خراصةثِ ؤْ يُ 

 .بعس التجريب عمى الدبلح قبل قجكمو

مغ جديخة العخب،  "أبػ الحػامج"ك "أبػ الّدخاج"ككاف 
كانا في مثل  ،مع نعػمتو كسػاده شػيبل الذعخ ةسخ شجيجا الدُّ 

كؿ تجخبة ليسا، رغع عسخؼ تقخيبًا، يبجك عمييسا قمة الخبخة، فيي أ
  أنيسا كانا في قسة الذجاعة كاإلقجاـ ال يعخفاف الخػؼ.

" كالخامذ "أبػ السغارب" كانا اءككاف الخابع "أبػ العتس
مغ السغخب العخبي، لع نكغ نفيع كبلميسا إال إذا تحجثا بالعخبية 
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، ككانا أكثخ خبخة كمجالجة مشا جسيعًا، فقج كانا قج يحةالفر
 دّسى بػ"الجساعات الجيادية" مغ قبل.انزّسا لسا يُ 

ىكحا كاف التعارؼ بيحه الكشى، كلع أتعخؼ عمى 
 يع عغ ذلظ.شأسسائيع، بل لع أسأؿ أحجًا م

غ بؿية مأكثخ  ي كبيشوأما زئيف فقج كاف التقارب بيش
الدمبلء، ال أدرؼ لساذا، كلكشيا القمػب بيج الخحسغ سبحانو، إذا 

ًا بأنشا نعخؼ بعزشا مشح سشػات ذعخ أحياننتآلفت تعارفت، فكشا 
      . اليجكء كشػؿ التأمل ة، ربسا ألنشا نذتخؾ برفشػيمة

تشا مجيشتشا، عمى مغادر  األكؿ سبػعاألبعج مزي كىكحا 
جبمية في مشترف الميل، ككاف مغ القخية الإلى  أخيخاً  اشكصم

ألنيا مميئة بالعشاصخ األمشية بيت في ىحه القخية، نالخصخ أف 
السكمفة بحساية أحج الذخريات السيسة في الجير مغ  ،السدمحة

تب العالية،  في شػارع  متشاكبة   ؿ كجكريات  االتجػ  ػع دائسيُ فالخُّ
 كامل لمجخػؿ في أؼ اشتباكات مدمحة. في حالة تحّفد  ك القخية، 

رغع نفاد  ،الخخكج مشيا بدخعة إلى شاكرفاق نامسا اضصخ 
عمى الخغع ، ك شا ىحه السخةكسية السحخكقات في الديارة التي تقمّ 
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لكشو كاف مقفبًل، كستبجأ  في كسط القخية مخكد تعبئة مغ كجػد
، نافي حيخة مغ أمخ  شامسا جعم ساعات العسل في الرباح الباكخ،

خأؼ عمى االختباء خمف أحج التبلؿ العالية حتى الإلى أف استقخ 
 .ناخ أمخ بتجشكيف س ػخ شالرباح، ل

تحخؾ الححر إلى الب انكمع بجاية شخكؽ الذسذ، بجأ
دتصيع التدمل إلييا ن شامغ مخكد التعبئة، لعم شاقخبأقخب نقصة تُ 

" آنية" "ببالبشديغ" ػاعة ليأتػ السجس خادأف بعسرساؿ إأك حتى 
 يحسمػنيا بأيجييع، ثع يقػمػف بتفخيغيا في الديارة.

أف في السشصقة  ،السجسػعة ىحه لقج غاب عغ باؿ
الجكريات  غىع أشج خصخًا عمييع م، ك يعئمخاب ػخ تُ غ ال يقشاص

ُرىع الحؼ يُ الستشقمة  و.يلإ ػف قاد، لكشو ق ج 

يا نحػ " الفارغة كتػجّ نيةحسل اثشاف مغ السجسػعة "اآل
 أبػ الدخاج كافىسا زئيف كأبػ الدخاج، ك ك مخكد تعبئة الػقػد، 

يمبذ المباس السعخكؼ في ببلد باكدتاف كأفغاندتاف، كىػ مكػف 
ى اسسو رداء، كاألسفل اسسو إزار، كيمبذ مغ قصعتيغ، األعم

كيطيخ مغ تحتو شعخه التي يمبدػنيا في تمظ الببلد أيزًا،  ةالؿبع
 .بالغ ؼيو ججاً الصػيمة بذكل م يتوباإلضافة إلى لحالصػيل، 
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 لحيتو ت، ككانأما زئيف فكاف يمبذ بجلة عدكخية غخبية
 إال أنو كاف يمبذ الؿبعة العدكخية. ةقريخ 

سمفت لمشطخ خخج االثشاف مذاة في الذػارع ال بيحا الدؼّ 
، كأف لداف حاليع يقػؿ لمشاس: متجييغ إلى مخكد التعبئة

، نحغ مغ تصمقػف عمييع اسع يبافنطخكا إليشا، نحغ غخ ا"
 ". افعشا، نحغ مصمػب األمغ ، ـيا أبمغػا"إرىابييغ"

في لحطة مقجمات، سقط أحج الذابيغ  أؼّ  ببلكفجأة 
مسا جعل  كاف الحؼ سقط ىػ أبػ الدخاج، عمى األرض ميتًا،

ؼيقفد إلى جانب الصخيق ليمػذ خمف ساتخ  فجأة، يفدع زئيف
مرجر  ليعخؼ كىػ يميث، تخابي، يتمّفت نحػ جسيع االتجاىات

لتدتقخ  يا،يسّخ مغ جانببأذنو ىا أزيد الخصاصة التي سسع صػت 
 الخصاصة في رأس زميمو.

 سيمقىىل  ، كيف سيترخؼ،زئيف دّب الخعب في قمب
 ما العسل؟ ىحه أكؿ تجخبة لو. مريخ زميمو؟

بإلقاء  زئيف كلة اليخب كالشجاة، قاـاعسػمًا البج مغ مح
ليخػ ىل  ،القشاص جّذ نبسي " الحؼ بيجه نحػ الصخيق،ناء"اإل
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سيصمق القشاص رصاصة نحػه؟ فإف أشمق فإنو ال يداؿ يخاؾبو 
 إذًا، كاألمخ خصخ ججًا.

إلى جية مغايخة  ختجّ إذ بو يف ناءاإل ألقى زئيف  فسا أف 
، كرصاصة تثؿبو كتخخج األرضإلى قبل أف يرل  ،لمتي ألقاىا

، أيقغ أف القشاص لتدتقخ في التخاب الحؼ أخخجت غباره مشو
يخاؾبو كلغ يخحسو، ازداد خػفًا كحيخة، لحطات مغ الخعب تسّخ 

، إنيا لحطات مريخية، في السذػار الصػيل مغ الدمحفاة أُ أبص
ما اليبلؾ كإما الشجاة، كيبجك أف ُفخص الشجاة ضئيمة ججًا، ما فإ

 العسل؟! 

حيخة، قمق، تخقب، عيشاه لع تدتقخاف لمحطة، تبحثاف في 
ُدو يزخب في التخاب السػاجو  يميث بدخعة مّصخدة،كل اتجاه،  ن ف 

يمـػ نفدو: كيف لي أف أخخج بجأ  لػجيو ؼُيخخج غبار التخاب،
ي، كيف لع أحسل سبلحي معي، ما ببل سبلح، يا لي مغ غب

 كيف الشجاة؟ ؟اآلف العسل

بؿية بيغ زئيف كمخاد عبلقة سابقة، ككحلظ مع  ع يكغل
 ،افقج كاف ىحا ىػ المقاء األكؿ لمجسيع مع بعزيع بعًز  ،الذباب

بيغ زئيف  ستمصاؼ  اك  تقارب   شخأإال أنو في ىحه الخحمة، 
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 كأنيسا أصجقاءُ ف سػية ك ياشػاؿ األسبػع يتشاجفكانا كمياجخ، 
ُيدّسعاف  شفػلة، يزحكاف معًا، يأكبلف معًا، يقخآف القخآف معاً 

 لبعزيسا.

 بيا، تػرطىحه التي حالة الخعب اآلف، قخر زئيف انياء 
أيًا كاف مريخه، تستع بسا يحفطو مغ كتاب هللا  لع يعج يبالي

، كانصمق بأقرى ما بقي لو مغ عـد ثع تعالى،  بدسل  كحػقل 
قًا، لع تكج قجمو الثانية ال ،الخائف حؼ تيتد مفاصمو رعبًا كف خ 

تغادر الداتخ التخابي إال كىػ يمّف كيجكر عمى األرض، كالصيخ 
يخقز محبػحًا مغ األلع، لقج استقخت رصاصة القشاص الساكخ 

قميبًل  وتخكفي ساؽ زئيف اليدخػ، لقج قشرو في آخخ لحطة، ثع 
اصة ثانية لتدتقخ في ساقو ثّشى بخصفيتمػػ في مكانو كيئغ ألسًا، 

كما ىي إال لحطات  ،بل يدتصع الؿياـفيدداد ألسًا اليسشى، حتى 
حسمػا جثة األكؿ، فامتؤل السػقع بعذخات رجاؿ األمغ، حتى 

ذتع ال، مع ، رغع إصابتوكركبلً  اً كرفعػا زئيف بعج أف أشبعػه ضخب
 .ىع الخائفػف السختعبػف  ع، ككأنيرخاخالك 

فخمػا بيا في حفخة معّجة سابقًا لسثل  الدخاج يأب أما جثة
 ىحه الحاالت، كأما زئيف فأخحكه إلى التحقيق.
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ىًا ك يكػف مكخ  في ىحه األثشاء، شّظ مخاد كمغ معو بأف  
، فقج تأخخا كثيخًا، باإلضافة إلى صػت عراحبييب ألع  ما قج 

ب ة التي أحجثتيا في البمْ  م  مخاد جة سيارات الجير كاألمغ، صعج الج 
ر إلى أعمى التمة التي يختبؤكف خمفيا، أخخج مشطاره يحاكؿ بحح

كقعت السفاجأة، يبجك أف صاحباه في إلى أف استذخاؼ خبخ ما، 
، عسػمًا يجب الترخؼ اً أمػات كإما ا أحياءً ؾبزة األمغ، إمّ 

إف تّع  بدخعة، يجب اليخب فػرًا، احتساؿ أف يعتخؼ زئيف كزميمو
إف كانا عمى قيج التعحيب،  عمى مػقعشا مغ شجة الؿبس عمييسا

 الػقت ليذ لرالحشا، ـيا يا شباب بدخعة.الحياة، 

 اً امتؤلت قمػب الذباب خػفًا، كزاد قمب مياجخ عمييا ىسّ 
، يا تخػ ماذا حجث ليسا؟ ما ىػ قاء الصخيقعمى مريخ رف اً كقمق

 مريخىسا.

السجيشة  غأمخ مخاد السجسػعة بزخكرة سخعة الخخكج م
 لحػامج قائبل:فاحتج عميو أبػ ا

ككيف نخخج كنتخؾ رفاقشا بأيجؼ األعجاء؟ سيكيمػف ليع جسيع  -
 أصشاؼ العحاب، يجب مداعجتيع كانقاذىع..
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مخاد مقاشعًا: عمى ىػنظ يا أبا الحػامج، ال تأخح السػقف  -
الدخاج مثمظ  يصجقشي أنشي حديغ عمى مريخ أببالعاشفة، 
أف عشا لميبلؾ، فإما إف انتطخنا أكثخ فدشتعخض جسي غتسامًا، كلك

بأنظ  ، كال تشذ  ُنقتل، أككل أمخىسا إلى هللا تعالىأف ُنعتقل كإما 
ّيا بشا نغادر. ماض  بسا اتفقت عميو مع صجيقظ،  ـك

 يبيحه الكمسات القميمة خفف مخاد مغ حجة مػقف أب
 الحػامج، فسا كاف مشو إال أف صاح كالجمع يسؤل عيشاه:

ي شسي كصجيقي الغالي، أُقدع بأنلغ يحىب دمظ ىجرًا يا ابغ ع -
عمى العيج الحؼ بيششا  يسأنتقع لظ مغ ىؤالء السجخميغ، كإن

، كسأكػف كؼياً لسا اتفقشا عميو يا أبا الدخاج ، نع قخيخ العيغ ماض 
 يا صجيقي.

ىكحا نعى أبػ الحػامج صجيقو، كبيحه الكمسات الخارجة 
 بمغو الكبيخ،مالحػامج  يأب بقمب حدف ال بمغ قجك مغ قمبو كّدعو، 

مع تعدية الجسيع لو محاكليغ التخؽيف  رفيق دربو، ثع عمى
عميو الحيخة بيغ صجؽ كبلـ مخاد، كبيغ  تبج عميو، إلى أف

كمزى مع فاستدمع لمػاقع كقػفو عاجدًا عغ انقاذ صجيؿيو، 
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، كاستصاع مخاد بحلظ الديصخة عمى أقدى السجسػعة عمى ُكخه
   خحمة.السػاقف التي مخت معو في ىحه ال

كمغ غيخ أف  س التبغ كالقر،ااختبأ الجسيع في أكي
دبقًا عمى ىا مُ ك عجقج أ ل الدائق محخؾ الديارة، فقج كانػا ذغّ يُ 

ت الديارة بدخعة ندل، إلى األسفل ةً متجيعمى األرأس الذارع مغ 
 مشصمقة في السشحجر نحػ الػادؼ.

رجر كلكيبل يُ  ،البشديغل السحخؾ لكي يػفخ لع ُيذغِّ 
 ُيمفت الشطخ إلييع ريثسا يبتعجكف قميبًل. صػتاً 

كاصمػا شخيقيع إلى أقخب مخكد لتعبئة الػقػد، فاّريغ مغ 
، كقج خيع السػقف الحؼ كانػا ؼيو، جاىميغ مريخ صجيقييع

 الحدف كالقمق عمى الجسيع.

الحػامج يػاسيو كيعديو  يأب جمذ مياجخ بجانب
 دخاج عشج هللا شييجًا.يا أبا الحػامج كاحتدب أبا ال ابرجيقو: صبخً 

 أسأؿ هللا لو الذيادة.. -

 يبجك أف بيشكسا صمة قخابة أيزًا فػؽ الرجاقة التي بيشكسا؟ -
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 نعع إنو ابغ عسي كصجيق شفػلتي كزميل دراستي.. -

صعػبة  غحدبشا هللا كنعع الػكيل، أعمع أف ىحا يديج م -
 السػقف..

عمى الذيادة مغ  إف ما يخفف عمّي ألع الفخاؽ ىػ أنشا تعاىجنا -
 قبل الخخكج..

، بمجناما شاء هللا، حّجثشي عغ العبلقة بيشكسا ككيف جئتسا إلى  -
 لع يكغ ىحا يزايقظ! فإ

سا في قمبي مغ كبلـ، لقج بػح بال لغ يزايقشي، بل سيجعمشي أ -
كشا أصجقاًء في جسيع مخاحل الجراسة، فشحغ أبشاء عسػمة كجيخاف 

 في نفذ الحي.

بتجائية كالستػسط كالثانػية سػيًة، ثع دخمشا لقج درسشا اال
، حتى كصمشا إلى الدشة الثالثة، كلع سػيةً  كمية الرحافة كاإلعبلـ

 يعج لجيشا الكثيخ مغ الجراسة حتى نتخخج مغ الجامعة.

كع تعاركشا كتسازحشا، كتخاصسشا كتخاضيشا، أسخارنا ال 
ػ كاف يخيج ، إال أنشا كشا نختمف في الصسػح، فيأحج   ّصمع عميياي
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أف أصبح  أحببتبخامج تمفديػنية، كأنا ل اً أف يكػف محيعًا كمقجم
 كاتبًا كركائيًا.

ىل تعخؼ يا مياجخ كيف جاء بشا مريخنا إلى ىشا 
 كعمى ماذا اختمفشا، كلساذا لع نكسل دراستشا الجامعية؟

 كبل يا أبا الحػامج، تفزل أخبخني. -

ىتساـ بالغ، كتأثخنا بسقتل لقج تابعشا أحجاث الثػرات العخبية با -
كمذاىج األشفاؿ كالشداء كىع قتمى األبخياء كالسجازر الجساعية، 

تحت ىجـ بيػتيع، كغخقى في البحار كالسحيصات يخجػف الشجاة 
ككيف أف بعس الجيػش تحػلت مغ ميسة حساية الذعػب ىخبًا، 

إلى ميسة قتميع كتعحيبيع، كقج عسمشا عمى نذخ ىحه األحجاث في 
ل إعبلـ مختمفة، عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي تارة، كعبخ كسائ

 .عمى سبيل التجريب بعس السحصات التي كشا نخاسميا

ثع في أحج الحػارات التي دارت بيششا، كشت أحاكؿ 
أنو البج مغ الشدكؿ إلى مياديغ الجياد، كعجـ االكتفاء ب واقشاع

 ي اإلسبلـ.بشذخ األحجاث، كإال فإنشا متخاذلػف تجاه إخػانشا ف
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ككاف رأيو بأف ما نقـػ بو ىػ أيزًا مغ ضسغ العسل 
الجيادؼ، كال يقل عغ جياد القتاؿ، كبأنشا يجب االستسخار 

 لتػصيل الحقائق إلى العالع.

فكشت أقػؿ لو: ما الفائجة مغ نقل مذاىج القتل كصػر 
رستو في ىحا القتل كفي ىحه بع  إنسا ىػ شخيظ الجخائع إلى عال  

  الجخائع؟!

الدخاج حػؿ  يكفي أحج األياـ، دار نقاش بيشي كبيغ أب
عج ىشاؾ فائجة مخجّػة ت، فقج كشت أرػ أنو لع فييامدألة اختمفشا 

مغ إكساؿ دراستشا الجامعية، كيجب أف نجخل الحياة العسمية فػرًا، 
فدشكػف آثسيغ إف  أف نكػف مذاريع شيادة،بل إف اقتزى األمخ 

 جاء الجياد.نلع نمبِّ 

إكساؿ  الػاجب عميشا سا كاف أبػ الدخاج يخػ أفبيش
، مغ غيخ أف نتخؾ كاجبشا الجراسة كنيل الذيادات الجامعية

الجيادؼ تجاه أمتشا، كال تعارض بيغ نيل الذيادة كتقجيع كاجبشا 
 .الجيادؼ
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الدخاج رحسو هللا، فبل  يمياجخ: الحؿيقة أنا مغ رأؼ أب -
العمع لمجياد كالتجػيج تعارض بيغ الذيادة كالعسل الجيادؼ، ف

 تبلكتو. حُ و كيرحِّ أحكام   لقخاءة القخآف، يزبطُ 

كشت سأتفق معظ يا مياجخ لػ كاف ىحا العمع ىػ العمع  -
؟!  الذخعي الػاجب، كلكغ ما فائجة اإلعبلـ اليـػ

ال يا أخي، فاإلعبلـ مغ أىع أسمحة الجياد، كىػ مغ أىع  -
ْعِخ أ ياـ الجياد الشبػؼ، يػصل أسباب االنترار، فيػ اليـػ كالذِّ

الحقائق لمشاس، كُيخعب األعجاء، كيشذخ االنترارات كالبذارات 
 بيغ السدمسيغ..

فساذا  ،شييجاً  ختاره القجرُ االدخاج قج  ػكلكغ يا مياجخ! ىحا أب -
ىل الذييج الجامعي أفزل  ؟عيةامج لػ ناؿ الذيادة الجيتفيدس

 مغ الذييج غيخ الجامعي؟

الدخاج كال  ػامج، السدائل ال تقاس ىكحا، فبل أبكبل يا أبا الحػ  -
متى كأيغ ككيف ستكػف ساعتشا، كنحغ أنت كال أنا نعمع 

مأمػركف بأنو لػ قامت الجنيا كفي يج أحجنا فديمة فميغخسيا، نحغ 
عخؼ اليأس كالقشػط، نحغ ال نعخؼ سػػ العسل كاألمل، تأمة ال 
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، فيػ ال يقلّ  أىسية عغ جياد  أما بالشدبة لعمع اإلعبلـ اليـػ
القتاؿ، فشحغ في زمغ التدكيخ كالتدييف اإلعبلمي، كالحخب 
اإلعبلمية، كالتأثيخ اإلعبلمي، ككل ىحا يجعمشا نحتاج إلى جير 

، لكي يقفػا في كجو اإلعبلـ مغ اإلعبلمييغ كليذ مجخد أفخاد  
السديف ؼيفزحػا زيفيع كُيفّشجكا أكاذيبيع كتجليداتيع، فاإلعبلـ في 

ىػ الدحخ ذك الػجييغ، كعميشا كاجب استخجاـ الدحخ زمششا 
 السباح في الخد عمى الدحخ الحخاـ.

 قج تكػف كجية نطخؾ صحيحة يا مياجخ. -

      أُذّكخؾ بسا أقػلو لظ اآلف.   قخيب   نعع، كسيأتي يػـ   -

كىكحا كانت بؿية الخحمة، نتشقل مغ كسيمة مػاصبلت 
عمى األقجاـ لو  لسذيإلى كسيمة مػاصبلت أخخػ، كلكغ كاف ا

ىي آخخ الػسائل التي ك  ،في الرحخاء الشريب األكبخ
 سػػ أرجمشا. ءاستخجمشاىا، حيث ال شي

كفي إحجػ االستخاحات بعج مديخة ُمزشية كشاقة، جمذ 
الذباب في إحجػ الخخبات السيجػرة، كحػؿ الشار التي أشعمػىا 

 ثع يشامػف حػليا. قدػة البخد بيا جفعػالي
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السغارب يدامخىع  يالعتساء كأب يبيغ أب جمذ مياجخ
 ػكيجاذبيع أشخاؼ الحجيث ىسدًا، في حيغ استمقى مخاد كأب

 الحػامج كاستدمسا لمشـػ العسيق، كبعج حػار عاـ قريخ:

مياجخ: ككيف عمستسا بيحا السعدكخ الحؼ أتيتسا ألجمو  -
 كقخرتسا االنزساـ إليو؟

ا ؼيو نمخر  ا مياجخ،أبػ العتساء: لقج كاف مذػارًا شػيبًل ي -
 ال تخصخ لظ عمى باؿ. بسذاّؽ كعؿبات  

حتى يحّل عميشا الشعاس  ، نتدامخكسارحمت ثاني عغإذًا حجِّ  -
 ششاـ.ف

زكج كالجتي،  عشج "حجدةمِ "حدشًا، أما أنا فقج كشت أعسل في  -
كىػ الحؼ رباني، فأنا لع أكسل دراستي بعج االبتجائية، كلكشي 

كال أعخؼ كتابة غيخه، كلكشي في  أعخؼ كتابة اسسي جيجًا،
 الحجادة خبيخ  ال يجاريشي فييا أحج.

فػالجؼ سافخ إلى فخندا، كبعج سشتيغ تدكج ىشاؾ، مسا 
أغزب كالجتي، فصمبت الصبلؽ ثع نالتو بأمخ السحكسة، كبعج 
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مجة قريخة تدكجت كالجتي أيزًا، كىحا سبب عجـ تعميسي، ألني 
 يتيع.

كقج ذكخت أف كالجؾ حي يخزؽ في  نظ يتيعإيتيع؟ كيف تقػؿ  -
 أكاًل. افخندا، ككالجتظ متدكجة أيزًا؟ أفيسشي ىح

فميذ اليتيع اليـػ مغ انتيى كالجاه  حدشاً يا صجيقي ىحه سيمة، -
 لو أب  مفدبظ  كأـ  مفدبكة. مغ الحياة.. إنسا اليتيع مغ

)يزج الجسيع بالزحظ( مياجخ: صجقت وهللا، تقرج أف  -
.. اليتيع مغ لو أـ    تخّمت كأب  مذغػؿ.. كلكغ بمغة اليـػ

أراد زكج نعع صجقت، أحببت أف أضحككع قميبًل، السيع..  -
ي كال ن، ال تكبخ في ِسّشيكالجتي أف يتدكج مخة ثانية، مغ فتاة 

، لحا أمخني زكج كالجتي أف أبحث عغ سكغ آخخ، ألنو نيترغخ 
ىجدني في البيت بعج قجـك العخكس الججيجة، ك  لع يبق لي مكاف  

 بالصخد مغ العسل.

في الحؿيقة لع أتعب كثيخًا في البحث عغ سكغ ججيج 
لي، كلع أتعب أيزًا في البحث عغ عسل في محجدة أخخػ، 
كذلظ ألنشي كشت عمى عبلقات جيجة مع كثيخ مغ الشاس مغ 
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قج كّػنت ك عسار، فأنا قجيع في مياديغ العسل، كافة الصبقات كاأل
مع صجقي كأمانتي، كيعمسػف أني حجاد كثيخة، فالجسيع يع عبلقات  

مسيد في عسمي كمخمز ؼيو ال أعخؼ الغر، ككشت معخكفًا 
 بحبي لمحياة كمداعجتي لمجسيع كبحدغ أخبلقي.

لحا بعج أياـ قميمة مغ البحث، انزسست إلى سكغ شباب 
يجرسػف في الجامعة، كشت قج صشعت ليع بعس  في ِسّشي

 .زت ليع الدعخقج خفّ  الحسايات لمذبابيظ في مدكشيع، ككشت

غ إلى يكاف ىؤالء الذباب يجرسػف الذخيعة، ككانػا مشتس
تشطيع إسبلمي، يتمقػف ؼيو العمع الذخعي الحؿيقي، السخالف لسا 

في الكمية، فقج شخحػا لي أف الكمية تعمسيع التديب  جرسػنوي
كالتياكف في الجيغ، كأف السخكد التابع لمتشطيع ىػ الحؼ يعمسيع 

حيح كالعمع الحؿيقي، كلكشيع كانػا مزصخيغ إلى الجيغ الر
 الجكلة. لجػ الخسسية الحىاب لمكمية لكي يشالػا الذيادات

كبعج أف شخحػا لي كعمسػني، كججت أنشي كشت ال 
أعخؼ شيئًا عغ ديشي، فالتدمت كتعمست مشيع الربلة كالػضػء، 
كحفطت القخآف الكخيع، كتعمست معشى التػحيج الحؿيقي، كعخفت 

ال يعخفػف الربلة،  عكبأنيالسجتسع يعير في جاىمية ككفخ، أف 
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ا أف نرحح عقيجة الشاس أكاًل، كأف نعمسيع التػحيج شكيجب عمي
 الخالز قبل كل شيء..

مياجخ: كلكغ يا أبا العتساء، ميسا كاف السجتسع جاىبًل عمى  -
 حّج كصفظ فبل يجػز أف نرفو بالكفخ أليذ كحلظ؟!

ال يا أخ  ب في الحجيث مقاشعًا االثشيغ:ىشا يتجخل أبػ السغار  -
مياجخ، كبلمظ غيخ صحيح أبجًا، إف ىحا السجتسع عقيجتو 
فاسجة، كيقـػ بأعساؿ ِشخكية ككفخية، كيجب عميشا محاربة ىحا 

 الذخؾ كىحه البجع التي يقػمػف بيا..

يشطخ مياجخ إلى أبي السغارب برست كاستغخاب، 
إلى أبي العتساء ككأنو  ككأنو ُيشكخ ما أّكج عميو، ثع يشطخ

 ضحو..ػ يدت

أبػ العتساء: نديت أف أخبخؾ يا مياجخ أف األستاذ أبا  -
 لقج ،السغارب ىػ دكتػر في الذخيعة، ككاف مجرسًا في الجامعة

مغ الببلد في  برعػبة، لقج خخجشاخة ف  استصاع اإلفبلت مغ الك  
 رحمة شاقة كشػيمة حتى كصمشا إلى ىشا..
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ػر في كمية الذخيعة؟ كلكغ مغ ىؤالء الكفخة ما شاء هللا! دكت -
 الحيغ أفمت مشيع الجكتػر؟

بًا  - أبػ العتساء: إدارة الجامعة التي كاف فييا، فقج كاف مخاؾ 
لمجيغ  عألنيع يعمسػف أنو ال يػافقيع عمى عقائجىع الفاسجة كتسييعي

 كمػافقتيع لمدبلشيغ الكفخة..

با العتساء، فكيف ىع "كفخة" يا أ مياجخ: أنت تُكثخ مغ كمسة -
ذخيعة، ككيف ىع كفخة في آف كاحج؟ ىل الزمبلء كإدارة في كمية 

ُيعقل أف الجكلة تعيغ في كمية الذخيعة اإلسبلمية كفارًا؟ ىحه لع 
 استػعبيا مشظ عجـ السؤاخحة!

الجكتػر أبػ السغاربة: أنا سأشخحيا لظ يا مياجخ، دعشي  -
ال يعخؼ شيئًا عغ  اأف مياجخً أُفيسو القرة يا أبا العتساء، فيبجك 

 ببلدنا..

 أبػ العتساء: تفزل دكتػر. -

إف دكلتشا يا أخ مياجخ دكلة كافخة، ال تؿيع أبػ السغاربة:  -
إن اإلسبلـ كال تحكع بو، وهللا تعالى يقػؿ في كتابو العديد: )

ومؽ لؼ يحكؼ بسا أندل هللا فأولئػ ( كيقػؿ أيزًا: )الحكؼ إل هلل
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أما زمبلئي مغ العمساء، أقرج الحيغ مغ  (،ىؼ الكافخون 
السفتخض بيع أف يكػنػا مغ العمساء، إنسا ىع مجخد إّمعات 

حكف ما ُيصمب مشيع، كيشافقػف لمدمصاف خػفًا عمى كضائفيع شفّ يُ 
 كركاتبيع، فيل عخفت لساذا نقػؿ عشيع كفخة؟

معيع حتى  اكيف ترخفتسؼ، كلكغ أالخ  امع أنشي ال أكافقكس -
 مشيع؟ افمتسكأ اىخبتس

أبػ العتساء: لقج خصصشا الغتياؿ مجيخ الجامعة فيػ رأس  -
و عبّلمة زمانو، فمو كتبًا مشتذخة بيغ نالكفخ كالشفاؽ، كيعتبخك 

ع عمّ كثيخة، كلكشو يُ  الشاس، كلو لقاءات تمفديػنية كدركس كُخص ب
 الشاس الباشل كال يعمسيع الحق.

عاِلع كلو قبػؿ بيغ يبجك مغ كبلمظ يا أخي أنو  غمياجخ: كلك -
 الشاس، يشذخ العمع بيشيع..

الجكتػر مقاشعًا: قمت لظ يا أخ مياجخ بأنيع رغع حسميع  -
شيادات عميا كرغع كل ما يقػمػف بو، إال أنيع ال يحكسػف بسا 
أمخ هللا بو، إنيع يخزعػف إلى القػانيغ الػضعية األجشبية التي 

 كضعيا االستعسار، فيل يخضيظ ذلظ؟
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ال يخضيشي، كلكغ ىل ىع مغ كضعيا؟ أـ أنيع جاؤكا  بالصبع -
كليذ في قجرتيع تغييخىا جسمة قبل؟  غفػججكىا مػضػعة م

عشجكع أليدت قائسة عمى  ذخريةثع إف األحػاؿ الكتفريبًل، 
 أحج السحاىب الفقيية األربعة؟

ظ نالجكتػر كقج ارتفعت كتيخة صػتو قميبًل: يا مياجخ ال يغخّ  -
عػا ىحه السحاىب البجعية لييجخكا الكتاب كالدّشة كل ىحا، لقج ابتج

 ملسو هيلع هللا ىلصحجيث نبييع ك إلى أقػاؿ الخجاؿ، فتخؾ الشاس كتاب ربيع 
 .غيخ السعرػميغكاتجيػا إلى أقػاؿ 

كلكغ أليدت أقػاؿ العمساء ىحه مغ الكتاب كالدّشة أيزًا؟!  -
مشح أكثخ مغ ألف عاـ كتمّقاىا السدمسػف في  أليدت ىي قائسةً 

أليدت بإجساعيع أصبحت  القبػؿ كالعسل عمييا؟كل مكاف ب
، "سبيل السؤمشيغ"لعرسة ألنيا عمى جساعة اتذخيعًا أقخب إلى 

عسػمًا أكسل ماذا كالحجيث يقػؿ بأف األمة ال تجتسع عمى خصأ؟ 
 ؟سجيخ الجامعةفعمتع ل

أبػ العتساء: لقج تخقبتو لسجة يػميغ، إلى أف لحقتو ذات يـػ  -
سًا، ككاف معو في سيارتو زكجتو كأكالده، مثّ عمى دراجة ككشت مُ 
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فسا أف ندلػا مغ سيارتيع أماـ بيتيع حتى أشمقت عمييع 
 الخصاص فأرديتيع قتمى جسيعًا.

عق مياجخ مغ ىػؿ ما سسع: ماذا؟ قتمتيع جسيعًا؟! لساذا؟ صُ  -
ما ذنب زكجتو كأكالده؟! كيف تفعل ذلظ بيع؟! مغ أفتاؾ بحلظ يا 

الجياد في سبيل هللا؟!  أملًا مغ ببلدؾ كتحا جئت ىاربألي فتى؟!
لقج ذكختشي حيغ قمت بأنظ تمثست بسػقف مّخ معي  سبحاف هللا!

فأنا أغسزؾا عيشي يؾما  بقساشة سؾداء لكيال أرى عكدو، 
الحقيقة، وأنت أخفيت وجيػ كمو وأبقيت عيشيػ ورغؼ ذلػ لؼ 

 ، فذقان بيؽ السؾقفيؽ.تخ  الحقيقة

ا مياجخ، كسشعسل إف شاء هللا عمى يبجكا أنظ مغخر بظ ي -
.  تعميسظ العقيجة الرحيحة، أنا تعبت اآلف كأريج أف أستمقي لمشـػ

 ىل أنتسا متفقاف دائسًا عمى األفكار ىكحا؟ -

تخمي، كمع ذلظ فشعع  ـسؤالظ غخيب يا مياجخ، كال أعمع إال -
 نحغ متفقاف دائسًا.
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بل ب، صجقاني، سيأتي يـػ لغ تختمفاف ؼيو فحدمياجخ:  -
، سشجج كقتًا متدعًا نعدت حدشًا كأنا كحلظ، سيققل أحجكسا اآلخخ

  .بعج كصػلشا إلكساؿ حجيثشا

كسط ذىػليسا ، ه الكمسات مغ مياجخكيشتيي الحػار بيح
 .كيدتدمع الجسيع لمشـػمسا قاؿ، 

السريبة  فيتفكيخه بُيبحخ ليدتمقي مياجخ عمى فخاشو، 
، في الرجور ما يحّل القكفيخىل عشجيتداءؿ: فآنفًا،  ياسسعالتي 

 ؟!الجكقؾرالجاىل و تقداوى العقؾل بيؽ 

؟ أـ ُتخاىسا القتل كاإلجخاـىل ىسا ضحايا لفكخ تخػ 
 بخيئة  ُندعت الخحسة مغ قمبييسا؟ حتى أنيسا لع يتأثخا بسقتل شفػلة 

كحلظ، فسا الحؼ ندع ىحه الخحسة مغ  اإف كانف، ليا ال ذنب
 قمبييسا؟!

عمى الجيغ، ألف الجيغ كمو رحسة  غيخةً  بالتأكيج لغ تكػف 
ل كل مغ ىّب كالجيغ ال يأمخ بالقتل ببل ذنب، كلع يػكّ  كإندانية،

كدّب عمى أف يكػف قاضيًا كجبّلدًا في آف كاحج، يقزي عمى 
لػ أف كل  العباد بسا تػىسو أحبلمو الدفيية مغ أحكاـ شائذة،
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ح قاضي كاحج مغ ىحه الشابتة، حجثاء األسشاف، ضغ بأنو أصب
القزاة، فقاـ بتشفيح ما يخػ مغ مشطػر جيمو بأنو ىػ العجؿ، 
فقتل كبصر عمى ىػاه، ألصبحت الجنيا غابة لكل صاحب ىػػ، 

إن ، آه.. كالجخيسة في السجتسعات فتعع الفػضى، كتشتذخ البمبمة
بظر الغالة ل يقل جخيسة عؽ بظر الظغاة، وكميؼ يدقحقؾن 

 .بظذة كبخى 

كتشّيج تشييجة ألع كحدخة، ثع أغسس مياجخ عيشيو 
.    استدمع لمشـػ

***** 

 يكسل مياجخ سخد قرة رحمتو قائبًل: 

 ،شاا الػصػؿ إلى ىجفشآخخ حتى قارب لع يسس أسبػع  ك 
كىي مشصقة السثمث الحجكدؼ الحؼ تذتخؾ ؼيو ثبلث دكؿ، في 

خة، مدبػقة برحخاء مغ الشاحية التي قجمشا كعِ  مشصقة جبمية  
 يقعحيث  ييا أحج مغ ىحه الجكؿ الثبلثة،مشيا، ال يرل إل

، ، كمع ذلظ أضغ أف في األمخ ريبةً السعدكخ الدخؼ لمجساعة
ف لثبلث دكؿ أمشية عدكخية أف تجع مثل ىحا السجّسع يشسػ يفك
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كيتخعخع بأماف؟! إنيع كسغ يدرعػف الذػؾ كالحشطل كالحذير 
في مدرعة محػشة بالخعاية، لكي يدتغمػنو ؼيسا بعج لغايات 

 نجدة، كأىجاؼ مجمخة.

كلكغ قبل الػصػؿ إلى السعدكخ بحػالي عذخيغ 
كيمػمتخًا، ككشا عمى مذارؼ إحجػ القخػ الحجكدية، ككاف مخاد قج 

تمظ  إلى جخػؿالمغ  حّحرهتػاصل مع أحج زمبلئو في السعدكخ، ف
القخية، لػجػد تشطيع آخخ كاف عمى خبلؼ الجساعة التي يشتسي 

 ع اشتباؾ بالخصاص بيشيسا قبل يػميغ.نو كقإ، حيث إلييا مخاد

كسا  سبلمياً إكرغع أف ىحا التشطيع أيزًا ُيعتبخ تشطيسًا 
، بل ككانا ىسا االثشاف تشطيسًا كاحجًا مغ قبل، إلى أف انذق يدعع

 أميخمشرب بدبب االختبلؼ عمى اآلخخ، كل كاحج عغ 
الحؼ يجب أف يقػدىع  الجساعة، أك ربسا يدسػنو خميفة الجساعة،

 سيعًا، كىحه السعمػمات عخفتيا ؼيسا بعج مغ أكثخ مغ مرجرج
 .في نفذ الجساعة

ف أمخاء التشطيع اآلخخ يعخفػف مخاد حق السعخفة، إكحيث 
يكغ مخاد يعمع عغ تمظ  عجاء ىحا التححيخ مغ زميمو، فم
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االشتباكات األخيخة، حيث كاف كقتيا في مجيشتو، كلع يكػنػا 
 التفاصيل خذية السخاؾبة.يتحجثػف عبخ اليػاتف عغ ىحه 

في ىحه األثشاء حاكؿ مخاد أف نخخج مغ أشخاؼ ىحه 
القخية التي أصبحشا كاقعيًا ضسغ أراضييا كقج نفاجأ في أؼ 
لحطة بحاجد ليع أك دكرية متشقمة، مسا زاد في صعػبة أخح 

كاضحيغ لكل مغ  كنبجك، كنحغ في رابعة الشيار الحيصة كالححر
 يخاقب حجكد القخية.

شسا كشا نحاكؿ التدمل بعيجًا عغ حجكد القخية، إذ كبي
بأصػات الخصاص تشيسخ حػلشا، فاستمقيشا أرضًا بدخعة، كصخخ 

نتحخؾ، ؼبقيشا ىكحا حتى اقتخب مشا  أكفيشا مخاد بأال نخاؼ 
عشاصخ الجكرية التي أشمقت الخصاص عميشا، فسا أف كقفػا 

 رخًا فييع:كتخجمػا مغ سيارتيع، حتى كقف مخاد صا ابالقخب مش

 كيف تصمقػف عميشا الخصاص ىكحا؟! ماذا لػ أصبتسػنا. -

قائج الجكرية: ىحا أنت يا شيخ مخاد؟! لع نكغ نعمع أنظ أنت؟  -
فشحغ نعمع أنظ في مجيشتظ مشح أكثخ مغ شيخ، كنعمع أنظ ال 
تعخؼ ما الحؼ حجث بيششا، لقج اشتبكشا أمذ األكؿ مع أمخائظ 
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اختفاء بعس اآلليات التي تخرشا،  بعج أف ثبت أف ليع يجًا في
كىحا ؼيو خخؽ لمسعاىجات التي بيششا، بأال يعتجؼ أحج مشا عمى 
اآلخخ أك عمى جشػده كآلياتو، كأنت تعمع ذلظ، فيل يخضيظ ذلظ 

 لقج قتمػا مشا سبعة.. يا شيخ مخاد؟

أنت تعمع بأنشي لع أصل بعج إلى السعدكخ كال يا أبا جشيج  -
ث عشو، كىحا شبعًا ال يخضيشي، كلكغ البج أعخؼ شيئًا عسا تتحج

 مغ التثبت أكاًل قبل الجخػؿ في اشتباكات كمعارؾ جانبية بيششا.

فدشعصيكع ىحا صحيح يا شيخ مخاد، كبسا أنظ كصمت اآلف  -
ثع البج كأف  ،غيمع زمبلئظ األمخاء كالذخعي فييا ميمة تتذاكر

 نجمذ لششيي ىحا الخبلؼ بيششا.

 قشا اآلف كسأترل بكع الحقًا.حدشًا، سشكسل شخي -

كلكغ يا شيخ مخاد اسسح لشا أكاًل أف نأخح أحجًا مسغ معظ  -
رىيشة حتى ندتصيع التفاكض معكع، ؼباألمذ أسخت جساعتظ 

 أحج جخحانا كلع يخضػا بتدميسو لشا لسعالجتو.

رىيشة؟! ىل جششت يا أبا ُجشيج؟! كيف تدسح لشفدظ بأف  -
 يششا القتاؿ..ىحا سيذعل ب تصمب مشي ذلظ؟!
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خمي سبيمكع جسيعًا، كاعمع الػحيج ألُ  خشي  ىحا ش  )مقاشعًا(:  -
دغ الشػايا مغ حُ  ضيارإألنشي أريج  سبيمكع إالّ  بأنشي لع أخلِ 

 شخفشا، كأنت تعمع أف ىحا حق.

كاف األربعة الحيغ مع مخاد ىحا الطخؼ الحخج  ضلّ في ك 
ا يدسعػف يدتسعػف ليحا الحػار كقج أصابيع الحىػؿ مغ ىػؿ م

ىكحا؟  السجاىجيغ أف يكػف مشقدسً سجتسع اكيذاىجكف، إذ كيف ل
يكػف بيشيع اقتتاؿ كقتمى كرىائغ كسخقة آليات كخبلفات  فبل كي

كقف الجسيع أيغ ركح الجياد ككحجة الرف؟! ؟! ةعمى اإلمار 
، ككانت الرجمة األكلى ليع عمى ُيرّجقػف غ ال يكادكف يمحىػل

ا يتخيمػف أنيع سيججكف مجاىجيغ أرض الػاقع، بعكذ ما كانػ 
 .كالرحابة الكخاـ رضػاف هللا عمييع

مخاد: حدشًا، اذىب يا أبا العتساء كسمع نفدظ إلييع كال تخف،  -
صيل عميظ، كال تخف فديكخمػنظ نسشدتعيجؾ ىحه الميمة، كلغ 

 فخكف لظ سبل الخاحة فأنت لدت شخفًا في الخبلؼ بيششا.ػ كي

مسا يخػ كيدسع، كبرست  أبػ العتساء مرعػقًا كقف 
، فأخحه أحجىع كأركبو بخصًى ثقيمة مذى نحػ الديارةكذىػؿ، 

بعج أف قاـ بتفتيذو، كسط ذىػؿ مياجخ  برشجكؽ الديارة
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الحػامج، ثع انصمقت الديارة في شخيق، كمزى  يكالجكتػر كأب
 مخاد كرفاقو في شخيق آخخ.

 دفع   ةِ كأخيخًا كبعج أف ابتعجنا قميبل عغ القخية، إذ بديار 
يا بعس الخجاؿ الحيغ حّيػا ششدؿ مفرباعي ترل إليشا لتحسمشا، 

ربعة بعج أف فقجنا أيزًا أبا نحغ األ مخاد بمقب األميخ، كركبشا
، مغ قبل شا زئيف كأبػ الدخاجفارق   ،بعج أف كشا سبعةؼ، العتساء

 بخدت ىستشا ، حتىبقيشا أربعةؼ ىا ىػ أبػ العتساء ذىب، كاآلف
مغ صخاع بيغ مغ ُيفتخض أنو  عج أف رأيشا ما رأيشاالجياد، ب عغ

، حػلشا تسؤل السكاف التي الثمػج، فأصبحت أبخد مغ ػاحجالبيُت ال
 .رافقشا شػاؿ الصخيق الحؼكالبخد 

، كالخػؼ صعػد الجباؿيبجك أف السذي في الصيغ، ك 
، قج زاد في إرىاقشا كتعبشاالحؼ جيج الحؼ رافقشا شػاؿ رحمتشا، كال

نشتطخ شخحًا مغ  اآلف عج ىحا السػقف األخيخ، كنحغنديشاه ب
 .بعج أف نرل كنختاح مخاد لكل ما حجث

سػا أؼ كحجة  إف ُتّجار الحخكب مغ أىع أكلػياتيع أف ُيقدِّ
لحا يعسمػف عمى  أك أكثخ، متجاندة إلى معدكخيغ متشاحخيغ،

ثيخكف تججىع يُ خمق أؼ خبلؼ بيغ أفخاد البيت الػاحج، ف
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الدياسية أك الجيشية أك الصائؽية أك خية أك العدكالخبلفات 
في  أك أّؼ خبلؼ ميسا كاف مدتػاه، االقترادية أك السحىبية،

إبقاء الزعف كالتفخقة بيغ بىع،  يزسشػا استسخاريتيع سبيل أف
 .الجسيع

***** 
 

 داخم يعسكش انتُظيى..
 

 بعج أف قاـ الحخسك  ،السعدكخ ىا نحغ أخيخًا نجخل
و بمقب تخاشب التيتمظ الجكرية  ناحكخ تف ،ميخبتحية مخاد بمقب األ

 .قرة ىحه األلقاب عخؼن ال زلشا الأميخًا كشيخًا؟!  الذيخ،

 المػحاتك  ،غيالسشتدبعجد تفاصيل السكاف ككثخة كانت 
 ، كأزياء الستػاججيغديشية تب عميو شعاراتالتي كُ اإلعبلنية 

 كأثار ،شغل عقل مياجخقج  كاف ، كل ىحا..السمفتة لمشطخ
 ،ويمريخ صجيؿعمى  الحدف  كأنو أنداهحتى  ،دىذتو كفزػلو

ججيجة يخاىا ألكؿ ا دني إنيا مشاضخ لع تخصخ لو عمى باؿ،فيي 
 مخة، كل شيء ججيج كغخيب كعجيب.
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 .تع، لقج كصمةطم  إلى ىحه السِ جسيعًا  اقتخبػاـيا  -

عميو شخكده  قصعتو مياجخ ليحه الكمسات التي تشبّ  
مشاضخ لع مغ  ،رأػمسا  واستغخابك  تودىذ غمتو يقطكأ خيالو،ك 

 إلخ. ..ةكأماكغ تجريب عدكخيججيجة لػحات يعتج عمييا مغ قبل، 

كقف مياجخ عمى األرض محىػاًل يشطخ حػلو: تمظ لػحة 
كلػحات كثيخة  كبيخة مكتػب عمييا: )خبلفة عمى مشياج الشبػة(،

 ػمكتػب عمييا: )جاىدكف( مسع: ربسا ىحا شعار السمحسة الكبخ 
مكتب مكتػب عمى بابو: )مكتب  عشيا مخاد، ىشاؾ نيالتي أخبخ 

ربسا ىحا مكتب التدجيل الحؼ سشجخمو اآلف،  ..االنتداب( مسع
ربسا ىحا مكتب  نعع!كىشاؾ باب مكتػب عميو: )مكتب الحدبة(، 

األمػاؿ، كذلظ باب مكتػب عميو )السكتب الجعػؼ( جباية يتعمق ب
 كاإلفتاء.خبسا ىحا يختز بالعمع الذخعي ف

 يتمفت حػلو كبجىذة ججيجة ،ثع ككأنو قج تحكخ شيئاً 
حع يتستع: أيغ ذىب مخاد، لقج كاف ىشا، أيغ اختفى فجأة؟ لع أالك 

 أنو غادرنا!
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تقابمػا أميخ السؤمشيغ.  يلك ،ػا رتبًل كاحجًا بدخعةفّ ص  تْر ـّيا فمْ  -
 صاح أحجىع(.ىكحا )

 –فارقو ة لع تجىذما زالت الك  –التفت مياجخ سخيعًا 
 نحػ الذخز الحؼ صاح بيع آنفًا، رفع حاجبيو باستغخاب كتستع

عغ  : أميخ السؤمشيغ!!؟كقج عادت إليو التداؤالت الدابقة ىامداً 
يسازحشا؟ أنو ىل ىػ جاّد أـ  سؤمشيغ يتحجث ىحا؟لم أميخ   أؼ

؟ ثع بعجكلع يدسع بو السؤمشػف  كيف يكػف ألميخ مؤمشيغ كجػد  
ىل يمبذ عسامة كثيابًا كتمظ التي ك ؟ ريحةىل سشكمسو اآلف بالف

 نذاىجىا في األفبلـ كالسدمدبلت التاريخية؟

أسئمة كثيخة تبادرت في ذىغ مياجخ، يخفع حاجبيو تارة 
 هيحبترخفاتو ليذ كحجه كانت  بكل عفػية كيبتدع تارة أخخػ،

 نفذكانت ليع  الحػامج يككحلظ الجكتػر كأب، بل حيخةال
 الترخفات.

كسا أُمخكا، مشتطخيغ  كاحج   في رتل   ثةالثبل اصصفّ 
، اقتخب أبػ الحػامج مغ مياجخ األكامخ التالية لمتحخؾ كالتػجو

ىامدًا: ما ىحا يا مياجخ؟ لع أكغ أتخيل ىحا؟ تبجك الحياة 
شبيعية ججًا، كيبجك ىؤالء الشاس مثمشا، لع أكغ أتخيل أف كل 
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لحيغ كشا شيء شبيعي ىكحا! أيغ الحرار كالجياد كالسجاىجيغ ا
 نخػ مقاشع اإلصجارات عشيع؟  

 بجكالػاقفيغ مسغ ي ـيا يا شباب تحخكػا خمفي، )نادػ بيع أحج -
أنو مدؤكؿ في الجساعة، ثع مذى أماميع متجيًا نحػ الباب الحؼ 

 عميو: مكتب االنتداب(. بتكُ 

كقف الجسيع بانتطار األكامخ، كاف مياجخ أكؿ الػاقفيغ، 
 :كالحؼ يبجك أنو مػضف ىشا لسمثع،ا سمتحياقتخب مشو ذلظ ال

 ما اسسظ؟ -

 مياجخ. -

عمى مدسى، اسسظ مياجخ كىا أنت حقًا  عما شاء هللا، اس -
 في سبيل هللا، تعاؿ معي يا أخ مياجخ.ىاجخت 

دخبل إلى مكتب االنتداب، كقاـ السدؤكؿ بإعصاء 
ذخرية، نطخ ال ومياجخ كرقة كشمب مشو أف يسؤلىا ببيانات

كإذ بيا أسئمة نحػ: االسع، العسخ، الدكغ  ،رقةمياجخ إلى الػ 
 ...، الخبخات، سبب االنزساـسابقًا، التحريل الجراسي، السيشة

 إلخ.
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مشو في الػرقة، ثع  صمػبجمذ مياجخ جانبًا كأممى الس
دؤكؿ، الحؼ شمب مشو أف يجمذ في صالة ػضف السأعصاىا لمس

ة، ليدتعج يجخميا مغ باب مقابل لمباب الحؼ دخل مشو في البجاي
 لمقاء أميخ السؤمشيغ.

في الرالة جمذ مياجخ يشطخ إلى المػحات السعمقة 
عمى الججراف، بعزيا آيات قخآنية، كبعزيا تسجيج كثشاء عمى 
الخبلفة كالخميفة، كأكثخ المػحات تحث عمى الجياد كالخباط 

الذغل ، ككحلظ المػحات التي أصبحت كشاعة أميخ السؤمشيغ
 .تي ُكتب عمييا: )جاىدكف(سياجخ، كالل الذاغل

عاد مياجخ يتخيل شكل الخميفة الحؼ سيقابمو، كالمغة 
التي سيتحجث بيا، بجأ يتحكخ قررًا قخأىا قجيسًا عغ الخمفاء في 

 الرالةامتؤلت لو صػت االتاريخ اإلسبلمي، فجأة يقصع خي
 ."األنرار اإلقميسي يأب"قع لسقابمة أميخنا  ،: مياجخبرجاه 

كًا، كتػجو إلى صاحب الرػت في كقف مياجخ مختب
 آخخ الرالة: أنا جاىد سيجؼ.

 قل يا أخي. غال تقل يا سيجؼ، كلك -
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 حاضخ، أنا مدتعج يا أخي. -

 .دخلاـيا  -

ّجؼبذا اتح لو الباب، دخل مياجخ، كإذفُ  ، ال الصمعة ب ج 
إال أنو يمبذ عسامة سػداء،  ،بذيء بؿية الذباب يختمف عغ

سػداء  االذباب في الخارج، إال أني كثياب كتمظ التي يمبديا
 المػف:

 الدبلـ عمى أميخ السؤمشيغ كرحسة هللا كبخكاتو. -

كعميكع الدبلـ كرحسة هللا، تفزل يا أخ مياجخ، كعمى فكخة  -
أنا األميخ أبػ األنرار اإلقميسي، كلدت بأميخ السؤمشيغ، فأميخ 

تفزل ، خميفتوالسؤمشيغ اآلف بجػلة جيادية خارج السقخ، كأنا 
 بالجمػس يا أخ مياجخ.

بة المقاء مغ قمب مياجخ، فيحا  بيحه الكمسات زالت ـر
األميخ شاب مثمو كإف كاف يكبخه ببزع سشػات، كىػ أيزًا 

، كسا يحةيتحجث بميجة أىل البمج، كليذ بالمغة العخبية الفر
 تخيمو بأنو قادـ مغ الدمغ الساضي.



- 134 - 
 

نرار: األ يجمذ مياجخ عمى أريكة مقابل األميخ أب
 أخي، ىل تدسح لي بدؤاؿ؟ يا شكخًا لظ

 عع تفزل.ن -

ما ىػ دكرؼ بالزبط، أقرج ماذا سأعسل عشجكع؟ كمقابل  -
 ماذا؟ ك..

)مقاشعًا(: ميبًل.. ميبًل يا أخي ال تعجل عمي، كشت سأبجأ  -
ي، كلكغ يبجك أنظ عجػؿ، شبذخح ما سألتشي عشو قبل أف تدأل

ند   خ م ق  كسا قاؿ تعالى: ) ؽ   ان  اإل   ل   م  ج   (.ع 

اإلرىاؽ مغ الدفخ  نا فخبسا أّثخ عميّ ال تؤاخحني يا أميخ  -
 ، فشحغ عمى سفخ مشح أسبػعيغ.صػيلال

نعع لقج عمست ما حجث لكع في الصخيق، ال عميظ يا أخي،  -
 سأخبخؾ بكل شيء.

، كعغ وكبجأ األميخ يذخح لو عغ الجياد كؾيستو كأنػاع
كتقجيع  ،ككاجب االنرياع لو الخبلفة اإلسبلمية كعغ خميفتيع

كإف جمجؾ كأخح مالظ، كىكحا، ثع عخج بو عغ  لو الدسع كالصاعة
استعجاداتيع لمسمحسة الكبخػ القادمة التي ستفرل بيغ أىل الحق 
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كأىل الباشل، ؼيربح الشاس فدصاشيغ، فدصاط إيساف ال نفاؽ 
ؼيو، كفدصاط نفاؽ ال إيساف ؼيو، ككاف ىحا الجانب مغ الحػار 

 ما شّج مياجخ إليو أكثخ. ىػ

لع يكتخث مياجخ في البجاية لفحػػ الحجيث، كلكشو عشج 
ف إ، فسا بذػؽ  يشتطخه فيػالحجيث عغ السمحسة، تشبو لمكبلـ 

 :)بميفة( انتيى األميخ مغ كبلمو، حتى بادره مياجخ بالدؤاؿ

 لػ سسحت لي أف أسأؿ. ،لجؼ سؤاؿ يذغمشي -

 تفزل، بكل سخكر. -

غ السمحسة الكبخػ التي ستفرل أىل الحق عغ لقج تحجثت ع -
أىل الباشل في فدصاشيغ، كسؤالي ىل سيطيخ السيجؼ في ىحه 

 السخحمة؟ كمتى سيطيخ؟

 سؤالظ جسيل يا مياجخ، كيبجك لي أنظ ميتع بيحه السدألة. -

 أنا ميتع ججًا أف أعخؼ ىحه السدألة. في الحؿيقة نعع، -

ال عميظ، سأخبخؾ  ،اً حدش)بحخكات تعبيخية مبالغ فييا(:  -
 ،سةيبالتفاصيل، نحغ نقـػ اآلف بالتحزيخ لتمظ السمحسة العط
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ؾ ر ، كلكغ البج كأف نخػض بعس السعاببل شظ القادمةك 
كالتي ال تقل أىسية عغ السمحسة الكبخػ، ألف قبميا، التسييجية 

كرفع راية الخبلفة  ،سيج لطيػر السيجؼسيُ  اىحه السعارؾ ىي م
صمق مغ ىحه األرض السباركة إلى جسيع التي ستش ،العطسى

أنحاء العالع، كسيكػف لظ شخؼ االنزساـ ليا مغ اآلف، بذخط 
أف تبايع أميخ السؤمشيغ عمى الػالء السصمق لو، كعمى نرختو 
بشفدظ كمالظ، حتى تكػف جشجيًا مغ جشػد السيجؼ، كإال إف لع 

جشج  تبايع كتقجـ لو كاجب الػالء كالدسع كالصاعة، فمغ تكػف مغ
، بل ستكػف في فدصاط السشافقيغ كالعياذ باهلل كفدصاشو السيجؼ

 تعالى، فاححر يا أخي مغ الػقػع في ىحا الذخؾ.

كيؤالء  ،)شعخ مياجخ بأف ىحا األميخ يقـػ بعسل تخكيجي -
ع تجارية في اإلعبلنات التمفديػنية، مالحيغ يقػمػف بالتخكيج لد

شاعة تامة(: نعع.. نعع مغ غيخ ق الذعػر قائبلً  اكلكشو كتع ىح
أييا األميخ، البج مغ البيعة كالػالء كالدسع كالصاعة ألميخ 
السؤمشيغ، كالجياد تحت رايتو حتى يطيخ السيجؼ... كاآلف يا 

 أف أفعل؟ أخي ماذا عميّ 
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يدمسػؾ لباسظ لسيأخحؾ اإلخػة إلى غخفتظ )بججية كصخامة(:  -
و لباسظ )كاد مياجخ أف يشفجخ ضاحكًا عشج قػل ،الذخعي

يدجمػؾ في لكي ك  ،ؿ(ءالذخعي، كىل نحغ نداء؟ ىكحا تدا
خؾ الذّ  بل تقع فيكي ،تعمع ديششا الرحيحكي تالسكتب الجعػؼ ل

ظ عمى الدبلح، ثع سيتع فخزؾ في السكاف نػ سكسيعمع، ج  كالبِ 
السشاسب، فبل تقمق كال تتعجل، كحياؾ هللا في دكلة الخبلفة 

 ف.اإلسبلمية، تدتصيع االنرخاؼ اآل

قاـ مياجخ فذكخ األميخ كاستأذف باالنرخاؼ، كخخج 
ليدتقبمو الخجل الحؼ كاف معو في الخارج ليأخحه إلى مكاف آخخ 

كىػ يتستع في نفدو: تخػ كع مخة ذكخ كمسات  في السعدكخ
 الذخؾ كالكفخ كالبجع؟

الحؼ بجأ  ،كىكحا، بجأت األياـ تسّخ سخيعًا عمى مياجخ
مغ كجية  ح كتمقي العمع الذخعييتشقل بيغ التجريب عمى الدبل

 بأنو ال كجػدكىػ يذعخ كل يـػ أكثخ فأكثخ ، نطخ الجساعة
حتى  كخاصة مع مثل ىؤالء، ،في ىحا الدمافمسمحسة الكبخػ ل

ككاف يمتقي بخفاؽ الصخيق، ندي ما حجث لرجيقو زئيف، أنو 
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فيحا أبػ الحػامج قج كضعػه في السكتب اإلعبلمي، ليدتفيجكا مغ 
 خبختو.

 كيف أصبحت خبختظ اإلعبلمية يا أبا الحػامج؟ -

 ،متصػرة ججاً  ةً الحؿيقة نحغ نستمظ أجيدة كأدكات تكشػلػجيّ  -
كندتصيع إخخاج األفبلـ الستصػرة، كالتي تشافذ كبخػ الجكؿ 

 الستقجمة في مجاؿ الترػيخ كاإلخخاج كالبخامج.

 ما شاء هللا، كمغ أيغ نذتخؼ كل ذلظ؟ -

جخ كييسذ(: كال امع، )يسيل بخأسو إلى ميفي الحؿيقة ال أع -
 ُيدسح لشا بالدؤاؿ عغ ذلظ، فبل تدأؿ يا صجيقي.

لغ أسأؿ مخة ثانية، ىل تحكخ يـػ تحجثشا عغ  نعع فيست، -
 أىسية عمع اإلعبلـ في جيادنا؟

نعع أتحكخ ذلظ، لقج كشت محقًا بكبلمظ يا مياجخ، اآلف أنا  -
قج أكسمت دراستي كازدادت  مقتشع تسامًا بسا قمتو لي، فمػ أنشي

 خبختي األكاديسية لكشت اآلف أكثخ معخفة كخبخة في عسمي.

 العتساء؟ يىل يػجج أؼ خبخ عغ أب -
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  كبل، لع أسسع شيئًا بعج. -

 بعس الػقت، في كل يـػ يجالذ مخادمياجخ كاف 
فيتحجثاف عغ مجخيات ما يسخ بو مياجخ يػميًا في السعدكخ، 

أكثخ عمى الربخ كالػالء كالتعمع، ككأنو كيذحح مغ ىستو، كيحفده 
أبيس ال تجارب سابقة لو في الجنيا،  يقـػ بعسمية غدل لجماغ  

كل أنػاع التعاكف كالقشاعة كالػالء لو ككاف مياجخ دائسًا ُيبجؼ 
كالخغبة في التعمع كالتجريب، كلع يكغ يعتخض عمى شيء، بل 

الججد ربسا أحيانًا يذارؾ في إقشاع كتربيخ بعس الذباب 
 .لبلنخخاط في تعميسات الجساعة كمذاريعيا كنطخاتيا كتػجياتيا

إال أنو كاف كثيخ الدؤاؿ عغ السيجؼ كعغ االستعجادات 
نو أحيانًا كاف بعس إلمسمحسة الكبخػ عمى كافة األصعجة، حتى 

غ يستعزػف مغ كثخة أسئمتو عغ ىحا يالقادة كاألمخاء كالذخعي
ال إجابة عمييا، مثل متى  السػضػع، خاصة كأف بعس األسئمة

 .. كىكحا.سيطيخ كأيغ ككيف

كفي ىحه األثشاء كاف أبػ العتساء قج شالت مجتو عشج 
، كلع كمياجخ مخاد وؼ ؼيحال تشطيعالسحارب لم ،التشطيع اآلخخ

يذعخ بأف أحجًا مغ شخؼ مخاد قج سأؿ عشو أك اىتع بو، كقج 
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لو، ككانػا يمحػف ؾ التشطيع استؿبااًل جيجًا كأكخمػا ند ااستقبمو ذ
عميو بيغ الفيشة كاألخخػ البقاء عشجىع كمبايعتيع، مقجميغ لو 
اإلغخاءات السشاسبة، كالخاتب كالسكانة كالدكجة، مع تكخار 

شعاره إمحاكالت غديل الجماغ التي يقػمػف بيا معو، مغ خبلؿ 
بأنو في جياده الحؼ جاء مغ أجمو لسحاربة أعجاء اإلسبلـ، تحت 

، ثع بجؤكا يذخكػنو ببعس مع السجاىجيغ األبصاؿ راية التػحيج
 نديك معاركيع حتى بجا ككأنو انخخط في التشطيع مع الدمغ، 

 .الجكتػر الحؼ جاء معو

العتساء سػػ أنو  يفي خاشخ أب جػؿيلع يكغ في البجاية 
كلكغ بعج أف قج فارؽ شيخو كصجيقو الجكتػر أبا السغارب، 

ه يدتقخ ليحا الجياد، بجأ كالؤُ  ، كشاركيعِقبِميعزكجػه بفتاة مغ 
 .التشطيع

مع شباب  فيتكيّ كمع مخكر الػقت، أصبح أبػ العتساء 
التشطيع الحؼ ىػ ؼيو، كيجج في بعزيع صجاقات بجأت تتصػر 

في بعس السعارؾ ضج مغ  أميخاً تجريجيًا، خاصة بعج أف جعمػه 
يع أعجاء اإلسبلـ، ما جعمو يشخخط في التشطيع كيشجمج نيعتبخك 

 ثخ مغ ذؼ قبل.أك
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في التشطيع، أف يتػسط  كبارحاكؿ مخاد مع األمخاء ال
ت ءىع ليعيج أبا العتساء كسا كعجه، كلكغ جسيع محاكالتو باعشج

السغارب ججًا، كحاكؿ ىػ  االفذل، األمخ الحؼ أزعج الجكتػر أبب
تعييشو ُمجّرسًا  بعج اآلخخ إقشاع األمخاء فمع يدتجيبػا لو، خاصةً 

 كد التشطيع، لكشو بصبيعة الحاؿ ليذ لو كمسةً شخعيًا في مخا
في سياسة التشطيع الخارجية، كالتي كانػا جسيعًا  مؤثخةً  ؾياديةً 

ال  أصبليجيمػنيا كسا يجيمػف مغ ىػ األميخ الفعمي ليع، كالحؼ 
، كمع مخكر الػقت لسخة كاحجة ػبو كل ايعخفػف شكمو كلع يمتقػ 

مع االنذغاالت األخخػ شيئًا فذيئًا بجأت تتزاءؿ ىحه القزية 
، كتعػد الجكتػر مغ السشديات تكاألكثخ أىسية، حتى أصبح

أيزًا عمى شاعة أكامخ التشطيع، كتدكج الفتاة التي اختاركىا لو، 
 .العتساء يداد كالؤه كانتساؤه بيع، كندي أمخ أبف

***** 

 

شبعًا في ىحه الفتخة مغ كتسّخ األياـ كتسزي الذيػر، ك 
تعخؼ مياجخ عمى  ،السعدكخ مع الجساعة االنخخاط التاـ في

خ العجيج مغ الذباب، كمغ جشديات مختمفة، كمشيع مغ غيْ 
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العخب، كعخؼ قرريع ككيؽية انتدابيع كأسباب انزساميع، 
 كل صغيخة ككبيخة عغ أكثخىع. ععمِ حتى 

كأثشاء االستخاحة بعج تجريب شاؽ،  ،في أحج األياـك 
جخػ بيشيع نقاشات  جمذ مياجخ إلى جانب أحج الدمبلء مسغ

، بجأ الحجيث بيشيسا دكف أؼ ىجؼ، نحػ ىل مغ قبل كمؤاندة
 تعبت؟ اليـػ كاف التجريب شاقًا أكثخ.. كىكحا.

أكثخ خرػصيًة، كذلظ حيغ سأؿ  ىً ثع بجأ يأخح مشح
مياجخ زميمو ما الحؼ جاء بو إلى ىشا مغ مدافات بعيجة، فيػ 

الدػفييتي الدابق، مغ دكلة مغ الجكؿ التي انفرمت عغ االتحاد 
سخكؼ، الحؼ أجاب كقج بجت الحدخة كالشجـ ككانت كشيتو أبػ عُ 

 عمى مبلمح كجيو كبيغ شيات كبلمو:

لقج كشت شالبًا في كمية العمـػ الدياسية، كلع يخصخ ببالي أبجًا  -
أنشي في يـػ مغ األياـ سيرل بي الحاؿ إلى ىشا، ككاف لي 

ىشا في ىحا ؿيقو زميل مغ إحجػ الجكؿ العخبية، ككاف ش
 السعدكخ.
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سأخبخؾ يا أخي مياجخ ببعس األسخار ألني كثقت بظ 
تتأثخ  فكرأيت ؼيظ السثقف كالباحث عغ الحؿيقة مغ غيخ أ

 بالذعارات كالخصابات الحساسية.

 بكل سخكر يا أخي كأشكخؾ عمى ىحه الثقة، تفزل. -

صمعشي عمى الخسائل كالرػر التي بجأ زميمي العخبي ىحا يُ  -
سميا لو شؿيقو مغ السعدكخ، باإلضافة إلى إصجارات السكتب يخ 

اإلعبلمي ىشا عغ تػجياتيع كعسمياتيع كشعاراتيع، ككاف أكثخ ما 
(، خالفة عمى مشياج الشبؾةيبيخني فييع ىحه الذعارات، مثل )

 (، كىكحا.نحؽ أنرار السيجي(، )جاىدون لمسمحسة الكبخى )

بشي خغّ خجسو لي كيُ تككاف زميمي يذخح لي ما ال أفيسو كيُ 
، كيحكي لي عغ السيجؼ كعجلو كجياده، إلى أف اقتشعت عبي

بالسجيء معو إلى ىشا لكي أشارؾ في السمحسة الكبخػ مع 
ىحه السمحسة ستقاـ فػرًا بعج عجة معارؾ  فالسيجؼ، عمى أساس أ

لجسع صف السجاىجيغ كتجريبيع حتى يكػنػا جاىديغ  ،صغيخة
 لمجياد مع السيجؼ.
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شا أنا كزميمي في الدشة األخيخة مغ الكمية، فسا أف شبعًا ك
تخخجشا حتى تجبخنا أمػرنا، كبسداعجة شقيق زميمي السػجػد ىشا، 

كالتشقل مغ بمج إلى  ،العشاء كالسذقة غكصمشا أخيخًا بعج رحمة م
 .آخخ

أف  –كسا تخػ  –كلسا كصمت إلى ىشا بجأت أكتذف 
رجره السخكد اإلعبلمي كعسا ي ،الػاقع مختمف تسامًا عسا قيل لشا

لع تخىا أنت بعج، كحيغ  – أخي مياجخ – فيشاؾ أمػر  كالجعػؼ، 
 كتحاكؿ الفخار كاليخب. ،كتشجـ عمى قجكمظ ستتفاجأتخاىا 

ال أخؽيظ أنشي فعبًل بجأت أالحع ما تقػؿ، ندأؿ هللا أف يعيششا  -
 عمى الحق كأال نتػرط في دماء األبخياء.

بلـ زميمو، فيػ قج الحع لع يذعخ مياجخ بججيج  في ك
كل ما قالو لو، ىشاؾ مخالفات كبيخة تقع ببل أؼ مباالة، كليذ 

يج الجساعة، كليذ شآخخىا القتل ببل رحسة، عمى كل مخالفة لس
، أكليا إقامة ما يدسػنو حجكدًا شخعية ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف

لظ أف ليع أكلػيات مختمفة عغ أكلػيات السدمسيغ ذكأىع مغ كل 
 عامة.
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في مداء اليـػ التالي أعمغ مكتب القزاء الذخعي عغ 
كجػب التػاجج في إحجػ الداحات، لسذاىجة ؾياـ حّج تعديخؼ 

كعجـ الؿياـ بسا  عقابو،مذيج  خة مغبعمى أحج الجشػد، ألخح الع
 قاـ بو مغ معرية استػجبت التعديخ جمجًا.

سغ مكفي الػقت السحجد فعبًل، حزخ الجسيع، كجاء أحج 
القزاة الذخعييغ، كجيء بالسحنب كىػ مكبل باألغبلؿ جعػف بي

في يجيو، ثع كضعػه في كسط الداحة، ككقف بجانبو القاضي 
 كالجبلد، فبجأ القاضي بتبلكة البياف، بعج أف حسج هللا كأثشى عميو:

حنب بسعريتو التي اعتخؼ السُ  فاتباعاً لذخعشا الحشيف، كبعج أ -
ميو تعديخًا ثسانيغ جمجة، كقج ألقيشا قاـ بيا، قخرنا ؾياـ الحج ع

 الؿبس عميو كىػ يذخب سجايخ الجخاف )التبغ(.

 فراح أحج رجاؿ القاضي برػت عالي:

اليتاؼ بالتكبيخ، ثع كخر(: تكبيخ، )كىكحا أكثخ  تكبيخ، )فعبل -
يقػد سيسفػنية صػتية ىتاؼية لتكػف  مغ عذخ مخات ككأنو

 لذاب(.كخمؽية مشاسبة لسقصع الجمج عمى ضيخ ا
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في ىحه األثشاء اقتخب مياجخ مغ أبي عسخكؼ مدتفدخًا  -
بيسذ: كىل التجخيغ يدتػجب الجمج شخعًا؟ مغ أيغ ليع بيحه 

 الفتػػ؟!

فشطخ إليو أبػ عسخكؼ نطخة الحؼ يؤكج لو ما أخبخه بو أنفا ،  -
 ثع حخؾ رأسو كشفتيو كأنو يحػقل.

غ السغارب مدتفدخًا ع ياقتخب مياجخ مغ الجكتػر أب
الحكع الذخعي لؿياـ ىحا الحج، فخد عميو الجكتػر باقتزاب ككأنو 

 عمى غيخ قشاعة بسا يقػؿ: 

 انو اجتياد القزاة يا مياجخ، أال يحق ليع االجتياد؟! -

لع يكغ السػقف الدابق مغ أكبخ السػاقف كأىسيا، بل 
مغ السػاقف التي  مغ ضسغ سمدمة   عابخ   ػقف  جخد مإنسا ىػ م

يخات كأدلة، كاف مياجخ ال يدتصيع مػاجية مخاد تحتاج إلى تفد
بيا، أك حتى غيخ مخاد، خذية أف يفدج عمى نفدو أمخًا بجأ يمػح 
لو كيخيج أف يفاتح بو مخاد، فيخيج أف يزسغ مػافقتو بديػلة كمغ 

 غيخ أؼ شظ أك ريبة.
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في أحج األياـ كأثشاء التجريبات، جاء األمخ فجأة ف
ميسة مدتعجمة خارج السعدكخ، باالجتساع فػرًا لمخخكج في 
قامػا بالتػجو إلى الديارات الكبيخة ك اجتسع الجسيع عمى عجالة، 

الديارات  ػجيتمجشػد، كذلظ بشاء عمى األكامخ، تل ةحاممال
أحج مغ  السعدكخ، كمغ غيخ أف يعمعبػابة مغ  خارجةً  بدخعة  
حق ت، كلكغ يبجك بأنو أمخ جمل يدما ىي شبيعة السيسة الجشػد

 .مباغتة غدكة

جة السجاكرة مفي الصخيق أخبخكىع عغ مطاىخات في الب
يا رمدًا نلمسعدكخ ضج نطاـ بمجىع، كىع يحسمػف أعبلمًا يعتبخك 

أف  –جيادية سفتخض أنيا تي مغ الال –لثػرتيع، فكانت األكامخ 
كرفع راية  ،يحسمػنياالثػار الحيغ األعبلـ مغ أيجؼ تمظ يشدعػا 

سغ بالجسيع، مع إنداؿ العقػبات أنف  الجساعة عػضًا عشيا، رغع
، كترػيخىع كىع يحسمػف ىحه يخفس مغ الشاس أك يعتخض

تحت رايات  شعبية   الخايات الدػداء، لبثيا عمى أنيا مصالب  
 .جيادية  

مغ كاف ىحه السيسة، ك شبيعة تفاجأ البعس مغ 
فأؼ أىسية ليحه القزية حتى يفتعمػا كل )الستفاجئيغ مياجخ، 
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 متػجيػف إلىت السدتعجمة كىحه األكامخ!؟ ككأنشا ىحه التحخكا
جيادية مدتعجمة، كما ذنب ىؤالء الحيغ سشأخح راياتيع  غدكة  

يا ليا مغ أكامخ صبيانية  مشيع كنفخض عمييع راياتشا؟ كبأؼ حق؟
، ىكحا تستع (بظر الغالة؟! ،ىحا البظر يجمشمقى سي، شائذة

 مياجخ في نفدو.

اإلجخامية: )ما ىحه ػاقف السىحه بجأ مياجخ يتحمخ مغ 
السبلحع كال بالتافية كالغخيبة التي ليذ ليا عبلقة ال األكامخ 
؟ كال حتى بالجياد؟ ما لشا نحغ كليؤالء الشاس؟! ما نقـػ بالسيجؼ

جك أنشا تػرششا في ببالفتػحات اإلسبلمية، ي بو ليذ لو أية عبلقة
كجو كتبصر بالشاس كتدفظ الجماء ببل عرابة تتاجخ بالجيغ، 

  .(كالبج مغ سخعة الترخؼحق، 

كبذكل ىسجي، ندؿ الجشػد بدخعة مغ الديارات كبجؤكا 
بسياجسة الثػار مغ أىل القخية كضخبيع ببل رحسة كال عجؿ، 

كا عمييع مطاىختيع أفدجكسمبػا مشيع األعبلـ التي بأيجييع، حتى 
، غيخ مكتخثيغ بالشداء كال باألشفاؿ ىا بذكل إرىابي دمػؼػ كفّز 

ا بعس الذباب الحيغ سخك تػاججيغ في تمظ السطاىخة، ثع أالس
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قامػا بسقاكمتيع كاالعتخاض عمى تػاججىع، كعادكا أدراجيع إلى 
 معدكخىع.

كصل صيت ىحه العسمية اليجػمية إلى أمخاء التشطيع 
فسا كاف  العتساء، ػالحؼ ؼيو أب اآلخخ، السشافذ لتشطيع مخاد،

جسة اليسجية اإلجخامية، مشيع إال أف أعمشػا رفزيع ليحه الي
فيحه القخية تعتبخ ، متػعجييع بالخد القاسي في أقخب فخصة
كبجؤكا بالفعل بسخاؾبة محسية مغ جشػد ىحا التشطيع كتابعة لو، 

 تحخكات ذلظ التشطيع لسباغتتيع في المحطة السشاسبة.

ج أحج ك خخ  عشجغ عمى ىحه العسمية، ك يبعج مخكر يػم
ر أبػ السغارب كبعس الجشػد في أمخاء التشطيع كمعو الجكتػ 

ميسة لذخاء بعس الكتب مغ السجيشة، كاف التشطيع اآلخخ يتريج 
كخدّ  عمى عسمية  مخاد كيشتطخ الفخصة السشاسبة لمشيل مغ تشطيع

شباب القخية التي تعتبخ نػعًا ما مقخًا  سفّس السطاىخة كأسخ بع
 ليحا التشطيع كأىميا في حسايتيع.

فييا الجكتػر كرفاقو، كبيشسا ىع في  انصمقت الديارة التي
الدائق بثبلث سيارات تخخج عميو فجأة مغ خمف الصخيق، تفاجأ 

محاكليغ بل الصصيادىع، مغ ق   جّبخٌّ ككأنو كسيغ م ،سػاتخ تخابية
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عمى التػقف الفػرؼ تحت تيجيج بعس شمقات الخصاص  إجباره
 ، ثع تحػلت إلى اشتباؾ مع تمظفي اليػاءالتي بجأت أكاًل 

 .الديارة، ككاف أبػ العتساء قج فتح عمييع الخشاش

االلتفاؼ مبتعجًا عشيع، كقاـ رفاقو  بجايةً  حاكؿ الدائق
االشتباؾ بإشبلؽ الخصاص عمى تمظ الديارات الثبلثة، فحجث 

السغارب في كتفو  ػلع يجـ شػيبًل، فقج أصيب الجكتػر أب الحؼ
مسا أجبخ إشارات الديارة،  ػحجت إإصابة بالغة، كسا أصيب

   رفاقو عمى االستدبلـ.كأجبخ الدائق عمى التػقف، 

بالديارات الثبلثة، التي  ُأحيصتك  ،الجكتػر كقفت سيارة
كقامػا باستخخاج مغ في  نحػىع، غيندؿ مشيا الجشػد مدخع

 بدخعة مع الرخاخ كالتيجيج،الديارة كإلقاءىع عمى األرض 
 متػق عة. خككانت السفاجأة غي كتػثيق أيجييع إلى الخمف،

ىع عمى األرض ؤ فقج كاف مغ ضسغ الحيغ تع إلقا
، ككاف إصابة بالغة في كتفو مراب ، كىػالسغارب ػأب الجكتػر

تفاجأ فأبػ العتساء،  :مغ ضسغ الجشػد الحيغ ألقػا الؿبس عمييع
، كانت قميمة مخكر لحطاتبعج بػجػد اآلخخ،  كل كاحج مشيسا
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مشيسا أف يأتي يـػ عمييسا  ، فمع يتػقع أحجالكبخػ ليسا الرجمة
 .يسامػاجية ضج بعز في أك لبعزيسا، يكػناف ؼيو أعجاءً 

ميسا  ،كلكشو الػالء األعسى، حيغ يدتحكع باإلنداف
ُيغمق العقػؿ إنو كانت درجة ثقافتو أك الذيادة التي يحسميا، ف

الخحسة مغ القمػب، فبل يعج ىشاؾ كبيخ  شدعكيدمب األفياـ، كي
 لػحػش الكاسخة في الغابات.فخؽ بيشيع كبيغ ا

أرعب  صخخ أبػ العتساء برػت خخج مغ قعخ رأسو
 السغارب! ػإنو الجكتػر أب: الجكتػر؟! الجسيع ببل استثشاء

 يغ مغ صػت أبيمحعػر  عكشيامأفتدّسخ الجسيع في 
غ ىحا الجكتػر الحؼ تدبب برعق العتساء، ال يعخفػف القرة، كم  

 ػعة التي يشتسي إلييا أبػ سجسحتى صخخ أميخ ال ؟العتساء يأب
 ؟ ىحا العتساء: ما األمخ يا أبا العتساء؟ ما بظ؟ أؼ دكتػر

السغارب الحؼ  ػأبػ العتساء: إنو صجيقي كشيخي الجكتػر أب -
جئشا سػية مغ ببلدنا في رحمتشا إلى ىشا، كالحؼ افتخقشا قبيل 

أنا إلى ، ك مخاد ع ىػ إلى تشطيعزكصػلشا قبل عجة أشيخ، فان
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 حتى نديشا ىحه القرة مغ عجة شيػر مزت.. ،كعتشطيس
 .ناسبحاف هللا فيحا ق ج ر 

في ىحه المحطة تجفقت الجمػع في مقمتي الجكتػر مع ما  -
الحؼ لع يكغ يخصخ  ،أصابو مغ ذىػؿ كصجمة مغ ىػؿ السػقف

لو عمى باؿ، كىػ ممقًى عمى األرض عاجدًا أف يقـػ ليأخح 
ضشاه الذػؽ لو كلخؤيتو صجيقو كرفيق دربو باألحزاف، كقج أ

كمعخفة أخباره، ما ىحا؟ كيف كصمشا إلى ىحا السػقف؟ أسئمة 
الجكتػر، في مػقف ال يقل صجمة عغ  غكثيخة بجأت تمػح في ذى

 مذاعخ صجيقو.

كتحكخ االثشاف كمسة مياجخ ليسا يـػ كانػا في رحمتيع 
 .سيققل أحجكسا اآلخخإلى ىشا حيغ قاؿ: 

يخفع صجيقو الجكتػر مغ عمى إلى أف ىخع أبػ العتساء ل
، خاصة أف ألميخه كال لصبيعة السػقف التخاب كيحتزشو غيخ آبو  

  .دمائو قج مؤلت ثيابو ككجيو

غ فاحتزشا يإنيا العفػية، التي حّخكت فجأة مذاعخ االثش
بعزيسا كقج ارتفع صػت نحيبيسا، كسط ذىػؿ الجسيع، فالحيغ 
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لسػقف مشجىذيغ، عمى األرض اعتجلػا قميبًل كىع يذاىجكف ا
الديارات الثبلثة كقفػا مشجىذيغ، بل لقج  غككحلظ الحيغ ندلػا م

كصعػبة تجفقت الجمػع في أعيغ أكثخ الػاقفيغ، مغ ىػؿ 
 السػقف.

يجب  ما الحؼ ارتبظ الجسيع كلع يعج أحج  مشيع يعخؼ
كدماء الجكتػر  غ،ي، كسط نحيب كبكاء االثشوعميو أف يترخف

 .العتساء يالتي امتدجت بجمػع أب

حدشًا يا أبا حتى تكمع األميخ مخاشبًا أبا العتساء: 
العتساء، تػقف كأكقف صجيقظ، نحغ نقّجر لكسا ىحه السذاعخ 

 .احسل صجيقظ لشعالجو عشجناالتي أّثخت فيشا جسيعًا، ـّيا 

: بل دعػنا عمى الفػر فخّد أحج أفخاد التشطيع اآلخخ
ة كأجيدة اء ميخ أشب مجيشاشجنا فعنحسمو إلى السذفى الحؼ 

 متصػرة..

لع يتحخؾ أبػ العتساء، كبقي يبكي كفي حزشو الجكتػر، 
سيصخ الرست كالحىػؿ فشادػ عميو أميخه، فمع يدتجب لو، ك 

جسيع، حتى الحع أحج أفخاد تشطيع مخاد بأف الجكتػر قج عمى ال
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أغسس عيشيو كسقصت يجاه بجانبو، فأسخع ليدتكذف األمخ، 
ج فارؽ الحياة، مسا زاد مغ صعػبة السػقف فأراد تحخيكو فإذا بو ق

عمى أبي العتساء الحؼ صخخ قائبًل: أنا مغ قتمو، نعع أنا الحؼ 
لقج  ربح البيع يا صجيقي ربح البيع، قتل صجيقو كرفيق دربو،

خ مثميا، .. )ثع انيسخ في نػبة بكاء لع يُ مياجخصجقت نبؾءة 
اؽ الجكتػر حتى كقع مغذيًا عميو، فقاـ رفاقو بحسمو، كقاـ رف

لع  بحسل دكتػرىع، كركب كل مشيع سيارتو، كسط ذىػؿ كحدف 
       يذيجكا لو مثيبًل مغ قبل(.

الجكتػر عغ رفقاء في السعدكخ عشج العػدة، يفتر 
بعج أف سمسػا الجثة لمؿيادة كأخبخكىع  ه بسا حجث،ك مياجخ ليخبخ 

 خّخ باكيًا.يتفاجأ مياجخ مغ القرة ؼي بسا حجث،

الي كقج خّيع الحدف عمى السعدكخ عامة، في اليـػ الت
كعمى مياجخ خاصة، كجاء مغ شيج السػقف إلى مياجخ 

 معديغ.

حّيخنا، كنخيج  أحجىع: أخي مياجخ الحؿيقة يتسمكشا جسيعًا سؤاؿ   -
 ه عميظ.ءلقاإ
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 ما سؤالظ؟  -

أبا العتساء كىػ يبكي فكاف مغ ضسغ ما قالو: لقج لقج سسعشا  -
 سا قرة ىحه الشبػءة؟نبػءة مياجخ. ف صجقتْ 

حتى أشفق عميو  ىشا تحكخ مياجخ السػقف، فغّط في بكاء -
ف األمخ جمل، كما تػقعتو حجث إ :قاؿ رفاقو، كبعج أف ىجأ قميبلً 

 فعبًل..

 كلكغ كيف عخفت ذلظ؟ -

لع ُيجب مياجخ عمى الدؤاؿ، كبقي ُمحّجقًا في األرض 
يحػقل  كدمػعو تشيسخ عمى خجيو، فتارة يختفع نذيجو كتارة

  كسكيشة.  اً الجسيع ىجكء بيغ كيدتغفخ، مسا بث

***** 

في السعدكخ اآلخخ، كبعج أف خخج أبػ العتساء مغ حدنو 
 تو يصمبو إلى مكتبو:قاد أحجعمى صجيقو، كبجأ يعػد إلى نذاشو، 

يجب ، يا أبا الحػامج بسيسة في غاية األىسية ظتكميفلقج تّع  -
دخعة كب، ظمع بعس رفاقلسيسة عاجمة فػرًا التجّيد  عميظ
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، تجيدكا ثع نخبخكع سل التأخيختقرػػ، ألف شبيعة السيسة ال تح
 .بصبيعتيا

 في أسخع كقت سشكػف جاىديغ. -

كبعج أف تجّيد أبػ العتساء كرفاقو، كىع ال يعمسػف شبيعة 
ال يخبخكنيع بصبيعة  عالسيسة التي سيقػمػف بيا، فالسعتاد أني

حفاضًا عمى أسخار السيسة ك  ججًا، ةخصيخ ليذعخكىع بأنيا السياـّ 
 شًا إلنجاحيا.تياحاك 

في البجاية اعتقج أبػ العتساء بأف السيسة ىي مياجسة 
سياجسة القػافل ذلظ ك، أك ما شابو مثبلً  مػكب ما لتشطيع مخاد

 التجارية لبلغتشاـ.

تيع، اكبعج أف ركب الجسيع سيار كفي المحطة األخيخة، 
كقبل االنصبلؽ بمحطات، ع، كحسمػا كامل أسمحتيع كذخيختي

 ، أميخ التشطيع:جاءت األكامخ

قـػ بحسايتيا، كىجـ نإلى مقبخة القخية التي فػرًا بالتػجو عميكع  -
نو قبخ  أًثخؼ  ألحج إكتدػيتو باألرض،  الذخكية فييا أحج القبػر

أف البعس يأتيو فيتػسل بو، مسا كقج سسعشا ك  األكلياء الرالحيغ،
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ؼيجب تدػية القبخ بعج نبذو البجع، يعخض الشاس لمذخؾ ك 
ًا خبخ  كانذخ الكي يكػف عبخة لسغ يتػسمػف بو، ك  ،ؼيو غكإخخاج م

أف مغ سيفعل ذلظ بعج اآلف سيقـػ التشطيع بإقامة الحّج  مفاده
 عميو.

العتساء لتشفيح السيسة بكل  يانصمق الجشػد بؿيادة أب
سقبخة نذاط كىسة، رافعيغ شعارات التكبيخ، حتى كصمػا إلى ال

السحكػرة، فقامػا بالبحث عغ القبخ السصمػب حتى كججكه، فبجؤكا 
 .بإعساؿ الفؤكس كالسيجات ؼيو، حتى ىّسػا بشبذو

كبيشسا ىع مشفعمػف كمشجمجػف بعسميع بججية كاممة تاّمة، 
في فأرداه قتيبًل  مغ غيخ قرج، ضخب أحجىع رؼيقو بالفأس خصًأ

صخىع إلى سخعة مسا اضلحطتو، ألف الفأس جاءت بالخأس، 
 كالعػدة إلى السعدكخ. ،سعافو كانياء السيسةإ

كفي السعدكخ ناؿ الجسيع التػبيخ عمى فذميع بيحه 
السيسة الجيادية الكبيخة، كانتذخ الخبخ في القخية، فداد تعمق 

 الشاس براحب القبخ.
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كلسا سسع مياجخ بيحه القرة ابتدع ابتدامة الحديغ 
 كقاؿ: عمى ما آلت إليو سسعت الجياد،

قجيسًا: )اثشاف ال حجكد ليسا: الكػف "أيشذقايؽ"  قج قاليا
تباع، فبجؿ أف ما أمكخ القادة كما أجيل األ كالجيل البذخؼ(،

يا  ، شغمػىع بيجـ قبػر األمػات،حزارة األ حياءبشاء عمى يعسمػا 
يشاليؼ مؽ هللا بظذة ل  أو  ،بظر الغالة، ألؼ يأن  ليؼ أن ييقجوال  

     كبخى!؟    

***** 

 

 

، مقتل الجكتػر بعج مخكر شيخ عمى حادثةفي السقابل، ك 
كبيشسا الجسيع،  قمػب عمى الحدف السريبة ك ة خّفت كشأقج ك 

ّج عذاءه في مصبخو التابع لسدكشو الخاص بو، شخؽ مياجخ ُيعِ 
أبػ الحػامج باب الدكغ السكػف مغ "كخفاف" مغ "الكيخبي" مدبق 

الحػامج، كبعج أف دخل عـد  الرشع، صاح مياجخ: تفزل يا أبا
ػ الحػامج كذكخ بعميو مياجخ مذاركتو في تشاكؿ العذاء، فذكخه أ
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 أكلقبل قميل، فجمذ مياجخ ي شاكؿ العذاءلو بأنو قج سبقو كت
  كيتجاذب أشخاؼ الحجيث مع أبي الحػامج:   

أنشا نعّج ب مجةعشجما أخبختظ مشح  أبا الحػامجألدت تحكخ يا  -
مسغ ال يدسػف الكتائب السدمحة بالسشصقة، لسعخكة ضج إحجػ 

كسا  –فقط ألنيع داىسػا كاغتشسػا سشقاتميع ؟ يغ مثمشااإلسبلميب
كأف معخكتشا معيع  ثكشة عدكخية تابعة لجير الشطاـ، –يقاؿ 

 لشدمب ما اغتشسػه كإعادة الديصخة عمى نفذ الثكشة؟!

 نعع أتحكخ يا مياجخ.. -

لكي يدقط  مقشع   بل يػجج سبب  فكقتيا سألتظ لساذا سشقاتميع،  -
كإف كانػا ال يصمقػف عمى  مشا أك مشيع قتمى، فيع مدمسػف مثمشا

  كال يػجج خبلؼ بيششا، أليذ كحلظ؟ أنفديع اسسًا اسبلميًا،

بعج أف ل بػقفت عشج ىحا الحج، تنعع يا مياجخ، كيا ليتيا  -
ىا خزشا معخكة بعج خزشاىا كاستمبشا فييا تمظ الثكشة العدكخية،

، ذاتيا الثكشة تمظ مع الشطاـ، كجاءت األكامخ باالندحاب كتدميع
غ، فمساذا يأنشا كشا مشترخ  ،كما أزعجشي كأثار الخيبة في نفدي
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ندتدمع؟ ما الحكسة مغ تدميع ىحه الثكشة بسا فييا مغ أسمحة 
 إعادتيا لمشطاـ؟ثع  ،كصػاريخ

ازة ىحه بأنو لغ ُيدسح لشا بحي أبا الحػامجكقتيا أخبختظ يا  -
الشػعية مغ الدبلح، كإال فإنشا قج أصبحشا مغ مراؼ القػػ التي 

ُمجّبخ، كما نحغ إال بيادؽ ُيعسل ليا حداب في السشصقة، فاألمخ 
يتع المعب بشا كاستعسالشا لغايات ال نعمسيا، كمغ ِقبل جيات ال 

   نعخفيع.

- ..  األمخ أصبح ال يصاؽ يا مياجخ، نحغ ُنخجع كل يـػ

، كسا قتل أبا العتساء صجيقو  بل ُقلْ  - كنقتل بعزشا كل يـػ
بالخصأ، إنو ليذ خصأ يا أبا الحػامج، بل كل قتالشا خصأ في 
خصأ، نحغ في فتشة كلدشا في جياد، كالبج العسل عمى انياء ىحا 

 األمخ.

***** 

ب ة في الخارج،  م  كبيشسا ىسا في حػارىسا مشجمجاف، إذا بج 
 عاجبلً  نجاءً ة السيجانية تحيع مختمفة، كإذا باإلذاع كأصػات
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ح كافة االحتياشات خكأ ،حسل الدبلحك بزخكرة االستعجاد الفػرؼ 
 الفػرية.

 الستكذاؼ األمخ، كإذا بصائخات فػرىعمغ  االثشافخج خ
كلكغ لع يكغ أؼ إشبلؽ نار مغ  دكخ،عالس ؽ فػ  قمّ حتُ  عدكخية

 كبل الصخفيغ.

ثقيمة إلى ثع جاءت األكامخ بإخخاج عجد مغ الديارات ال
خارج السعدكخ، مغ غيخ أف يفيع أحج لساذا، كما ىي ساعات 

 قميمة، حتى تع إعبلف انتياء االستعجاد الفػرؼ كعػدة اليجكء.

الجشػد الحيغ خخجػا مع الديارات  غكاف مياجخ مغ ضس
كعادكا إلى السعدكخ، كفػر عػدتو إلى مدكشو، عاده أبػ الحػامج 

 ليدتصمع األمخ:

مياجخ، ما أسخع ما ُشمب مشا االستعجاد ثع أُعمغ  ما األمخ يا -
 عغ انتياء كل شيء! ما القرة؟

)يزحظ ضحكة الػاثق(: لغ ترجؽ يا أبا الحػامج ما الحؼ  -
 ؟بحلظ ، أتعجنيشابيش اً سخّ  عمى أف يبقى خؾ كلكغبحجث، سأخ

 بالصبع يا مياجخ. -
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عشجما خخجشا مغ السعدكخ، كاف ذلظ عمى أساس أنشا نتعخض  -
، كربسا سشذتبظ مع األعجاء، كقج كانت معاديةلغارة جػية 

الصائخات مشخِفزة التحميق، كلكغ بعج قميل جاءت األكامخ بأف 
نمتقط ما سقط مغ الصائخات، كأفيسػنا أنيا غشائع رزقشا هللا إياىا 
مغ عجكنا، كلكغ الحؿيقة يا أبا الحػامج كانت كاضحة، لقج 

)ارتفعت كتيخة ـ في عقمي، تأكجت مغ الذكػؾ التي كانت تحػ 
مداعجات يا أبا إنيا الكبلـ عشج مياجخ كأصبح يتكمع بانفعاؿ(: 

الحػامج، مداعجات صجيقة، ىل ترجؽ؟! رأيت ذلظ بأـ عيشي، 
لقج دعسػنا بالغحاء كالدبلح كالحخيخة كاألمػاؿ كالسعجات، أشياء  
ال تخصخ لظ عمى باؿ، صجقشي ما نحغ إال بيادؽ ُتحخكشا 

ات العالسية، لتشفيح مخصصات أكبخ، ثع يحاكلػف اقشاعشا اإلدار 
بأنشا أصحاب الخايات الدػداء التي تسيج لمسيجؼ، كل ىحا 
مخصط يا أبا الحػامج، نحغ ُخجعشا مغ الجسيع، إنيع يتاجخكف 

 بجمائشا..

مقاشعًا: عمى رسمظ يا مياجخ، اخفس صػتظ كيبل يدسعػؾ،  -
 ت الدػداء، ألدشا أصحابيا؟!أخبخني باهلل عميظ، ما قرة الخايا
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كبل يا أبا الحػامج كبل، الخايات الدػد التي يزحكػف بيا عميشا  -
مدمع الخخاساني حيغ  يغ: األكلى ضيخت أياـ أبيتشقدع إلى قدس

، فقج ركػ ابغ كثيخ كابغ مّيج لمجكلة العباسية، كاقخأ التاريخ
اؿ: أف رجبًل سأؿ أبا مدمع الخخاساني كىػ يخصب فق) :عداكخ

ما ىحا الدػاد الحؼ أرػ عميظ؟ فقاؿ: حجثشي أبػ الدبيخ عغ 
دخل مكة يـػ الفتح كعميو  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسػؿ هللا جابخ بغ عبجهللا 

 اضخبعسامة سػداء، كىحه ثياب الييئة كثياب الجكلة، يا غبلـ 
 .عشقو(

ىل سسعت يا أبا الحػامج؟ قاؿ ثياب الجكلة، فقج كانػا يدسػف 
سػداء، كسا أف  عكلة، ككانت راياتيع كثيابيالخبلفة العباسية بالج

بآخخ الدماف ستطيخ رايات مدتقمة ليدت تابعة ألحج، كال 
ندكؿ الخبلفة  صشاعة أحج، يدبقيا أحجاث عطاـ جداـ، أكليا

انحدار نيخ  في بيت السقجس، كليذ في مكاف آخخ، ثانييا
حيغ  ملسو هيلع هللا ىلص، أل ع تقخأ حجيث السرصفى الحىبمغ جبل  الفخات عغ

ق ق ل  )قاؿ:  ج   ي ق  ش  ث ة   ك ش د ك ؼ   ع  ة   اب ؽ   ك م ي ؼ   ث ال  م يف  يخ   ل   ث ؼ   ،خ   إ ل ى ي ر 
ج   ش ي ؼ   و اح  ؾد   الخ اي ات   ت ظ م ع   ث ؼ   ،م  ؽ   الد  ق   ق ب ل   م  خ  ذ  ق م ؾن ك ؼ   ،ال س  ي ق   ف 
ق م و   ل ؼ   ق ق ال   م   ي ق  ا ذ ك خ   ث ؼ   ،ق ؾ  ي ئ  غ و   ل   ش  ف  ال   أ ح  ذ ا :ف ق   ر أ ي ق س ؾه   ف إ 
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ب اي ع ؾه   ل ؾ   ف  ب ؾ ا و  م ى ح  ن و   الث م ج   ع  ة   ف إ  م يف  ج ي   ّللا    خ  ي  رواه ابؽ (. ال س 
      ماجة والحاكؼ.

فالحجيث كاضح يا أبا الحػامج أنو يتحجث عغ أبشاء 
ليذ ؼيو خمفاء، كالخبلفة  ثبلثة مغ الخمفاء، كنحغ اآلف في زماف  

قادمة ستكػف في بيت السقجس كيكثخ فييا الخمفاء، إلى أف يأتي ال
مغ الخمفاء، ؼيقتتمػف عمى  مغ أبشاء ثبلثة   ثبلثة   ؼيو زماف يختمف

، ىحا ذىب الفخات، ثع تطيخ الخايات الدػداء القادمة مغ السذخؽ 
 .ما لع يحجث حتى اآلف

إذف ليذ في زمانشا يا أخي، ليذ في زمانشا، إنيع 
سساء األماكغ كاألحجاث لُيمّبدػا عميشا حتى نكػف يدتغمػف أ

اآلف نحغ  لحصب حخكبيع، أفيست الحؿيقة يا صجيقي؟! ى
لقج  ؟اء قبل انحدار الفخات عغ جبل الحىبنحسل الخايات الدػد

  فزحيع الحجيث..

يا مياجخ، الػاقع يذيخ  ادؽ)بجىذة كذىػؿ(: يبجك أنظ ص -
يف، كلكغ مدألة أبشاء إلى أنشا بعكذ ما يقػلو الحجيث الذخ 

 الخمفاء، أال يعقل أف يكػف السقرج أبشاء ممػؾ؟
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كبل يا صجيقي، فخؽ كبيخ بيغ الخميفة كالسِمظ، مغ حيث  -
حمتيغ مغ مخاحل األمة خ أشمق عمى م ملسو هيلع هللا ىلصاإلشبلؽ الػقفي، فالشبي 

 مظ الجبخؼ.مظ العاض كالسُ اسع خبلفة، كما بيشيسا اسع السُ 

ة  الش   ت ك ؾن  ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقج قاؿ  يك ؼ   ب ؾ  ا ف  اء   م  ، أ ن   ّللا    ش  ا ث ؼ   ت ك ؾن  ي  ع  ف   ي خ 
ك   ت ع ال ى ت ب ار  ذ ا و  ، إ  اء  ف ة   ت ك ؾن   ث ؼ   ش  ال  م ى ال خ  اج   ع  ش ي  ة   م   الش ب ؾ 
ا ف ق ك ؾن   اء   م  ، أ ن   ّللا    ش  ا ث ؼ   ت ك ؾن  ف ع ي  ذ ا ي خ  اء   إ  ا، أ ن   ش  ف ع ي   ث ؼ   ي خ 

ا م م ك ا ؾن  ي ك   ا م م ك ا ف ق ك ؾن   ع اضًّ اء   م  ف ع و   ث ؼ   ّللا  ، ش  ذ ا ي خ  اء   إ   ش 
ف ع و   أ ن   ي ة   م م ك ا ي خ  ب خ  ف ة   ت ك ؾن   ث ؼ   ،ج  ال  م ى خ  اج   ع  ش ي  ة   م   ث ؼ   ،الش ب ؾ 

ك ت       .رواه البدار والظبخاني(. س 

ف بعجه أل ،كالسيجؼ سيكػف يا صجيقي آخخ الخمفاء
 .ملسو هيلع هللا ىلصسيشدؿ السديح عيدى ابغ مخيع 

فاعحر قتشع بخأيظ، بجأت أ كأدّلتظ كاضحة، قػية ظتجّ حؿيقة حُ ال -
 جيمي، أال تحكخ حيغ قمت لظ أنشي يتيع؟

 .(يزحظ االثشاف) -

شا إال مخالفات شخعية جئأف ىشا مشح  ذاىجلع نصجقشي يكسل:  -
ما تعمسشاه  ككلالغمػ يا مياجخ،  قمبيشكخىا أؼ عاقل، نحغ في 
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كوهللا لقج تػرششا آخخ ال يعخؼ الخحسة،  ديغ   ومشيع باشل، كأن
 بجماء األبخياء، فابحث لشا عغ الحل الحؼ يشقحنا مسا نحغ ؼيو.

إف شاء هللا سأفعل يا صجيقي، نحغ ضحايا الكحب كالتدكيخ  -
 .فبل تقمق كالتجليذ، كسأعسل عمى خبلصشا بإذف هللا تعالى

***** 

 

ـ  ججيج، ُشمب مغ مياجخ كبعس زمبلئو في صباح يػ 
، تحت ؾيادة أحج أمخاء التػجو إلى إحجػ الشقاط خارج السعدكخ

بدبب إخبارية  ،يغ ذىابًا كاياباً قصة تفتير لمسارّ نلعسل  الجساعة،
ج خ ؼيو.ت بأف سيارة مفخخة سءجا  تقتحع السعدكخ كتُف 

كىع عسل ىحه الشقصة لفاقو ر انصمق مياجخ كبعس 
بالدبلح، ككل ما يمـد إلحباط تمظ العسمية التي ُأخبخكا غ يمججج

عشيا، ككاف في التفاصيل أنيا سيارة شحغ كبيخة مغ حامبلت 
 مػاد البشاء كالخمل كغيخه.

كفي أثشاء كقػفيع، الحطػا جسيعيع سيارة شحغ قادمة 
الترخؼ  باآلف أماـ تحّج حؿيقي، كيج فأصبحػامغ بعيج، 



- 167 - 
 

اإلخبارية، كالحتسالية أف تكػف ىحه ة يسرجاؾالبدخعة الحتساؿ 
 .بيشيسا ، لتقارب السػاصفاتالسفخخة ىي سيارة الذحغ

استعج الجسيع لمتعامل مع السػقف بأؼ شكل كاف، قاذؼ 
بي جي" جاىد كمدتعج، الخشاشات جاىدة كمدتعجة،  "اآلر

 الجسيع عمى أعمى مدتػػ االستعجاد.

التػقف أخيخًا فيع سائق الذاحشة أنيع يذيخكف لو ب 
الفػرؼ، تحت التيجيج السباشخ بالترػيب الفػرؼ عميو، فخفف 
سخعتو بكل شاقتو السسكشة، حتى استصاع التػقف فعميًا قبيل 
الحاجد ببزعة أمتار، فتدارع إليو بعس السدمحيغ بححر شجيج، 

 ؼيسا بقي اآلخخكف في أماكشيع تّحدبًا ألؼ خصخ مفاجئ.

األرض كسا ُأشيخ ندؿ الدائق مغ شاحشتو، كتسجد عمى 
 إليو أف يفعل، تقجـ السدمحػف، كبحخكات سخيعة قامػا بالشطخ

في الذاحشة مغ األماـ كالخمف، كمغ فػؽ كمغ تحت،  كالتفتير
كلع يبلحطػا أؼ شيء يخيبيع، فاقتخبػا مغ الدائق كأمخكه بالؿياـ 

خخكف، فقاـ األميخ كاقفًا، ثع أخحكه حيث يقف أميخىع كاآل
سسو كجية قجكمو كجية تػجيو، ثع بجأ التحقيق باستجػابو عغ ا

معو كتػجيو أسئمة مثل: ىل الحطت في الصخيق شاحشات كاقفة 
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 مة خاصةئعمى جانب الصخيق متجية إليشا؟ ثع أصبح يػجو لو أس
ذاىب بيا؟ إلى أف شمب  ىػ بو، مثل ما نػع حسػلتو؟ كإلى أيغ

أيغ كصل  مشو األكراؽ الثبػتية، كبعج التأكج مغ كل شيء سألو
العبػر الحؼ يجب أف يحسمو كالحؼ يثبت أنو دفع مغ خبللو 

 ضخيبة السخكر إلحجػ جيات أك نقاط حجكد دكلة الخبلفة.

حدشًا، كاآلف أيغ كصل العبػر الحؼ يثبت دفعظ لزخيبة  -
 السخكر؟

لع أدفعيا ألحج، ألنشي لع أخخج مغ حجكد الجكلة أصبًل، فأنا  -
 الخبلفة.أتحخؾ في داخل حجكد دكلة 

كلكغ ىحا ال يعؽيظ مغ دفع الزخيبة، كيف نتأكج أنظ صادؽ  -
 كأنظ فعبًل لع تأت مغ الخارج؟

ىحه ليدت مذكمتي، بل ىي مذكمتكع أنتع، أنا قمت الرحيح  -
كأنتع تجبخكا أمػركع بعيجًا عغ شخيقي، ـيا افدحػا لي الصخيق لػ 

 سسحتع، يكفي أنكع أرعبتسػني..

ه الجبلفة كالتكبخ في الكبلـ، تأدب أفزل )مقاشعًا(: كما ىح -
 لظ كإال قتمتظ اآلف.
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)بعربية أكثخ، كمغ غيخ أف يعي خصػرة ما يقػؿ، ككأنو قج  -
ضاؽ ذ رعًا بيع لكثخة ما رأػ مشيع(: ـيا اقتمػني، ىل تقتمػف 

 مدمسًا ببل ذنب، ىل ىحا يخضي هللا تعالى؟

 إذًا أنت تجعي بأنظ مدمع؟ ..مسع -

 أك خػفًا. كال أّدعي ذلظ باشبلً  بكل تأكيجدمع نعع أنا م -

 .حدشًا، عجد لي نػاقس اإلسبلـ لتثبت أنظ مدمع   -

 تقرج نػاقس الػضػء، أكاًل الػ.. -

مقاشعًا، بل قمت نػاقس اإلسبلـ كليذ الػضػء، ال تدتيبل  -
 عميشا، كإال فأنت غيخ مدمع.

 اإلسبلـ؟ ما سسعت عغ ىحا مغ قبل! كيف يعشي نػاقس -

يػجج مدمع ال يعخؼ  لمسع اآلف أثبّت أنظ كاذب مخادع، ى -
نػاقس اإلسبلـ؟ )متػجيًا بحجيثو إلى زمبلئو(: ـيا خحكه إلى 
جانب الصخيق كشجكا عميو كثاقو، إنو مختج زنجيق كيجب إقامة 

 الحّج عميو فػرا، تقخبًا إلى هللا تعالى.

 لظ..ماذا!؟ ىل تتكمع بججية؟! بل أنا مدمع كأقدع عمى ذ -



- 172 - 
 

)مقاشعًا(: اخخس يا زنجيق، ستخػ اآلف عقػبة ردتظ، كقبل أف  -
نحبحظ، سشخيظ كيف سشحخؽ شاحشتظ ىحه، )متػجيًا لدمبلئو(: 
ـيا جيدكا كاميخات الترػيخ لشرػر اعتخافو بالخدة كالدنجقة، 

ػ مغ العال ع لكيبل يتيسشا أحج بأنشا كلشحخؽ شاحشتو ىحه أماـ مخًأ
 .قتمشاه لشدخؽ شاحشتو

بجأ الجسيع يتحخؾ بدخعة لتشفيح األكامخ، فيحا ُيحّزخ 
 ِعجُّ د البلـز لحخؽ الذاحشة، كثالث يُ جيّ كاميخات الترػيخ، كذاؾ يُ 

أخبخكا أميخىع بأنيع  السصاؼ كفي نيايةالسكاف لحبح الدائق، 
، كل ىحا عمى مخأػ كمدسع مياجخ، كسط ذىػلو جاىدكف 

و الطمع كاضح كضػح كاستغخابو، فقج كاف ىحا أكبخ مذيج ؼي
 الذسذ.

ة شكزاد الصيغ بمة كسا يقاؿ، عشجما شمب سائق الذاح
مشيع أف يرمي ركعتيغ  تعالى قبل قتمو، فكاف ىحا الحػار 

 الغخيب، الدائق:

 قبل أف تقتمػني ىبّل تخكتسػني أصمي ركعتيغ  تعالى! -
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ال، ال يحق لظ الربلة، فأنت مختج زنجيق، كيف سترمي  -
 ختج؟كأنت م

لػ فخضشا أنشي مختج كسا تدعسػف، أكليذ بصمبي لمربلة أكػف  -
أليذ ىجفكع  عغ رّدتي كرجعت مدمسًا ككل السدمسيغ؟! قج عجتُ 

 أف أعػد لئلسبلـ؟ فيا أنا عجت لئلسبلـ.

 مؿبظ، كىل شققشا عميو لشعمع ما ؼيو؟الحؼ ب كبل، كما أدرانا ما  -
 ثع إف اإلسبلـ ليذ بحاجتظ.

الذيادتيغ كأصمي ب قخحكستع بخدتي كأنا مازلت أإذًا كيف  -
كمغ أعصاكع حق التقخيخ بأف  كأعتقج ما يعتقج بو السدمسػف؟!

 اإلسبلـ بحاجتي أك ال؟!

سكت، لقج أكثخت ججالشا، يبجك لشا أنظ لحػح اـّيا يا رجل  -
 كالشفاؽ. خاءكالسِ تحب الججاؿ 

 !لجيكع الجاىدة يعالتّ سبحاف هللا! ما أسخع كأكثخ  -

ؿ مياجخ في نفدو كىػ يخاقب ما يجخؼ برست، ءتدا
قمػب ىؤالء؟ ما ىحا الطمع كالتجشي عمى عابخ  فيأيغ الخحسة 
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سبيل ليذ لو في العيخ كال في الشفيخ؟ تخػ كع حالة مثل ىحا 
 السدكيغ قتمػا ىا ىشا ضمسا كبصذًا؟

يققمؾن أىل اإلسالم ويجعؾن : )ملسو هيلع هللا ىلصصجقت يا رسػؿ هللا 
 بخارؼ كمدمع.(. الأىل األوثان

بإشارة مغ األميخ جيء بدائق الذاحشة  أماـ ك 
و رفس، شالكاميخات، كحاكلػا تمقيشو ما سيقػلو مغ اعتخافات، لك

 عج البدسمة كالتكبيخ:كبفقخركا أخيخًا جعميا عمى شكل بياف، 

ـ الحّج عمى ىحا الدنجيق الحؼ  - تصبيقاً لذخع هللا تعالى، نؿيع اليػ
سبلـ مفارقًا لمجساعة، كبعج محاكرتو أعمغ ردتو عغ ديغ اإل

كإميالو مجة شيخ ليخاجع نفدو، كبعج إصخاره عمى الخدة قخرنا 
 عميو. إقامة حّج القتل

 صػت: تكبيخ.  -

 أصػات: هللا أكبخ. -

و كسجل جسيع ما جخػ يكبيحا شاىج مياجخ بأـ عيش
ت م ة، ال يخاعػف  أمامو، كتأكج أف ىؤالء مجخد لرػص مجخميغ ق 

 .تعالى كال رسػلو صمى هللا عميو كسمعهللا 
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أشيخ عمى كجػد مياجخ في  خسدةكىكحا، كبعج مزي 
كرأػ ما رأػ مغ جخائع ال تسّت لئلسبلـ مغ جية، كال السعدكخ، 

أف يؤمغ لو شالبًا مشو مخاد قاـ بسقابمة  تسّت لئلندانية برمة،
فقج  ،فقط سبػعأل كلػ إجازة كخخكج مغ السعدكخ لمقاء أىمو

إلى السعدكخ بخكح تفاعمية كحساسية  لكي يخجعؽ ألىمو، ك اشتا
ـ بػاجب الجعػة ؼيدتصيع إحزار بعس الذباب أكثخ ، كلعمو يقػ

 الخاغب في االنتداب.

اليخب، أك  ةحاكلخيج ملع يخصخ بباؿ مخاد أف مياجخ ي
بل ىػ مدخكر مشو، لسا أنو اكتذف كحب كإجخاـ ىحه الجساعة، 

يدعى إلى أف يكػف أميخًا مغ  وعمى أن مياجخ ػ مغ حخصرأ
فقج عّبخ مياجخ عغ ىحا مخارًا كلكشو كاف يعمل أمخاء الجساعة، 

 مغ الخبخة كالتجريب. سديجيكتدب ال التأخيخ قميبًل حتى

قميمة، حتى حرل مياجخ عمى السػافقة  كما ىي إال أياـ  
عمى اإلجازة، مع تقجيع الشرح لو بالحيصة كالححر كالتكتع عمى 

عدكخ كالجساعة، كلكغ مياجخ بعج أف ضسغ السػافقة، أسخار الس
قخر تأخيخ الدفخ إلى عجة أياـ قميمة ليذاىج كيدسع السديج مغ 
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األحجاث كػنو لغ يخجع إلى السعدكخ، معمبًل ذلظ بعجـ قجرتو 
 عمى مفارقة أجػاء السعدكخ كالجياد كالخفاؽ.

كفعبل كاف نعع الخأؼ ما رأػ مياجخ، فقج كاف بقاؤه 
لسذاىجة مذيجًا مغ أغخب ما يسكغ مذاىجتو في ىكحا  سبباً 

 دكخ، مسا ال يخصخ عمى الباؿ كال عمى الخاشخ.عم

ففي ليمة مغ ليالي الريف الجافئة، كالقسخ بازغ كأنو 
 ُيرّػر ما يجخؼ ليكػف عمى األحجاث مغ الذاىجيغ.

في إحجػ ساحات السعدكخ كأثشاء سسخ الجشػد 
ألقػا الؿبس عمى أحج الدمبلء،  الخارجية، إذ ببعس الجشػد قج

كلكغ ال ُيعمع لساذا، ضغ البعس مغ الجشػد كمعيع مياجخ أنو 
ربسا ُؾبس عميو كىػ يذخب سجائخ الجخاف، أك تخاه يدتسع إلى 

 السػسيقى، أك نحػ ذلظ كالعادة.

كلكغ بعج قميل جاء بعس مغ شارؾ في إلقاء الؿبس 
مخكر الػقت سخيعًا معمػمات مختمفة تسامًا، كمع  عميو حامبلً 

 بجأت بعس التدخيبات تشتذخ.
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ما القرة؟ لقج ألقػا الؿبس عمى جاسػس، ثع قيل يبجك 
ىكحا تجرّجت أنو ليذ عخبيًا، ثع قيل ىػ مغ العجك الرييػني، 

ككثخ الحجيث كالمغط كسط انجىاش ججيج مغ مياجخ األخبار، 
 كبعس الجشج الججد.

و الرحيح، انصمق مياجخ يبحث عغ مخاد ليدتصمع مش
إلى أف كججه مذغػاًل ججًا بيحه القزية إلى درجة االرتباؾ 

فعمو  كدكالحيخة، استغخب مياجخ كقخر مخاؾبة ترخفات مخاد كرد
 قبل أف يدألو عغ شيء.

ككأف مياجخ قج شظ بذيء كيخيج التأكج مشو، فابتعج 
قميبًل عغ مخاد كتحخكاتو، مع االجتياد قجر اإلمكاف في محاكلة 

ككل ترخؼ كحخكة يأتي  كمسة يقػليا مخاد أك تُقاؿ لو، سساع كل
 بيا.

كبعج مزي أكثخ مغ ساعة كاف مياجخ قج كّػف 
معمػمات عغ الحادثة، كعشجىا اقتخب مغ مخاد ككأنو ال يعمع 

 :، كبعج إلقاء الدبلـشيئًا كيخيج أف يصسئغ مغ مخاد
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أنشا ؾبزشا عمى خائغ أك بما الخبخ يا أخ مخاد؟ يقاؿ  -
 س، ما األمخ؟جاسػ 

)متخددًا(: نعع، مسع، نعع جاسػس، إنو جاسػس، لقج أُلقي  -
 .عجكًا غخبياً الؿبس عميو متمبدًا كىػ يخاسل 

ككيف ألقي الؿبس عميو كىػ يخاسميع، فالسخاسمة  عجكًا غخبيًا!؟ -
 كالخسائل؟! "السػبايبلت"اليـػ أسيل ما يكػف عبخ 

مغة بمجه ضانًا أنو ب نعع.. نعع أقرج أف الجشج سسعػه يتحجث -
، فخاقبػه حتى تأكجكا أنو جاسػس، كقج ليذ بيششا مغ يعخؼ لغتو

تع زرعو عشجنا ليشقل السعمػمات لمعجك عشا كعغ تحخكاتشا 
 كخصصشا.

هللا أكبخ، إذًا األسئمة السصخكحة اآلف، كمشح متى كىػ بيششا كال  -
 أيزاً  ىل يا تخػ يػجج غيخه؟ كىل يػجج لجيات أخخػعمع؟ ك ن

 ؟ ىل نحغ مختخقػف إلى ىحا الحج كال نعمع؟جػاسيديع

ال.. ال يا مياجخ، ىّػف عميظ يا أخي، لغ ترل األمػر إلى  -
ىحه الجرجة، ال نطغ أنو يػجج غيخه. )قاليا مخاد كىػ في حالة 
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فدو، كلكغ مياجخ نعمى ذلظ تخدد كارتباؾ مغ غيخ أف يبلحع 
 مات كيكحب(.الحع ذلظ كتأكج أف مخاد يخفي بعس السعمػ 

اىتع مياجخ بيحا السػضػع أكثخ مغ أؼ شيء آخخ،  
ككاف حخيرًا عمى أف يعخؼ كل ججيج في القزية، بل ككاف 
يحاكؿ الػصػؿ إلى الجاسػس ليتعخؼ عميو عغ قخب قبل أف 

 ُيخفػه أك ُيبعجكه عغ السعدكخ، أك حتى يقتمػه.

أصبح مياجخ يذظ في كل  و،نفدالػقت كفي 
سؽ فخد مكل : )اً رًا ججيجاكاضعًا لشفدو شع السػجػديغ حػلو،

كعمى  (.ما لؼ تثبت بخاءتو عشجي ،مؽ الجؾاسيذ ؾى يحؾل
بخ أك ف  كػِّ ىحا األساس الججيج بجأ مياجخ يعسل لشفدو، حتى يُ 

فكخة صحيحة عغ السعدكخ كأىمو، فجسيع ترخفاتيع تذبو 
ىػ عشيع في الديخة كاألحاديث، كىا  اترخفات الخػارج الحيغ قخأن

اليـػ يدتكذف أف ىحا السعدكخ ما ىػ إال بؤرة جػاسيذ، ربسا 
كانػا مغ مختمف الببلد، فقج كاف يدسع مثل ذلظ مغ قبل لكشو لع 

 اشيء كاضحً  يكغ يعيخ ىحا الكبلـ أؼ اىتساـ، كاآلف أصبح كلُّ 
، خاصة كأف العجيج مغ الجشج ىع مغ دكؿ مختمفة أمامو

ؼ كمذاىج لمعياف، فسا أدرانا كيتكمسػف لغات مختمفة، كىحا معخك 



- 178 - 
 

لقج ضيخكا جسيعًا فجأة بعج  مغ كراءىع كمغ الحؼ أرسميع إليشا؟
ضيػر السطاىخات في الببلد السختمفة كتراعج األحجاث الجمػية 

 كانتذار األسمحة كالِفخؽ.

يخخجؾن صجقت يا رسػؿ هللا صمى هللا عميظ كسمع: )
خجؾن في آخخ يخ( ركاه البخارؼ، ك)عمى حيؽ فخقة مؽ الشاس
 (.الدمان عشج اخقالف الشاس

كالغخيب أف ىؤالء ضيخكا فجأة ببل تجرج أك تاريخ قخيب 
معخكؼ بيششا، متى تعخفػا عمى أنفديع كتجسعػا مغ كل تمظ 
السشاشق السختمفة؟ كيف استصاعػا جسع ىحه السبالغ الكبخػ 
اليائمة، مغ أيغ جسعػا كل ىحه األسمحة كالسعجات الثقيمة؟ مغ 

حؼ دّربيع كأعّج ليع كل ىحا التختيب كالتجيد، إنيا أمػر ال ال
ا ُسسح ليا س  ف استصاعت ل  إتدتصيع الجكؿ العخبية إعجادىا، بل 

الحرػؿ عمى ىحا أف ترل إلى ىحا السدتػػ مغ التقجـ التقشي ك 
(، ىحه القاعجة الثانية التي أنا أشػ إذا  أنا أفكخالدبلح الثقيل!! )

 كضعيا مياجخ لشفدو.

في ىحه األثشاء فّكخ مخاد أف يكػف مياجخ قج شظ في 
شيء، كأنو يخيج اليخب، كمع أف ىحا االحتساؿ ضعيف، كلكغ 
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مغ باب الحيصة، خصخت لو فكخة  أف يخبط مياجخ بالسعدكخ 
إحجػ الفتيات برباشًا ال يدتغشي مياجخ عشو، فقخر أف يدكجو 

فقخر عخض المػاتي يعسمغ معيع في السعدكخ في مياـ مختمفة، 
الفكخة عمى مياجخ لجذ نبزو كمخاؾبة ردة فعمو ثع الحكع بشاء 

 عمى ذلظ.

التجارب كالحػادث التي مّخ بيا مياجخ أعصتو مشاعة 
مغ الػقػع في مصبات ججيجة، فقج أصبح شعاره الذظ بكل ما 

 حػلو.

اجتسع مخاد بسياجخ، كبادره بصخح السػضػع بذكل 
 مباشخ كمفاجئ ليقخأ ردكد فعمو:

سشختار لظ عخكسًا لتربح شخيكة حياتظ، مغ ىشا، مغ فتيات  -
 سيكػف ميخىا ىجية مغ األميخ، ما رأيظ؟ك السعدكخ، 

)شأشأ مياجخ رأسو كي ال تطيخ بػادر السفاجأة عمى كجيو،  -
قج استحيى  وثع الحت لو فكخة سخيعة، فابتدع ابتدامة ُتطيخ أن

قاؿ( ك  ىادئة رسع عمى كجيو ابتدامة خجػلة مغ السػضػع، ثع
فاتحتظ بيحا السػضػع، كلكشي مالحؿيقة أنشي كشت أفكخ في 
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أختار الفخصة  ثعارتأيت تأخيخه إلى حيغ عػدتي مغ اإلجازة، 
السشاسبة التي تكػف فييا أقل انذغااًل بيسـػ الجياد كالجعػة، 

استأذنت كالجّؼ، كأف  حتى أكػف قجفأفاتحظ بالسػضػع، ككحلظ 
ماؿ يعيششي عمى ىحا السذخكع، كلكغ ألسمع ما أستصيع مغ 

 سبحاف هللا! فمعمو قّجر أف تكػف السبادرة مشظ.

ارتاح مخاد ججًا لجػاب مياجخ، كازداد اشسئشانًا بػالئو 
لمجساعة كلمسعدكخ، كأنو ال يحسل أؼ شكػؾ مخيبة، ككافق عمى 

 عػدتو. غما شخحو مياجخ مخحبًا بفكختو بالتخيث إلى حي

سياجخ مجااًل ججيجًا لع يكغ قج خصخ كلكغ الفكخة فتحت ل
بقًا، كىي أف يّصمع عمى أحػاؿ السدمحيغ كأزكاجيع اببالو س

كأشفاليع، خاصة الحيغ يشتسػف إلى دكاًل مختمفة كتدكجػا مغ ىحه 
السدعـػ  –السشصقة، فيؤالء مجخد مجيئيع إلى ىشا بجاعي الجياد 

نيع قج أل ،تب عمييع عجـ العػدة بأنفديع إلى ببلدىعقج كُ  –
فكيف لػ أصبحػا في مراّؼ السصمػبيغ أمشيًا بتيسة اإلرىاب، 

 أرادكا العػدة بشدائيع كأكالدىع؟

ىخبػا أك  كمغ الجانب اآلخخ، لػ ُقتمػا أك ُسجشػا أك
تغيخت األمػر كسا حجث في أفغاندتاف كغيخىا، فسا اختفػا، أك 
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ىػ مريخ الدكجات كاألكالد؟ ىل سيكبخ األكالد عمى حسل 
ؼيستيشػنيا ميشة يدتخزقػف دبلح كالتشقل مغ مكاف إلى آخخ، ال

ىل ستقبميع الجكؿ لتحتزشيع؟ مغ سيرخؼ عمى مشيا؟ ُتخػ 
غ مغ بمج إلى يتخبيتيع كتعميسيع كمدتقبميع؟ ىل سيبقػف مصارد

 آخخ؟ 

كل ىحه األسئمة كغيخىا مغ التفاصيل الجؾيقة كاألحكاـ 
غ سيجيب عمييا؟ كيف سيعخؼ  ىحا أف ىحا أخاه أك الذخعية، م 

أباه أك قخيبو، في ىحه األجػاء مغ التشقل كالسصاردات كعجـ 
التدجيل كحسل اليػيات التي تحفع لكل شفل ندبو كأصمو 

كمسا تفاقست  ت أعجادىعكعائمتو؟ يا ليا مغ معزبلت كمسا ازداد
 أكثخ كقّمت فخص الحمػؿ ليا.

أصبح جراسة مبجئية ليحه السدألة، فالؿياـ بقخر مياجخ 
ليع مسغ غخبية الصػؿ األمغ  سدمحيغال سيتقخب مغ بع

، كلكغ لع زكجات كأكالد مغ أىل السشصقة، ليدجل مبلحطاتو
 يدعفو الػقت، فقج أخبخه مخاد بقخب الدفخ كاالستعجاد لو.
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حسل مياجخ حقيبتو كتػجو  كأخيخًا حانت لحطة الدفخ،
ء بسديج مغ إلى الحافمة التي ستقّمو إلى مجيشتو، كّدع األصجقا

 السذاعخ الجياشة كالجمػع كالجعاء بالتػفيق.

 نطخه تركب مياجخ الحافمة كقبل أف تبجأ الديخ، لفت
ىحا سيصخ عمى تفكيخه  تمظ المػحة الكبيخة: )جاىدكف(، حتى

الذعار كندي أنو في الحافمة في شخيق عػدتو إلى مجيشتو، فياـ 
نحغ فعبًل  حائخًا كغّط في تفكيخ عسيق، يحيصو الغسػض، ىل

عمى أبػاب السمحسة؟! بعس األحجاث تذيخ إلى أنشا عمى 
في ذلظ  لدشا أنشا يسمي عميشاأبػابيا؟ كلكغ األشخاص كالػاقع 

الدمغ، بل ككأنشا في تسثيمية مرّشعة لسا سيكػف، ككأنشا لدشا في 
 كارد تمظ األحجاث.

في كل لحطة تدداد حيخة مياجخ أكثخ مغ المحطة التي 
ا ىػ األمخ الػحيج الحؼ لع يدتصع مياجخ الجـد سبقتيا، ىح
 كالحدع ؼيو.

بعج ساعات مغ سيخ الحافمة، أفاؽ مياجخ مغ خيالو    
عمى صػت مداعج الدائق: لقج خخجشا مغ حجكد دكلتشا فتجيدكا 
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ـ بااللتفاؼ حػلو،  ألنشا اقتخبشا مغ أكؿ حاجد خصخ لمعجك، كسشقػ
 فكػنػا عمى أتع االستعجاد ألؼ مفاجأة.

لع يكتخث مياجخ كثيخا لسا قالو مداعج الدائق، كعاد 
ليدبح في خيالو، ُتخػ كيف سيقابل أىمو؟ ماذا حجث ليع؟ ىل 

 بحثػا عشو؟ ىل سأليع السحققػف عشو؟

كبيشسا مياجخ يدبح في خيالو إذ بأصػات شمقات 
رصاص تشيسخ عمييع، كبجأ مداعج الدائق يريح بيع: لقج 

 مسعخكة.نا، استعجكا لأمخُ  ف  ذِ كُ 

أحج الجباؿ،  قسةفي ىحه األثشاء كانت الحافمة تديخ في 
عمى حافة في شخيق خصخ، عشجما انيسخت عمييع شمقات 
الخصاص، حاكؿ الدائق التحكع بالحافمة، إنو في مأزؽ كبيخ، 
الصخيق ضيق ككعخ، كالخصاص مغ كل ناحية، كىشاؾ خصخ 

، االندالؽ كالدقػط مغ أعمى الجبل إلى أدناه، إنو  اليبلؾ السحتـػ
، ىالكػف ما العسل؟ ما ىػ مريخ الحافمة؟ لقج أدرؾ الجسيع أنيع 

 فبجؤكا بالجعاء.
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كلكغ شعػر غخيب تسّمظ مياجخ، أصابو بالحىػؿ 
 كالرست، لقج أسمع نفدو لمقجر كتػكل عمى هللا تعالى.

انتيى السذيج  ككسط ىحه الطخكؼ القاسية كالسخعبة،
ا، بعج أف مالت قميبل ثع سقصت ثع بدقػط مجكؼ لمحافمة بسغ فيي

بجأت تتجحخج ككخة كبيخة، مع أصػات االرتصاـ كالتكدخ، 
 في كل اتجاه. ،سقػط الخكاب أيزاً  معقصع الحافمة،  تكتصايخ 

شعخ مياجخ أنو شار في اليػاء، بعج أف سقط مغ نافحة 
الحافمة، كلكغ مذيئة هللا تعالى أسقصتو فػؽ شجخة كبيخة، فأصابو 

مغ الكجمات كالخجكش، حتى استقخ عمى مجخل مغارة العجيج 
عمى حافة الجبل، ثع تجحخج إلى كسط السغارة، ثع غّط في سبات 

 عسيق.

***** 
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 تقدم الحضارة..
 

لجرجة أنو  رىاؽ،أفاؽ مياجخ كىػ يذعخ بالتعب كاإل
و فإذا بدقف كيف يأقل حخكة، فتح عيشب االتياف عمىغيخ قادر 

سأؿ نفدو: أيغ أنا؟ ما الحؼ جاء بي إلى ىشا؟ ىل أنا حي  ،فػقو
 ليآخخ مذيج  ت،لقج تحّكخ  ؟لمحياة مغ ججيج تُبعثىل  أـ ميت؟

 يكبخفاق يب مغ الحافمة التي ىػت تُ حيغ سقصقبل ىحه الشػمة 
 ؟ ما األمخ؟كقتيا ألع أمت ،أسفل الػادؼمغ رأس الجبل إلى 

يبجك أنشي في كيف أك مغارة في ، أنادرؼ أيغ ال أه.. آ 
  الكيف؟ في ىحا تُ كع لبث خػ، تُ ما جبل

 ؿال تدا ،تدائل مياجخ ىحه األسئمة في ثانية عيشاه
 تشطخاف إلى سقف الكيف.

كيجيو، يا ليا مغ أرفع رأسو أك قجميو  مياجخ حاكؿ
 بذمل بأشخافي؟!  ىل ُأصبت :صعػبة بالغة، كألع  شجيج
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تحخؾ يسيشًا كشسااًل ببطء شجيج، ىا ىي األشخاؼ يبجأ 
ذاىبًل و كاعتجؿ جالدًا يشطخ حػلو ي، رفع كتؽببطءجاكب بجأت تت

 :ُمخىقاً 

كلكغ أيغ  ؟بخزخحياة الأـ أنشي في  ؟أيغ أنا؟ ىل أنا حيٌّ  -
 السبلئكة التي تدأؿ السيت؟

كمقاكمًا ألسو، ككأنو الػقػؼ مجاىجًا نفدو  جخايحاكؿ م       
محاكالت جيج جييج ك بعج جدجه، ك  فييا حخؾمئة عاـ لع يُ  ناـ

تحخؾ نحػ ك يو، ساؾأخيخًا انترخ عمى نفدو ككقف عمى  ،متكخرة
دنيا أخخػ  نياإيػؿ ما رأػ، ل  كيا ، قجميو جخاً  يجخّ  باب الكيف

 غيخ التي عيجىا باألمذ:

لحطة )يفخؾ  ؟!يػاءي الالصائخات الكثيخة التي ف يا هللا! ما ىحه -
كلكشيا  عيشيو بيجيو( ىل ىي شائخات حؿيؿية؟ نعع.. شائخات

 ككأنيا شائخات فخدية. ،صغيخة

ىل  ؟فسؤلت الجباؿ متى ُبشيت؟ فارىةالقرػر الكما ىحه 
  ىي قرػر أـ قبلع؟ لع أر  بحياتي مثميا بيحه الخكعة.
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 الغابات، متى ُزرعىحه ك  أيزًا، كىحه األشجار الكثيفة
الجسيمة، متى  ػاسعةالصخقات التمظ ك سبحاف هللا! ؟! كل ىحا

كانػا عمى كشظ فقج ىل أنا في كػكب الياباف؟ أيغ أنا؟ ؟ ُعبِّجت
 ىحا التصػر التقشي.

عغ  ؿ عغ السكاف الحؼ أنا ؼيو؟ أـسأال أدرؼ ىل أ
ىحه الحزارة الججيجة  ماهللا!  اي؟ اآلف في أؼ زمغ أنا الدماف

 التي أراىا؟ 

، ةمختمف أشكاليا الديارات !ا لع تكغ مغ قبل، يا إلييإني
مغ سأحاكؿ اليبػط حدشًا  ،شايائز أعغ  ةالشاس مختمف حتى أزياءك 

 .األمخحؿيقة حتى أستكذف إلى ىحه السجيشة الكيف 

أف يتغمب عمى  يحاكؿ الجبل مياجخ مغ كيف ندؿ
يدتفدخ مشو ما ؼلعمو يمتقي بأحج مغ الشاس  ،آالمو كأكجاعو

 ؼ حجث في الجنيا.الح

بجا لو فييا أناس ي تال اتحج الصخقأإلى  هنطخ صّػب )
يحسمو رجاؿ  شعركلكغ ال ،جشازة ىل ىحه يديخكف بذكل مشطع(:

ىل ىؤالء رجاؿ أـ ىي آلة لحسل األمػات؟  يا  ،غخيبػ المباس
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إليي! ىل ىع مغ أىل الفزاء؟ كما ىؤالء الربية الحيغ يبجك 
كمع ذلظ ىع  ،ال تتحخؾ اميعقجأكقػؼ؟ إف  عأنيع يسذػف كى

  ؟ذلظ ، كيفنحػ األماـ يتقجمػف 

لعمو يطفخ بأحج مشيع يدتصيع  ،عأسخع مياجخ لّمحاؽ بي
يديخ في آخخ مػكب الجشازة  شاببادر إلى  شخح ما يحجث،

 : لػ سسحت..فاستػقفو

 عميو الحالحؼ  ،إلى حاؿ مياجخ ذابانتبو ذلظ ال
لفت أكثخ ما ك جك غخيبًا، اإلرىاؽ كالدفخ، بل إنو يب مبلمح
 .الذبو الكبيخ معو في الػجو ، ذلظانتباىو

ككأنو ىػ أك شؿيقو  ىحا الذبو،ككحلظ انتبو مياجخ إلى 
 ، كبدخعة أبجػ اىتسامولو الذابقمب رّؽ التػأـ، فابتدسا ك 

 كالشطخ في حالو: تواستعجاده لسداعجك 

تفزل يا أخي، ما الحؼ حجث لظ؟ يبجك لي أنو مراب  -
 مات كجخكح، ىل أنت غخيب  عغ السشصقة؟بكج

 اآلف! في الػاقع نعع، ال أعمع أيغ أنا كال في أؼ زمغ -
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تعاؿ معي  ظ ُأصبت إصابة بالغة،يبجك أنال عميظ، !؟ ماذا -
 .عالج جخكحظإلى البيت أل

ة صغيخة مغ جيبو فزغط عمى كبدة عأخخج الذاب قص 
 نغسة مػسيؿية، ثع نطخ إلى األفق: ليافييا 

 ت.ءىحه سيارتي الحكية جا -

التفت مياجخ إلى الجية التي يشطخ إلييا الذاب، كإذ 
بديارة تأتي مغ ساحة كانت تقف فييا، كالغخيب أنيا كمسا اقتخبت 
أكثخ كمسا تبيغ أنو ال سائق فييا، حتى كقفت بقخبيع، فقاؿ 

 الذاب كىػ يفتح الباب ييّع بالخكػب:

 البيت. تفزل يا أخي اركب معي، لشحىب إلى -

ركب مياجخ كالجىذة تختدع عمى كجيو: كيف جاءت ىحه  -
 الديارة مغ غيخ سائق؟

 كأيغ كجو الغخابة يا صجيقي؟ ىحه الديارة الحكية. -

 ؟الحكية؟ كمغ أيغ ليا ىحا الحكاء -
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ألع تدسع بالحكاء االصصشاعي! ىل يػجج اليـػ مغ ال يسمظ  -
 مغ زمغ آخخ؟الديارة الحكية أك حتى يدسع بيا؟! ىل أنت 

 نعع يبجك كحلظ، ألنشي لع أسسع بيا مغ قبل. -

حدشًا ال عميظ، ربسا تكػف قج أصبت بفقجاف مؤقت لمحاكخة،  -
 اآلف سشرل إلى البيت فشقـػ بعسل التحاليل السشاسبة.

مغ الديارة: لقج كصمشا إلى البيت، الخجاء  فجأة يخخج صػت   -
 .السخآبفتح باب 

أنا أعمع أف الديارة قج تتكمع، كلكغ  ُذعخ مياجخ مغ الرػت: -
 كيف عخفت أنشا اقتخبشا مغ البيت؟!

 ال تحعخ يا صجيقي، ألع أخبخؾ بأنيا ذكية؟ -

 يا ليحا الحكاء، يبجك أني لع أر  شيئًا بعج.. -

سشدؿ، فتح الذاب الباب بجانبو كأندؿ الكقفت الديارة أماـ  -
 قجمو: تفزل يا أخي لقج كصمشا، ىحا مشدلي.

خجل مياجخ مغ الديارة، كيسذي خمف الذاب يت
يحجث نفدو: ما أجسل  فيجخبلف السشدؿ، يشطخ مياجخ باستغخاب
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ىحه الحجيقة! كما أعجب ىحه األبػاب التي تفتح بسجخد اقتخابشا 
مشيا كتغمق لػحجىا مغ غيخ أف يمسديا أحج، ما ىحا العالع 

 الغخيب الحؼ جئت إليو؟

ة في البيت، يقف الذاب عمى كاسعيجخل االثشاف إلى غخفة  -
تفزل يا أخي، اجمذ ىشا ريثسا الباب كيذيخ إلى مياجخ: 

 .، ثع يجيخ ضيخه كيسزيُأحزخ لظ الخكبػت الحكي

يمتفت مياجخ بحخكة عفػية سخيعة إلى الذاب كيفتح عيشيو  -
باستغخاب: كأنو قاؿ الخكبػت الحكي؟! يدأؿ نفدو كيخفع حاجبيو 

لذاب؟ كل شيء عشجه ذكي! لغ أسألو ما قرة الحكاء عشج ىحا ا
ىحه السخة، ألنو سيقػؿ ىحا الحكاء االصصشاعي، حدشًا، البج أف 

ّشع  .عشجه أفيع ما قرة ىحا الحكاء الُسر 

الذاب فيجخل الغخفة، كمغ خمفو ركبػت كأنو رجل صشاعي  يعػد
األزياء،  يه، تحكخ مياجخ الشعر السحسػؿ مغ غخيبءيسذي كرا

 الحيغ رأػ أشباىيع في تمظ الجشازة: إنيع رجاؿ الفزاء

بدع هللا، ما ىحا يا أخي؟ ىل ىحا مغ رجاؿ الفزاء؟ إنو  -
 يذبو ىؤالء الحيغ حسمػا الشعر في الجشازة، ما القرة؟
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يزحظ: ال يا أخي، ليدػا مغ الفزاء، ىل تسازحشي؟ ىحا  -
الخكبػت الحكي، كىػ متخرز في األمػر الصبية، أما الحيغ 

الجشازة يحسمػف الشعر، فيع ركبػتات متخررة شاىجتيع في 
لحسل األشياء في الصخؽ العامة، ما لظ ككأنظ تخػ ىحه األمػر 
ألكؿ مخة؟ فسا مغ بيت إال كؼيو أكثخ مغ ركبػت لو تخرز 

 ما.

قمت إف ىحا ركبػت متخرز في األمػر الصبية؟ لقج قمت  -
شتظ شبيبًا في الديارة بأنشا سشحىب إلى البيت لعسل التحاليل، فطش

أك ستترل بصبيب ما، في الحؿيقة ما عجت أفيع شيئًا، يبجك لي 
 أنكع في حزارة لع نكغ قج كصمشا إلييا بعج.

كأيغ تعيذػف؟ ىل يػجج مكاف اليـػ  لع ترمػا إلييا؟ مغ أنتع؟ -
 ال تػجج ؼيو تمظ الحزارة؟

حدشًا.. يبجك ككأنشي بجأت أفيع شيئًا ما، كسأخبخؾ بو كلكغ  -
 ف يشتيي ىحا الحكي مغ عسمو.بعج أ
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يقـػ الذاب بعسل الفحػصات لسياجخ عغ شخيق 
، كبعج أف الخكبػت، كسط استغخاب مياجخ مغ السػقف بخمتو

    انتيى مغ عبلجو، بادر مياجخ بدؤالو:

نعير، فكل ما رأيتو خارج  زمغكاآلف أخبخني أيغ أنا كفي أؼ  -
ستى فالكيف، في  عشجما سقصتُ ، سابقاً لع يكغ كداخمو  ىحا بيتظ

 تّع بشاء كّل ذلظ؟

سأخبخؾ بكل ك  اليـػ ىػ الثبلثاء، يا أخي، ال عميظ، اشسئغ -
يبجك أنظ لع تأِت إلى القجس مشح سشػات شػيمة، فيحه شيء، 

 األبشية ليا عذخات الدشيغ؟!

نحغ  تتحجث؟ أؼ ثبلثاءعغ ك  ؟قجسىل نحغ في الك القجس؟  -
 عاـ؟أؼ  في 

، 1483مغ ذؼ الحجة لعاـ  20في  في القجس، كنحغ نعع -
كىل  لمسيبلد، 2061)مايػ، أيار( مغ عاـ  5/ 10السػافق لػ 

كيف كفي أؼ عاـ ىػ؟  ؟يػجج أحج ال يعخؼ عاصسة الخبلفة
ثع مشح سشػات شػيمة أنظ نست تبجك ككتعير فييا كال تعخفيا؟ 
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، أك ربسا تكػف في فقجاف مؤقت ػججت نفدظ فيياففقت أ
 ؟!لمحاكخة

 كمتى تحخرتىذًا: عاصسة الخبلفة؟! أؼ خبلفة؟ مشج -
 ؟ كأيغ الييػد؟ فمدصيغ

 ؟! بدؤالظيا إليي! ىل أنت جاّد  -

في الكيف فعبًل قج نست شػيبًل  شييبجك أن)ييسذ باستغخاب(:  -
 زمغ آخخ. في ثع أفقت

ىل تسدح يا أخي؟! عغ أؼ ييػد تتحجث؟ ثع ما قرة بجىذة:  -
 ىل عاد أصحاب الكيف؟ كبلمظ؟الكيف؟ لقج ذكختو مختيغ في 

مغ غخابة حجسًا ستكػف أكبخ  ،ال أضغ أف غخابة قرة الكيف -
 ما تتحجث عشو بذأف الخبلفة التي ذكختيا في حجيثظ!

أنظ قج تعّخضت لرجمة أندتظ الكثيخ مغ يبجك لي مسع،  -
)يتفخس بو  خني ما ىي قرتظ؟!باألحجاث، أمخؾ غخيب حقًا، أخ

أعخفظ  ىل تعمع؟! أشعخ بأنشي(: ، يتابعخفوككأنو ُيذبو أحجًا يع
و يبجك عميظ في سّغ متقاربة، إال أن ربسامشح سشػات، كمع أنشا 

 كأف عسخؾ ستيغ سشة، ال أدرؼ لساذا.مغ شخيقة كبلمظ 
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عغ  يبتدع: ال عميظ، سأحكي لظ قرتي، كلكغ اآلف أخبخني -
متى ككيف أصبحت؟ كمغ التي ذكختيا في كبلمظ، ىحه الخبلفة 

 ػ الخميفة؟ى

قج مزى عمى أنو سسعت، تكػف قج كسا تخػ أك ربسا حدشًا، ف -
 كجػد الخبلفة عذخات الدشيغ، أكثخ مغ خسذ كثبلثيغ سشة

، مشح أف انتيت الفتغ كاألحجاث التي عاشيا آباؤنا كأججادنا تقخيباً 
مغ القخف اليجخؼ الحالي  في فتخة الثبلثيشيات كبجاية األربعيشيات

، بجاية مسا كانػا يدسػنو كقتيا بثػرة تػنذ ػى1432مشح عاـ 
 فارس ثع ببلد الذاـثع ببلد حتى تع فتح الجديخة العخبية 

 .كفمدصيغ

 مابعج ،في بيت السقجس الياشسية ندلت الخبلفةىكحا ك 
 .8سمع عجد مغ أىل الكتابأك  ،خد الريايشةشُ 

 ،مع كثخة الفتػحاتعيج الخخاء  نابجأ شابأن ،تعمع أضشظك 
 مسا اضصخ الخـك إلى عقجت الغشائع، خ  ت األمػاؿ ككثُ كاستفاض  

كاعتبارنا قػة عطسى، كانزساـ أكثخ الببلد  معشا، اليجنة األكلى
 .العخبية لجار خبلفتشا

                                                                 
8
 األدلة على ما  بك وما  ٌأتً لمن ٌرغب بها, موجودة فً كتابً )الخالفة الممد ٌة(. 
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زمغ رخاء كبشاء رحسو هللا  األكؿلقج كاف زمغ الخميفة 
هللا تعالى  ألنو أكؿ مغ استفتح ككشا نجعػه بخأس الخمفاء،كقػة، 

مغ فتح هللا عمى يجيو  ػيف ،الفاتحمغ ألقابو أيزًا ك  بو الخبلفة،
 الببلد.

 ،رحسو هللا الياشسي جاء بعجه الخميفة الجابخمات ك ثع 
، الفتػحاتاستكسل مذػار ك  ،كاالزدىار عيجه بالخيخ كقج امتؤل

فجبخ هللا بو كدخ األمة، كأخخجيا مغ زمغ الفتغ، كخمّريع مغ 
 .ىمية الثانية، زمغ الجازمغ الجبابخة كالصػاغيت

 ي احيغ قاؿ: ) ملسو هيلع هللا ىلصلخبلفة التي أخبخ عشيا الشبي انعع إذًا ىحه  -
ؾ ال ة   اب ؽ   ذ ا ح  ف ة   ر أ ي ت   إ  ال  ج   ال خ  ، األ  ر ض   ن د ل ت   ق  ة  س  ج  ج   ال س ق  ن ت   ف ق   د 

ل   ز  ي ا الد ل  غ ام ، و األ  م ؾر   و ال ب ال  ة   ال ع  اع  ح   و الد  ئ  م   الش اس   إ ل ى أ ق خ ب   ي ؾ 
ؽ   ه   ي ج ي   م  ح  ؽ   ى  ػ   م  كىل كانت ىحه الخبلفة قخشية  .9(ر أ س 

 ىاشسية؟

 تعمع ذلظ؟ ، أالكانت ىاشسية نعع -

                                                                 
9
 ام يحمد ويبو داود والحاكم وغٌرهم. يخرج  اإلم 
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م   ي د ال   ل  : )ملسو هيلع هللا ىلصقػلوبمى، فيحا مرجاؽ  - ال  س  يد ا اإل   د   اث ش ي   إ ل ى ع 
خ   ذ  .. ع  ة  م يف  ؽ   ك م ي ؼ   خ  ي ر   م   .10(ق خ 

ً هللا عنهما لاؤ: "وهللا لو لم ٌبك وعن ابن عباس رض

من الدنٌا إال ٌوم لختم هللا بنا هذا األمر كما فتح , ولاؤ: بنا فتح 

هذا األمر وبنا ٌختم"
11
.  

ولاؤ يٌضا : "إنً ألرجو يال تذهب األٌام واللٌالً حتى 

غالما  شابا  حدثا  لم تلب   الفتن ولم  –يهؤ البٌت  –ٌبعث هللا منا 

يمر هذه األمة, كما فتح هللا هذا األمر بنا فأرجو ين ٌلب ها, ٌمٌم 

ٌختم  هللا بنا. لاؤ يبو معبد: فملت البن عباس: يعجزت عن  

شٌوخكم ]حتى[ ترجوه لشبابكم؟ لاؤ: إن هللا عز وجؤ ٌموؤ 

]ٌفعؤ[ ما ٌشاء"
12

. وزاد البٌهمً والدانً: "كما فتح هللا هذا 
 ٌختم  هللا بنا". ناألمر بنا, فأرجو ي

ً للنب لاؤ ين  ,رضً هللا عن  طالب يبً بن علًعن و

 بنا منا, بؤ: لاؤ هللا؟ ر وؤ ٌا غٌرنا من يم المهدي انّ يمِ ": ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ٌالس وبنا الشرن, من ٌ تنمذون وبنا فتح, بنا كما هللا ٌختم

                                                                 
10
 رواه البخاري وم لم واللفظ ل . 
11

رواه يبو عمرو الدانً فً ال نن الواردة فً الفتن, لاؤ محمك الكتاب "الدكتور رضاء  
هللا بن دمحم إدرٌس الماركفوري": وهو مولوس, ورجاؤ إ ناده ثمات, إال ين شرٌن بن 

كثٌرا , وتغٌر حفظ  منذ ولً لضاء الكوفة, ولكن معبد لاؤ فٌ  ابن حجر: صدوق ٌخطا 
 ل  طرٌك يخرى.. وفٌ  بعض الزٌادات.

12
( من رواٌة 68رلم  126لاؤ المحمك: .. واالثر يورده ال لمً فً عمد الدرر )ص 

( من طرٌك آخر عن  فٌان 133رلم  212المالس, .. ويخرج  البٌهمً فً البعث )ص
يبً معبد, ويورده علً المتمً فً كنز العماؤ  عن عمرو بن دٌنار ب  نحوه, دون لوؤ

بن  إبراهٌم( وعزا تخرٌج  إلى ابن ع اكر, وهو مولوس, وفً ا ناد المالس 586/ 14)

بشار ل  يوهام, ول  طرٌك آخر وتمدم لبل , وفٌ  شرٌن بن عبد هللا النخعً ٌخطا كثٌرا 
 وتغٌر حفظ , وباجتماع الطرٌمٌن ٌصح األثر مولوفا .  



- 222 - 
 

 عداوة بعد للوبهم بٌن يلس بنا كما بٌنة, عداوة بعد للوبهم بٌن
"وكافر مفتون: فماؤ كافرون؟ يم يمامنون: ًعل لاؤ .الشرن

13
 . 

وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما لاؤ: ".. ببنً 

هاشم فتح هذا األمر, وببنً هاشم ٌختم, فإذا ريٌت الهاشمً لد 
ملن فمد ذهب الزمان"

14
. 

كلكغ أخبخني يا أخي، كيف نجح السدمسػف في إعادة 
الذيجاء الخبلفة، البج أنيع بحلػا الغالي كالشؽيذ، كقّجمػا 

كاستخخرػا الجماء الدكية، حتى استصاعػا إقامة الخبلفة، أليذ 
 كحلظ؟

ىع بحلػا الجماء في فتح بيت السقجس  كبل يا أخي ليذ كحلظ، -
غ الخبلفة قجر  مغ هللا كلك كاستخداده مغ اليج الغاصبة اآلثسة،

ربانية، كفخصة لمشاس  ةكخمم، كىي كمحس عصاء كفزل تعالى
اد كالطمع كالبجع، كيعػدكا إلى هللا تعالى قبل أف لكي ييجخكا الفد

 عحاب مغ عشجه، فيجعػنو فبل يدتجيب ليع.بيعّسيع 

                                                                 
13

الطبرانً فً األو ط, ولاؤ الهٌتمً فً المجمع: فٌ  عمرو بن جابر الحضرمً  رواه 
وهو كذاب. ويخرج  نعٌم بن حماد بإ نادٌن مختلفٌن, األوؤ فٌ  انمطاع بٌن مكحوؤ 

 وعلً رضً هللا عن , والثانً ضعٌس.
14
 رواه ابن ع اكر فً تارٌخ دمشك, وابن كثٌر فً الداٌة والهاٌة. 
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فخؽ بيغ أف يدعى السدمسػف لتػحيج الكمسة كرص  ؾفيشا
الرفػؼ، كالدعي إلقامة اإلمامة العطسى، كىحا كاجب عمييع، 

 .، كقج كاف بحسج  كفزمويجب الدعي إليو

كػف بعج تكتبو هللا لؤلمة بأف  ر  ج  ىي ق  كبيغ الخبلفة التي 
، ملسو هيلع هللا ىلصمخحمة الجبابخة كالصػاغيت مخحمة خبلفة كسا أخبخ عشيا الشبي 

، كتفّزل مغ هللا تعالى مغّ  محس ، كىحه ليدت بالدعي بل ملسو هيلع هللا ىلص
عشجما عاد الحكع لؤلسخة الياشسية، فبل يحق لغيخىع أف يؿيع 

 .(الخالفة في قخير)قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالخبلفة، ألف الشبي 

فالحسج  ىا ىي قج عادت الخبلفة الياشسية صجقت،  نعع -
كخمًا مغ هللا تعالى، وهللا يسّغ عمى خمقو بسا تالسقجسية، تفزبًل ك 

يا أخي، كىل نحغ اآلف في زمغ  ليذاء كلو الفزل العطيع، أكس
 ىحا الخميفة الجابخ؟

قاـ بجكره عمى أكسل كجو، كعطست األمة في زمشو  ، لقجال -
جاء فتعالى  ذخ العجؿ ككثخ الساؿ، ثع تػفاه هللاكازدىخت، كانت

لحا كال يعجه عّجًا، كيحثػه حثػًا، الخميفة الحؼ يدفح الساؿ  بعجه
 كاف لؿبو "الدفاح".
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خ ج  : )ملسو هيلع هللا ىلصنعع، كىحا مرجاؽ قػلو  - ج   ي خ  ش  ؽ   ان ق ظ اع   ع  ان   م   الد م 
ع ي ؾر   ؽ   و  ج ل   ال ف ق ؽ   م  ال   ر  اح   ل و   ي ق  ف  ظ اؤ ه   ي ك ؾن  ف   الد  ال   إ ع   ال س 
ث ي ا  كيف كاف عيجه؟أخبخني باهلل عميظ، ، 15(ح 

، كال محتاجاً  بل تجج في الببلد فقيخاً ف، كتخؼ   عيج رخاء  كاف  -
كمصارات خاصة لقج كصمشا في زمشو إلى كل ما تخػ مغ قرػر 

 ةمتمظ شائخ اكتقجـ عمسي، كما مغ رجل إال ك بشياني، كازدىار 
 ال يحتاج ،األرض بيغ أقصاربيا حيث يذاء يتشقل ، خاصة

 مػافقة أحج.

كع بمغت سخعة كقج يبجك لظ شخيفًا، خصخ ببالي سؤاؿ ىشا،  -
كحلظ البلبتػب؟ ك  أجيدة اكخاتذ أحجاـاالنتخنت في زمشكع ك 

حجثشي عغ أجيدة السػبايبلت كقشػات اليػتيػب، كشخؽ الجفع في 
  كشػلػجي عسػمًا.كالتصػر الت األسػاؽ كالسػالت التجارية..

كل ىحا أصبح عبارة عغ شعاع ليدرؼ يعسل عمى  نعع.. -
الصاقة الذسدية، كىػ متػفخ لمجسيع مجانًا، تدتصيع أف تذاىج 
ما تذاء عمى اليػاء، عغ شخيق ليدر في خاتسظ الحؼ بإصبعظ، 

                                                                 
15
 د وغٌره.رواه اإلمام احم 
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بشفذ  تككحلظ تدتصيع محادثة مغ تخيج عبخ الرػرة كالرػ 
 الصخيقة.

 رات األسمحة؟ كالصائخات كالرػاريخ؟كماذا عغ آخخ تصػ  -

بعج تجميخ العجيج مغ مجف العالع بالحخب اإلقميسية مشح أكثخ  -
مغ ثبلثيغ سشة، تع االتفاؽ عمى تحخيع جسيع األسمحة الشػكية 

ذخكات ال حتى مكياتكالبيػلػجية، فقج أصبح باإلمكاف أف تس
عمى خاصة، فزبًل عغ أصغخ الجكؿ، لحا تع االتفاؽ عالسيًا ال

  .16تحخيسيا كمعاؾبة مغ يستمكيا

بعس الذيء  بعيج   شيب أيزًا خصخ ببالي سؤاؿ  ما شاء هللا،  -
كسا كاف  2022عغ السػضػع، ىل أؾيست دكرة كأس العالع لعاـ 

 مقخرًا ليا في إحجػ الجكؿ العخبية؟

يزحظ باستغخاب: كما أىسية ىحا اآلف؟ نحغ نتحجث عغ  -
 خياضة!أمػر كبيخة كأنت تدأؿ عغ ال

 أخبخني لػ سسحت، ىل أؾيست؟ -

 .ىحا مغ السحطػر عميظ معخفتو ،غ أخبخؾال ل -
                                                                 

16
 هذا من خٌاؤ وتولع المالس, وهللا يعلم. 
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غ؟ كلساذا؟  -  محطػر؟ ِمغ م 

 ستعخؼ ذلظ في كقتو. -

 ثع مغ جاء بعج الدفاح؟ ، إذاً حدشاً  -

 :خميفتيغمبايعة اختمف الشاس عمى  ة الخميفة الدفاح،بعج كفا -
 يخيغجس، كقج كانا صغكالثاني في بيت السق ،أحجىسا في دمذق

في الدّغ، كذلظ ألف ابغ الجابخ كاف في دمذق كقج قارب 
كلكشو كاف صغيخًا، فاختمف  ،البمػغ، كابغ الدفاح في القجس

استغل ذلظ بعس ضعاؼ ك الشاس عمى أحؿية البيعة لسغ مشيسا، 
الحؼ كشا الخابع، الخميفة  اصصمح الشاس عمىالشفػس، حتى 

 .قتمػه بعج أشيخ قميمة كلكشيع، "الدبلـ"الديف ك جعػه ن

، ككاف "السفخج" الخامذ كىػ ثع جاء بعجه الخميفة
 األمة، كجسع كمسة ضعيفًا شيبًا ال يحب القتل، كحاكؿ تػحيج

فطيخ  ،، كلكغ دمذق لع تخزع لوياػفصفكرّص  شسميا
شخيح  مخيزاً ، كمات السفخج لشفدو الخبلفةب ايا كدعفياألصيب 

 عغ، كغاب الحكع معجكدة في الخبلفة فخاشو، كلع يكسل أشيخاً 
 .القجس
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ىع كسا ءغ يفخضػف آرايىل كاف الخمفاء دكتاتػريبالسشاسبة،  -
 قبل زمغ الخبلفة؟كاف الحكاـ 

لقج كانػا يحثػف الشاس عمى حخية إنو نطاـ مختمف تسامًا، ، ال -
إبجاء الخأؼ، كعمى العسل كاإلنجاز، كيػفخكف لكل شاب كل ما 

مجالو، كحلظ لمفخد حخية دراسة ما يخيج، كسا أف  يمدمو ليبجع في
أما سياسيًا فقج مّل الشاس سمػؾ  حخية االعتقاد مكفػلة لمجسيع،

األحداب الدياسية مغ قبل، فيي إما متاجخة بالذعارات، أك تجارة 
في  كلسا كشا بالجيغ، أك كالءات مختمفة كشخكاء متذاكدػف،

، حداب أؼ دكر، لع يعج أصبًل لؤلحخية ال تترػر حجسيا
كأىل  فاعتدؿ أكثخ الشاس العسل الدياسي كأككمػىا لجار الخبلفة

 .17الحكع

كلكغ إشبلؽ الحخيات ىكحا قج يقػد إلى فداد السجتسع،  -
فالحخية قج ال تشاسب بعس الشاس مسغ ال يتقيجكف بقيػد الحخية، 

 أليذ كحلظ؟! 

في بعج مػت السفخج خبل كخسي الخبلفة ىحا صحيح، ؼبمى،   -
 إنوضيخ أفدج رجل عخفتو دار الخبلفة،  عشجىابيت السقجس، 

                                                                 
17
 وهذا من تولعات المالس. 
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مثمو، فاسجًا  مجخماً  لع نعخؼ ،"السخدكمي" ذلظ ىػ، ظ  م  غ م  شّخ م  
شكخ أف يُ  ع  عالِ  خؤيج هللا تعالى، قتل العمساء حتى لع يعج تقِّ ال ي

 مشكخًا.

الكبخػ،  كفي زمغ ىحا السخدكمي الفاسج ضيخت الفتغ
حؼ لع يكغ حتى في الجاىمية الثانية زمغ كانتذخ الفداد ال

 الجبابخة كالصػاغيت..

ضاحكًا: ىل تدسػف زمغ الجبابخة كالصػاغيت الحؼ قبل  -
 الخبلفة بالجاىمية الثانية؟

 نعع ىحا صحيح، أال تعخؼ ىحه السعمػمة أيزًا؟! -

في الحؿيقة ال، ال أعخفيا، اشخحيا لي، لساذا تدسػىا الجاىمية  -
 الثانية؟

دشًا، أعتقج أنظ تعمع أف الجاىمية األكلى ىي تمظ التي كانت ح -
 قبل اإلسبلـ، أليذ كحلظ؟

 بمى ىحا صحيح. -
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كتسع مكاـر األخبلؽ، ثع ما زالت في نقراف  ثع جاء اإلسبلـ -
حتى زمغ الجبابخة قبل ندكؿ الخبلفة، كانتذخت الفػضى 

تشاكخ بيغ تجريجيا، كُرفع الحياء كانتذخ الفداد بأشكالو، كعّع ال
الشاس حتى لع يعج أحج يعخؼ أحجًا، كفذا الطمع كالبغي كالقتل، 
كلع يعج أحج يبالي إف أكل كأشعع أىمو مغ حخاـ، كمشع الشاس 

 زكاة أمػاليع كأصبح الحج لمخياء كالدسعة، ألع يحجث كل ذلظ؟

 بمى وهللا، بل كأكثخ مغ ذلظ. -

كلى كاف فييا أليذ ىحا مغ الجاىمية، مع أف في الجاىمية األ -
مخكءة ككـخ كشيامة، ككاف في أخبلقيع ما لع يعج مػجػدًا في 

 الجاىمية الثانية.

 كىحا صحيح أيزًا. بمى، -

السيع، لسا أذف هللا لمخبلفة أف تعػد، كيعػد معيا الشطاـ  -
الحؼ حارب الفداد كقزى عمى الفػضى الياشسي، كالحكع 

لقتل كالدمب، يى اكالتديب، كعالج السذاكل االجتساعية، كأن
كفخض العجؿ كالشطاـ عمى الجسيع، عادت لمشاس ألفتيع 
كبدازتيع، كعاد قاصييع كدانييع مغ السيّجخيغ كالسدتزعفيغ، 
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كبجأت رحمة البشاء كالعجؿ، كانتيت الفتغ كالعرابات السدمحة 
 عمى الخػارج كالستذجديغ.  ي  زكقصاع الصخؽ، كقُ 

ًا، كشت تقػؿ إف في زمشو حدشًا، حجثي عغ زمغ السخدكمي إذ -
 عادت الجاىمية أكثخ مغ ذؼ قبل.

كانا  غِ يالمح   مشع العصاءك ؽ ارز مشع األنعع صحيح، ففي عيجه  -
عميو  شكخي جج أحجاً تال ك  مغ قبل، كأفقخ الشاس كسمبيع حقػقيع،

ىػ  كاستأثخ باألمػاؿ لشفدو كأىمو كالسشافقيغ مغ حػلو، حتى غجا
كتسذي نداؤىع ببصيصات  ،خيبةكأصحابو مثل العجاجيل الس

كقج  ،عميو شكخجج مغ يتال ككحلظ  ،كثياب ال تػارييغ ،الحىب
كمححج  ةأمخ بإخخاج أىل اليسغ قزاعأسخؼ في القتل، ف

 ،كجسيع مغ يقاؿ لو مغ اليسغ ،كىسجاف كحسيخ كاألزد كغداف
كفي خزع رخػ الذاـ. أندليع في بُ حتى مغ القجس خخجيع أ

 دبب ىحا السخدكمي.ىحه الفتغ كالفػضى ب

الدؽياني األكؿ، الحؼ كاف كزيخ الحخب زمغ  بخز
 ،جيذوى لإو ك يلإاستغل حاجة الشاس الحؼ الدفاح، الخميفة 

استقل ببعس السجف، بعج أف ىاجسشا البخبخ مغ جية السغخب، ف
 كصّجىع عغ دار الخبلفة. ،بسقاتمتيع يصالبػنوالشاس حػلو  فالتفّ 
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البخبخ  قاتلف ،كقتيا خيخ جير ككاف ،مبّى الشجاء فعبلً ف
حتى كأجبلىع عغ دار الخبلفة كعغ دمذق، ككثيخ مغ السجف، 

إلى الحخميغ يشتطخكف ضيػر  ثمثك  ،يع إلى حسزثمثىخب 
ع لمدؽياني، مسا جعل زكان ،الثمث األخيخ ستدمعالسيجؼ، كا

 جيذو يعطع أكثخ.

ككانت معخكة قخؾيديا مغ أشيخ معارؾ الدؽياني، التي 
 ييا البخبخ شخ الجداء، فقّتميع كحّخقيع.أذاؽ ف

تغيخت أخبلقو كأصابو الكْبخ كالغخكر، فبجأ بقتاؿ دار ثع 
داعيًا بيا لشفدو، حتى أنو دفع األمػاؿ كالخشاكػ لمشاس  الخبلفة

 لو. الكي يبايعػه كيشزسػ 

ككاف الدؽياني قج قاتل الخـك كالعجع، كالحق األبقع إلى 
ة فأقاـ فييا السجازر، حتى قتمو هللا مرخ فقتمو، كعاد إلى الكػف

، كبعج فتخة ياشتعالى، فأرسل عميو قخحة أصابتو في حمقو مات م
 زمشية بايع الشاس ابغ اختو كىػ الدؽياني الثاني.

كىا نحغ اليـػ نعاني مغ تبعات تمظ الفتغ، صحيح أف 
بدبب شسعو كجذعو، فقج  ،وماتأهللا قج خّمرشا مغ السخدكمي ف
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ككحلظ قج خّمرشا هللا  ضيػر فتشة كشد الفخات،مات في أكؿ 
 الفتغ عّست. كلكغتعالى مغ فتشة الدؽياني األكؿ فسات 

كاآلف أيغ نحغ عمى خارشة الفتغ، ماذا بعج كل ىحه  -
 األحجاث؟

اآلف نحغ في الذيخ الثالث مغ ىل سسعت عغ عاـ الجػع؟  -
عة مغ عاـ الجػع، كىحه الجشازة التي رأيتشي فييا، كانت لسجسػ 

 الشاس ماتػا جػعًا، نحغ اآلف في فتغ لع يسّخ عمى األمة مثميا..

ا بو في زمغ شنعع سسعت عغ عاـ الجػع، فقج صّجعػا رؤكس -
الجبابخة، في كل عػدة لذيخ رمزاف، كاف يتدابق بعس 

 ؟الججاجمة بتخػيف الشاس مشو

 ىل قمت في زمغ الجبابخة؟ أؼ جبابخة تقرج؟ -

سأشخح لظ األمخ بعج قميل، أكسل باهلل  ال عميظ، ال عميظ، -
 عميظ.

مغ  مشح أف ضيخ عسػد  ك الفتغ اليـػ في كل مكاف، حدشًا،  -
 فيالشار في رمزاف الساضي مشح أكثخ مغ ثبلثة أشيخ، ككاف 

 .جية السذخؽ 
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في خخاساف، كضيخ عسػد نار كبيخ،  بعج أف ثار بخكاف  ؼ
التي ُحّجثشا  عبلمةلاعمع الشاس أنو عشجىا فرآه الكثيخ مغ الشاس، 

سشة الجػع، فتدابق الشاس عمى األسػاؽ كنيبػىا  عشيا أنيا
كتقاتمػا ؼيسا بيشيع، كلع يدتصع رجاؿ الجير الديصخة عمى 

 كضاع.األ

 كأنت ىل فعمت مثميع؟ أراؾ تتحجث ككأنظ بسعدؿ عشيع. -

أنا كشت مغ القبلئل الحيغ كانػا يعمسػف مػعجه فكشت قج  -
ياشاتي مغ قبل، ككشت قج حّحرت الشاس مغ تجبخت جسيع احت

كفعل  ليّ إسغ استسع مفقط قميمة مػبة ذلظ، كلكغ لؤلسف قمة 
 مثمي.

ف عسػد الشار الحؼ ىػ عبلمة إقمت إف الفتغ في كل مكاف، ك  -
 ؟سشة الجػع قج ضيخ

 نعع ىحا صحيح. -

في شػاؿ  أنياأف الفتغ التي كشا نقخأ عشيا  كلكغ ىحا يعشي -
، قج كقعت فعبًل كذؼ الحجة ىحا الحؼ نحغ ؼيو اآلف كذؼ القعجة

 عمى أرض الجديخة العخبية!
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كلكغ أيغ كشت تقخأ عشيا؟ إلى اآلف أنت  نعع فعبًل إنيا كقعت، -
كىا  ،الحاكخة ظ كشت قج فقجتيبجك أن لع تُعّخفشي عغ نفدظ، أك

 بجأت تعػد إليظ، ىل تحكخت اآلف نحغ في أؼ عاـ؟ ىي

صجقشي حاكخة، فقجاف الليذ األمخ أمخ  ي،.. ال يا صجيقال -
 سأخبخؾ بعج قميل، كلكغ اآلف أكسل لػ سسحت.

أف نيخ الفخات قج الشاس يتجاكلػف  بجأماذا أُكسل لظ؟ لقج  -
 ضيخك  قخب مجيشة الخقة، ،في مشصقة الجديخة الذامية انحدخ

سشة "بدبب ، مغ كل مكاف الحىب ؼيو، فياجخ أكثخ الشاس إليو
عغ القصط  ػابحث بعس الشاس لجرجة أفنسخ بيا،  التي "الجػع

ىا، كنخذى أف تتراعج األمػر إلى ػ أكميىا ك ػ حبحيلكالكبلب 
 أكثخ مغ ذلظ.

الشاس ُيقتمػف  معارؾ ال حرخ ليا، ،ةالفتش قتاؿ قعك لقج 
 ، لظ أف تتخيل.غ أكبخ ىحه السعارؾمك باآلالؼ، 

 شجيػ أبشاء العع، تخّيل..  عطيع بيغ اؿ  تقتالقج كقع 
أفشػا لقج ، يقتتمػف اآلف ؼيسا بيشيع أبشاء ثبلثة مغ الخمفاء الدابقيغ
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مجازر لع يذيجىا  إنيا ،فخاتألجل كشد ال ،بعزيع بعزاً 
 .التاريخ

ف ػ ت مغ كل مئة رجل تدعة كتدعيسػ بأنو ىل تترػر، 
تحؿيقًا لسا أخبخ الرادؽ  فقط؟ أليذ ذلظ إال كاحج   ىيبق كال

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسرجكؽ 

ككثخت  ،األمة ىحه ج ىمظ شباب كرجاؿلقيا لمحدخة، 
حتى أصبح كل رجل ؾّيسًا عمى الشداء كاألرامل كاليتامى، 

 .خسديغ امخأة حػلو، مغ ندائو كعساتو كخاالتو كأخػاتو كغيخىغ

فتغ ججيجة لع تكغ مغ قبل، كازداد الفداد  تضيخ لقج 
 .كضيخت األمخاض التي لع تكغ مغ قبل، أصبح الشاس كالبيائع

الدؽياني الثاني  ماذا سيفعل ىحا ال نعمعقع، ك ي كل ىحا
، ضيخ في دمذق، كرحل إلى الكػفة فأقاـ بيا السجازر الحؼ قج

 يقاؿ بأنو شّخ مغ خالو، كال نعمع ماذا سيفعل بالشاس.

ىحا أكاف الدؽياني الثاني،  حدب كبلمظ فإفبصحيح، ؼ نعع -
 البج أنو قامت معارؾ أىل الذاـ كالعخاؽ..
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ظ، كيف عخفت ذلظ، ككيف تدألشي عغ مدائل ثع قل لي بخب -
ألع  تكسل ما سأقػلو لظ ككأنظ عذت ىحه األحجاث مغ قبل؟

 ؟إليظ اكخة قج بجأت تعػدحأخبخؾ بأف ال

اكخة، عسػمًا أكسل لػ سسحت، حالعػدة قمت لظ ليدت مدألة  -
 كماذا أيزًا كقع كيقع اآلف مغ أحجاث ىحه الفتغ؟ 

ؾبائل العخب قج مالت  أيزًا، ىا ىيفي ىحه األثشاء حدشًا،  -
، كجخت الجماء في الجديخة العخبية، كانتُيب اعمى بعزيا بعز

ىحا آخخ األخبار التي ذؼ الحجة، ك  مغ ذيخىحا ال الحاج في
مغ ذؼ الحجة لعاـ  20ختظ، في بسسعشا بيا إلى اليـػ كسا أخ

 لمسيبلد. 2061)مايػ، أيار( مغ عاـ  5/ 10، السػافق لػ 1483

 ؟حجيثاً  كالدؽياني الثاني ماذا سسعت مغ أخباره -

بعج انتراره عمى أىل الكػفة شخع في إقامة السجازر، حتى  -
إنو قاـ بقتل جسيع مغ كقع في يجه مغ أىل دار الخبلفة، كبأنو 
يشذخ بالسشاشيخ كل مغ يخالفو، كيصبخيع في القجكر التي تغمي 

لع مغ قبل، إنو بيع ألشيخ شػيمة، كىحا ما لع يقع بو أؼ ضا
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يتفشغ بالتعحيب كالقتل، لقج أكثخ مغ الدبي كاألسخ، كىحا ما ال 
 يجػز شخعًا.

عاث في األرض  بسئات السخات، لقج أسػأ مغ خالونو إ
يكحب ك ذارؾ في القتاؿ في فتشة ذىب الفخات، ىػ اآلف يفدادًا ك 

 .عمى الذباب كيػىسيع بالشرخ كاألمػاؿ كيخسل بيع إلى ىشاؾ

قج خخج بعج  ا بأف ممظ اليسغ كىػ رجل  صالح  كقج سسعش
أف سسع مجازر الدؽياني، متجيا إلى العخاؽ كالذاـ إلشفاء فتشة 

 ىحا السجـخ الدفاح.

جاء مغ كقج ، األصل ىحا اليساني قحصانيكسسعشا بأف 
، كلكشو في عجة معارؾ بجيذو مع جيػش الدؽياني اليسغ كالتقى

، الح الصيغ  عميشا يغ جاؤكا ليديجكابعج ذلظ انذغل بسقاتمة الخـك
يصسعػف مدتغميغ أحػاؿ األمة كاالقتتاؿ ؼيسا بيشيع، كلعميع  ،بمة

 عمى ذىب الفخات. ايدتػلػ في أف 

ىشاؾ إلى ىحه المحطة،  اكاليداؿ ىحا الرخاع قائسً 
كالدؽياني يعيث فدادًا اآلف بيغ الكػفة كالحجاز، ُيقّتل الشاس كال 

 يخعى إاًل كال ذمة في أحج.
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إذًا أبذخ يا أخي، ىحا أكاف أف يخسل هللا مغ يزخب خياشيع  -
 ىحه الفتغ، سيطيخ في السخحمة السقبمة رجاؿ صالحػف.

أضيخ هللا تعالى شابًا جاء مغ جية  كقجفي الحؿيقة نعع،  -
جسيبًل، فقاتل  خخاساف يخفع الخايات الدػداء كيمبذ زيًا أبيس  

سعاؾبة لى القجس إل جاءفي بعس السعارؾ ثع  الدؽياني  
أمخه  كسسعشا أف لو قائجًا صالحًا ىػ مغالسخدكمي الفاسج، 

 دمحم الياشسي. كاسسو

نحغ في خزع ىحه الفػضى، لخرت لظ ك كاآلف 
األحجاث الدابقة لكي تعخؼ كيف كصل بشا الحاؿ إلى ىحه 

 .المحطة

كلكشظ لع تحكخ السيجؼ، لقج ذكخت خسدة خمفاء كبعس  -
 يجؼ، أيغ ىػ مغ كل ىحا؟!السمػؾ كلع تحكخ الس

السيجؼ!؟ لقج استيأس الشاس مغ ضيػره، فكمسا ضششا بأحج  -
يا، دخخفالجنيا كخزع ل يشةالقادة خيخًا كبأنو ىػ السيجؼ، أخحتو ز 

كشسع بالساؿ كالسشاصب، حتى لع نعج نثق بأحج، بل بعس 
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لقج كسا قمت لظ ك الشاس أصبح يشكخ كجػد شخرية السيجؼ، 
 كال أدرؼ ما الحؼ ذّكخؾ بو.ندي الشاس أمخه 

 ضيػر السيجؼ؟ أماراتِ ك يعخؼ أشخاط الداعة  أليذ ؼيكع عاِلع   -
 أال تعمسػف ما ىػ الحجث الكبيخ القادـ؟!

يع ال يتجخأ شبل، لقج قتل السخدكمي أكثخ العمساء، كمغ بقي مك -
حجث الشاس بالجيغ، حتى انتذخ الجيل، كدخل البعس في أف يُ 

فؿيو يدتخفي مغ الشاس، كُيعّيخ في قبيمتو اإللحاد، كأصبح ال
يشافقػف  ،يعأرذلُ كالسشاشق العذائخ  كُيياف، كأصبح رؤساء  

، كلػال أنشي أتحكخ بعس ما كشت لمسخدكمي كال يعخفػف هللا
 أسسعو مغ كالجؼ قجيسًا لسا عخفت شيئًا مسا ىػ قادـ.

، رغع أف بعس ما الحؼ أسسعو مشظ؟! لقج أفخحتشي بأشياء -
كحػادث كفتغ كقعت  كصجمتشي بأشياء قمتو محدف  ججًا، الحؼ

: ىل تعمسػف ما ىػ ألنظ لع تجبشي سأسألظ مخة ثانيةك ، لكع
 مباشخة؟! ـفي الذيخ القاد يكػف  الحجث الكبيخ القادـ كلعمو
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ؾ الشجع ذك اارتصاـ ذ مغ يخذى اآلف إف جسيع العالعنعع،  -
أسابيع ظ سػػ الحنب باألرض، لقج اقتخب مػعجه كلع يبق لحل

 .قميمة

حا يكىل يػجج استعجادات أمسية ل ؟إذف أنتع تعمسػف ذلظ -
 السػقف؟

، األف قػػ العالع مشذغمة بغدكىا لبعزيا بعًز  ،الحؿيقة ال -
جية، كصخاع بيغ الخـك  غفيشاؾ صخاع بيششا كبيغ الخـك م

جية ثانية، كصخاع  التخؾ كالعجع مغ مغ الخميط مبخاشػريةالكا
كيف  أخبخني: كلكغ ، ىحه اإلمبخاشػرية الخميطا كبيغ ثالث بيشش

 ؟بذأف الشجع ذك الحنبت مسع

ىالي، كىػ ُمكتذف مشح سشػات  بنالشجع ذك الحنب ىػ مح -
-2-9فسغ السعمـػ بأنو قج مّخ بقخب كػكب األرض في عجيجة، 
ىػ. كمعمـػ أف دكرتو حػالي 1406-5-29السػافق  1986

ذلظ ُيتػقع أف تكػف عػدتو إلى  سشة تقخيبًا، فيػ عمى 75,32
 ىػ.1484-1-10، السػافق 2061 - 5 -30األرض في 
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مغ  سابيع قميمةأكانو، كلع يتبق لو سػػ عجة أىحا لحا فيحا زمانو ك 
اآلف، كيجب عمى البذخية أخح الحيصة كالححر استعجادًا لسا 

 باألرض. ارتصاموسيشتج عغ 

مانشا يؤكجكف ما مياجخ، فالعمساء في ز أخ كبلمظ صحيح يا  -
الخـك  كأالعخب  غيػجج محاكالت ججية ملكغ لؤلسف ال قمتو، ك 

لتفادؼ ذلظ، الفداد نخخ في العالع، كلػ كشا في زمغ أحج الخمفاء 
 الحيغ مزػا لخبسا كاف األمخ أفزل وهللا أعمع.

 محاكالت يائدة أؼ محاكالت لتفادؼ األمخ ستكػف مقاشعًا:  -
 ع القجر مغمػب.مرار  اسسع يا أخي: ،فاشمة

 ماذا تقرج؟ -

في أقرج أف هللا قج كتب ذلظ في المػح السحفػظ كأخبخ عشو  -
نبيو صمى هللا عميو كسمع، فيػ  حّحر مغ عػاؾبوك كتابو الحكيع، 
 ، إنو عحاب أليع كبصذة انتقامية.كائغ ال محالة

كماذا قاؿ  ؟ىحا الذأف كماذا قاؿ هللا تعالى فيهللا السدتعاف،  -
 صمى هللا عميو كسمع؟رسػلو 
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الشطخ في  معيتػافق ك  ىػ أقخب لمػاقع، أغمب الطغ كالحؼ -
 سػرة الحؼ يتحجث عغ ىحا الحجث ىػ القخآف كالحجيث، أف

الجخاف، فالجخاف ىػ نتيجة ارتصاـ ذلظ السحنب باألرض، فقج 
 قاؿ تعالى:

شََ اىنَّبسَ ىَزَا يَغْ [56] }فَبسْتَقِتْ يًٌََْ تَأْتِي اىضَََّبء ثِذُخَبٍُ ٍُّجِني

ثَّنَب امْشِفْ عَنَّب اىْعَزَاةَ إَِّّب ٍُؤٍِْنٌُُ [55 عَزَاةٌ أَىِيٌ أَََّّ ىَيٌُُ  [51] سَ

ٌ  [51] اىزِّمْشٍَ ًَقَذْ جَبءىٌُْ سَصٌُهٌ ٍُّجِني ْا عَنْوُ ًَقَبىٌُا ٍُعَيٌَّ ىٌَّ ثٌَُّ تٌََ

يًٌََْ َّجْطِشُ  [51] نٌُْ عَبئِذًُُإَِّّب مَبشِفٌُ اىْعَزَاةِ قَيِيالً إَِّّ [56] ٍَّجْنٌُُ

 .]اىذخبُ[ اىْجَطْشَخَ اىْنُجْشٍَ إَِّّب ٍُنتَقٌَُُِ{
 

كىحا ما نفيسو مسا فّدخه تخجساف القخآف سيجنا ابغ عباس 
 عغ عبجرضي هللا عشيسا بأف الجخاف ىػ الكػكب ذك الحنب، ف

 عشيسا هللا رضي عباس ابغ عمى غجكت: قاؿ مميكة أبي بغ هللا
، اتذ : قاؿ لع؟: قمت. أصبحت حتى الميمة نست ما: فقاؿ يـػ

 قج "الجخاف" يكػف  أف فخذيت ؛"الحنب ذك الكػكب" شمع: قالػا
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 في كثيخ ابؽ قال. حاتؼ أبي وابؽ جخيخ ابؽ: رواهأصبحت.  حتى نست فسا شخؽ،

 عشيسا هللا رضي عباس ابؽ إلى صحيح إسشاده: تفديخه

آف يفدخ الجخاف فيا ىػ حبخ األمة كتخجساف القخ 
مغ يػ العبلمة الفارقة بيغ ما قبميا إذًا فبالكػكب ذك الحنب، 

 ، إنواكسا سيكػف ما بعجى ياكلغ يكػف ما قبمكما بعجىا، الدماف 
يغذى  ليع كسا قاؿ تعالى،األعحاب ال، إنو العقاب الخباني لمبذخية

نتيجة لسا ككل ذلظ مغ فػقيع،  نػر الذسذيغصي الشاس ؼ
اإلفداد في األرض، الفداد ك بمغت قسع  معاص   ارتكبػه مغ

كتكاسل السرمحػف عغ الؿياـ بػاجبيع، كلع يعج مغ يشكخ السشكخ 
كما  نتيجة ما كدبت أيجييع، استحقػ احتى كيأمخ بالسعخكؼ، 

كىحا ما ذكختو لي قبل قميل مسا فعمو  كاف هللا تعالى ليطمع أحجًا،
هللا  تعالى  فاستحقػا غزب ،في األمة مغ فداد السخدكمي

 كىحا يحكخني بحجيث: كمقتو عمييع،

سػؿ   إف  ) ِتوِ  في ي ػـ   ذ ات   قاؿ   ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ر  بّ ي إن   أ ل  : ُخْصب  ن ي ر  خ   أ ن   أ م 
ك ؼ   أ ن   مّ س  ، ما أ ع  م ق ؼ  ي  ا ج  ش ي مس  م س  ي ع  ال   ك ل   ىحا، ي ؾم  م ق و   م   ن ح 

ا ج  ب  ل ، ع  م ق ت   وإنّ ي ح ال  ب اد ي خ  اء  ح   ع  ، ش ف   أ ت ق ي ؼ   وإن ي ؼ   ك م ي ؼ 
يؽ   ي اط  ق ال ق ي ؼ   الذ  ، عؽ ف اج  ؼ  يش ي  م ت   د  خ  ح  م م ت   ما عمييؼ و  ، أ ح   ليؼ 
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ت ي ؼ   خ  خ ك ؾا أ ن   و أ م  ل   ل ؼ   ما بي ي ذ  م ظ ان ا، بو أ ن د   إلى ن غ خ   ّللا    وإن   س 
، أ ى ل   ق ي ؼ   األر ض  ق  ب ي ؼ   ف س  خ  ،و   ع  ي ؼ  س  ج  اي ا إل   ع   أ ى ل   م ؽ ب ق 

 ..( ركاه مدمع.الك ق اب  

ؼبعج أف أشاع الشاس الذياشيغ كأشخكػا بخبيع، مقتيع هللا 
يع ب يع البغِس، أشج   كأ بغز  الكتاِب  أىلِ  ِمغ ب قايا إال   كعج س يع، عخ 

ديش يع، ككاف ىحا قبل  ُيبّجلػا كلع بالحقّ  ُمتسدكيغ ي دالػا لع مسغ
 : ملسو هيلع هللا ىلصفيػ قػلو  سبلـ، أما ما يشصبق عميشا اآلف في زمششا ىحا،اإل

 مياجخ إلى الشاس فيشحاز ىجخة، بعج ىجخة سقكؾن  إنيا)
 أرضؾىؼ، فقمفغيؼ أىميا، شخار إل األرض في يبقى ل إبخاهيؼ،
 فقبيت والخشازيخ القخدة مع الشار تحذخىؼ ،الخحسؽ نفذ تقحرىؼ
(. تخمف مؽ مشيؼ وتأكل لؾا،قا إذا معيؼ وتقيل باتؾا، إذا معيؼ

 رواه اإلمام أحسج.

 ، قاؿ تعالى: ملسو هيلع هللا ىلصقحؼ في كتاب هللا تعالى كفي سشة نبيو كخ الكقج ذُ 

 تعالى: 
شق ؼ )أ م   اء   ف ي م ؽ أ م  س  ل   أ ن الد  س  م ي ك ؼ   ي خ  ب ا ع  ق ع م س ؾن  ۖ   ح اص   ف د 
يخ   ك ي ف   ح   الُسمظ. ((71) ن 



- 223 - 
 

 مشيا: ديثُذكخ القحؼ في عجة أحا حاديثاألفي ك  

زي ل بالحقّ  بعثشي والحي) :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ  ع   حقى الجنيا ىحه ت شق   بيؼ   ي ق 
؟ رسؾل   يا ذاك ومقى: قال ،والقحف   والسدخ   الخدف   بيؼ    ّللا 
، ركبؽ   الشداء   رأيقؼ   إذا: قال وج  خ  ، وكث خت   الد   وفذت   السعازف 

، شيادات   ور  خبت   الد  خب   بيا، ي دق خفى ل الخسخ   وش   وش 
خك   أ ى ل   آن ية   في رم ؾن  الس   ؽ   الذّ  ، الح ىب   م  ة   واسق غش ى والفز 

، الّشداء   وا ذلػ رأيقؼ فإذا بالّخجال، والّخجال   بالشداء  ف خ  ج  ق   فاس 
وا ج  ق ع  ذ ا و اس  ح ف   ى ؾ ى  إ  ؽ   الق  اء   م  س  ِفي. (الد  اِليِشيِّ  ِرك اي ةِ  ك  : اْلس 
وا ق ش ف خ  وا، اس  ج  ق ع  ال  ف   و اس  ه   ق  ج  ح ا، ب ي  ا ى ك  ع ي  ض  م ى ف ؾ  ق و   ع  ب ي  ق خ   ج   ي د 
و   ي  ج   رواه البدار والظبخاني والحاكؼ وغيخىؼ.(. و 

ومدخ  خدف أمقي في يكؾن  حقى الداعة تقؾم ل): ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ 
 رواه ابؽ حبان.(. وقحف

 فييؼ إذا عيخ :الجمار فعمييؼ خسدا أمقي صشعت إذا): ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ
 القيشات، واتخحوا الحخيخ، ولبدؾا الخسؾر، وشخبؾا القالعؽ،
 رواه الظبخاني. وفي رواية:(. بالشداء والشداء بالخجال الخجال واكقفى
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 فييؼ عيخ إذا ،الجمار فعمييؼ خسدا أمقي اسقعسمت إذا)
 الخسؾر، وشخبؾا القيشات، واتخحوا ولبذ الحخيخ، القالعؽ،
 ما وإسشاد إسشاده: البييقي قال(، بالشداء والشداء بالخجال، الخجال واكقفى

 أعمؼ. وهللا قؾة، بعض أخح إلى بعزو ضؼ إذا أنو غيخ قؾي، غيخ قبمو

 عخكة اإلسبلـ عخػ لتشقزغ" :قاؿ ححيفة رضي هللا عشو كعغ
 ححك قبمكع األمع سشغ كلتخكبغ مو، مو: عبج يقػؿ ال حتى عخكة،
 افك أنو لػ يخصئكع، حتى كال شخيقيع، تخصئػف  ال بالشعل، الشعل
يابدة  أك رشبة العحرة يأكمػف  أمة األمع مغ قبمكع كاف ؼيسغ

 قبمكع كاف ؼيسغ تكغ لع خراؿ بثبلث كستفزمػىع ألكمتسػىا،
 تسػت حتى الجارية تدسغ الشداء، كسسشة القبػر نبر: األمع مغ

 بالشداء كالشداء الشداء، دكف  بالخجاؿ الخجاؿ يكتفي كحتى شحسا
 كرجسػا بيع خدف كانت قج كلػ كائشةل إنيا هللا أيع الخجاؿ، دكف 
رواه  ".اليقيغ الحق كلكشو بالخأؼ ىػ ما وهللا ،لػط بقـػ فعل كسا

 نعيؼ في الفقؽ.

 لػط قـػ عمى القػؿ حق إنسا: "قاؿ ححيفة رضي هللا عشو كعغ
 ".بالخجاؿ كالخجاؿ بالشداء، الشداء استغشى حيغ
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 مؽ بج ل): قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػؿ أف: عشيسا هللا رضي عسخ ابغ كعغ
 األمة؟ ىحه في! هللا رسؾل يا: قالؾا. وقحف ومدخ خدف مؽ
 الخبا، وأكمؾا الدنى، واسقحمؾا القيان، اتخحوا إذا نعؼ،: قال

 الخجال واكقفى الحخيخ، ولبذ الحخم، في الريج واسقحمؾا
 .الشجار ابؽ رواه .(بالشداء والشداء بالخجال

 الشداء اسقغشى اإذ): قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصكعغ أنذ رضي هللا عشو أف الشبي 
 قبل مؽ تخخج ،حسخاء بخيح فبذخىؼ بالخجال؛ والخجال بالشداء
 عرؾا بسا ذلػ ببعض؛ ويخدف بعزيؼ، فيسدخ ،السذخق 
 .الجيمسي رواه .(يعقجون  وكانؾا

 أخبخني: الدبخي لفخقج قمت: "قاؿ اليحلي شيباف بغ أشخس كعغ 
 أبا يا: قاؿف التػراة، في قخأت التي الغخائب تمظ مغ يعقػب أبا يا

 في قخأت لقج ،(ثبلًثا أك مختيغ) ربي عمى أكحب ما وهللا شيباف
. القبمة أىل في ملسو هيلع هللا ىلص دمحم أمة في كقحؼ كخدف مدخ ليكػنغ: التػراة 
 باتخاذىع: قاؿ أعساليع؟ ما! يعقػب أبا يا: قمت: قاؿ. القبمة

 بقيت كلئغ كالحىب، الحخيخ كلباسيع بالجفػؼ، كضخبيع القيشات،
 ما: قمت: قاؿ. كاححر كاستعج فاستيقغ ثة؛ثبل أعساالً  تخػ حتى
 كرغبت بالشداء، كالشداء بالخجاؿ الخجاؿ تكافأ إذا: قاؿ ىي؟
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: قاؿ خاصة؟ العخب: لو قمت ذلظ فعشج. العجع آنية في العخب
 بحجارة الدساء مغ رجاؿ ليقحفغ وهللا؛: قاؿ ثع. القبمة أىل بل ال؛

 كليسدخغ ،لػط بقـػ فعل كسا كؾبائميع شخقيع في بيا يذجخػف 
 كسا بقـػ كليخدفغ إسخائيل، ببشي فعل كسا كخشازيخ قخدة آخخكف 
 .الجنيا أبي ابؽ رواه .بقاركف  خدف

 الداعة تقؾم ل: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ  عشيسا هللا رضي عباس ابغ كعغ
 عسل باسقحالليؼ الدساء مؽ بكؾاكب أقؾام رؤوس تخضح حقى
 .الجيمسي رواه .لؾط قؾم

 أشبو أنتع: "قاؿ أنو: عشو هللا رضي مدعػد بغ هللا عبج كعغ
 عسمتسػه، إال عسمػه شيًئا تجعػف  ال وهللا؛ إسخائيل، ببشي الشاس

 فيشا أيكػف : رجل فقاؿ. مثمو ؼيكع سيكػف  إال شيء فييع كاف كال
 بغ دمحم ركاه  ".ندبو كعخؼ أسمع مسغ نعع،: "فقاؿ لػط؟ قـػ مثل

 ".الدشة" كتاب في السخكزؼ نرخ

 إسخائيل بشي في يكػف  ال: "قاؿ أنو: عشو هللا رضي ححيفة كعغ
 لػط؟ قـػ مثل فيشا يكػف : رجل فقاؿ". مثمو ؼيكع كاف إال شيء؛

 .شيبة أبي ابغ ركاه  ".نعع: "قاؿ
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فكل ىحه الخكايات الدابقة تذيخ إلى أف في األمة قحؼ مغ 
  .شتذخ فييع الفػاحرتالدساء عشجما 

 لكغك  العفػ كالعاؼية، ندأؿ هللا ال حػؿ كال قػة إال باهلل، -
 ذلظ؟ كل عخفت ككيف أنت؟ مغ أخبخني يا أخي

 أدرؼ ال مياجخ، اسسي أقرج مياجخ، أنا حدشًا سأخبخؾ، -
إلى زمغ، ىل ىحا ما ُيدسى بالدفخ عبخ  زمغ مغ جئت كيف

 في سبات عسيق .السدتقبل، أـ أنشي  ىالدمغ إل

 عشيا تحجثت   التي الفتغمغ زمغ إليكع يبجك أنشي قجمُت 
 فتح مغ ذكخت   ما تُ شيج يش أذكخ بأنال يشألن حجيثظ، أكؿ في

 قػلظ مغ ستغخبأك بل  فمدصيغ، فتح كال كفارس، العخب جديخة
 كشت يشأذكخ أن يشكلكش اإلسبلـ، في الكتاب أىل بعس بجخػؿ

 ممحسة كشظ عمى في زمغ   كشا أنشا كأذكخ الحؿيقة، عغ اً باحث
عجـ قشاعتي كقتيا بأنشا كشا عمى رغع  ،كفتح القدصشصيشية دابق

سخدؾ عغ األحجاث  في تحكخىا لع مع أنظك  في الدمغ السشاسب،
يطشػف  اسشاف أغمب الك فقج ،التي مخرتع بيا في سشػاتكع الدابقة

 لعمو أك الدمغ، ذلظ في ضيػرىا مغ يغ أك أدنى"قػس قاب" اأنش
 .كقتيا ة أتباعيعقادبعس ال أكىع ىكحا
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؟ فييا السدمسػف  يقاتل التي دابق مخج ممحة -  الخـك

 تعخفيا؟ ىل نعع -

 .قبل مغ ججؼ مغ االسع بيحا سسعت قجل -

 السدمسيغ؟ بيج اليـػ القدصشصيشية كىل -

 دائع قتاؿ عمى كىع الدشيغ، عذخات مغ الخـك احتميا لقج ال -
 الكخدالخميط مغ  اإلمبخاشػرية كبيغ كبيشيع جية، معشا مغ

 جية مغ اإلمبخاشػرية ىحه كبيغ نحغ شاشكبي جية، مغ كالعجع
 باإلضافة كالفتغ الجاخمية الفػضى مغ حاالت نعير إنشا.. أخخػ

 في كشا أف بعج الجـيساء زمغ في نحغ الخارجي، الرخاع إلى
 مغ نشتطخه ما ىػ ذلظ كل مغ كاألدىى كاألصعب الدخاء، زمغ

 .األرض عمى مغ جسيع ستريب التي قادمةال سريبةتمظ ال

كسا جاء في سريبة ليا شخيقة كاحجة لمشجاة مشيا، إف ىحه ال -
 ،كؾاكؼ وسجوا ،أبؾابكؼ وأغمقؾا بيؾتكؼ فادخمؾا ...الخكاية: )
 هلل فخخوا بالريحة حددقؼ فإذا ،آذانكؼ وسجوا ،أنفدكؼ ودثخوا
 ،القجوس ربشا القجوس سبحان القجوس سبحان :وقؾلؾا سججا
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رواه نعيؼ بؽ حساد  (.ىمػ ذلػ يفعل لؼ ومؽ ،نجا ذلػ فعل مؽ فإن
     بدج ضعيف.

إف ىحا الجعاء يجب أف نعّمسو لجسيع الشاس، حتى يأخحكا  -
 .كبخػححرىع، لعل هللا يشجيشا مغ تمظ البصذة ال

 نعع، ـيا اعسل عمى ذلظ. -

ي: ما قرة نالحؿيقة أف قرتظ أثارت فزػلي ججًا، أخبخ  -
 الكيف الحؼ ذكختو مخارًا في حجيثظ؟

***** 
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 ... التطارف فاجأةم

ضيخه إلى الخمف، ثع يدخد  دشجيدتخخي مياجخ قميبًل كيُ 
 قرتو إلى أف يقػؿ:

 كعشجما كقعت مغ الحافمة تصايخنا جسيعًا مغ الشػافح .. -
ة أحج الكيػؼ التي في ذلظ ، ككاف سقػشي عمى حافّ كالعرافيخ

عمى ت سقص، ككل ما أذكخه أنشي عمى قّستوالجبل الحؼ كشا 
فُأغسي عمّي كلع أعج أذكخ شيئًا،  ،األرضكثيفة عمى أعذاب 

 فخبسا أكػف قج فارقت الحياة في تمظ المحطة.

 كبل يا سيجؼ، لع تفارؽ الحياة. -

مشجىذًا: يا سيجؼ؟ ىحه أكؿ مخة تخاشبشي بيا! ثع ما أدراؾ  -
 بأنشي لع أفارؽ الحياة؟

 القرة عشجؼ. تسةف تأل -

 جؾ؟ما الحؼ عش باستغخاب: أؼ قرة؟ -
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، دعشي أخبخؾ كيف، بل دعشي أفاجئظ يا سيجؼ قرتظ -
نت مغ حّي أأسألظ سؤااًل: ىل سكأخبخؾ مغ أنا، كلكغ أكاًل 

 الرحابة الكبيخ؟الػركد الحؼ ؼيو مدجج 

 مشجىذًا: نعع ىحا صحيح، كيف عخفت ذلظ؟! -

 كىل ُسجشت قبل أف تخحل عغ ذلظ الحي؟ -

كتب درستع ىحا في  يلف ،نعع صحيح)ضاحكًا(: هللا أكبخ!  -
 التاريخ؟

 ي؟دمشكىل كانػا يمقبػنظ بسياجخ ال -

بجىذة كبيخة: مغ أيغ لظ كل ىحه السعمػمات عشي؟! كل ما  -
 ذكختو صحيحًا.

عشجما سقصت مغ إذًا اآلف سأخبخؾ بالسفاجأة، يا سيجؼ أنت  -
كىػ ما يدسى لع تفارؽ الحياة، كلكشظ فقجت الػعي فقط،  الحافمة

 ذلظ كججؾ بعس الذباب في كيف   ثع بعج"، ؾشيػالسؾت البػ"
بقمب الجبل الحؼ كقعتع مغ فػقو بالحافمة، فأخحكؾ كعالجػؾ 

 بعيجًا عغ السصاردة. ،بيع عشجىع في مذفى خاص  
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السداعجة  تثع بعج ذلظ تحدغ كضعظ الرحي، كتس
لشقمظ إلى مدقط رأسظ في بيتظ، كلكشظ لع تعج إلى السعدكخ، 

كأصبحت مغ ات كالبحث العمسي، بل عكفت عمى الجراس
ش اف،  الستسيديغ بل مغ الخّكاد في ىحا العمع، يذار إليظ ؼيو بالب 

ثع تدكجت كأنجبت كلجًا، ىل تعخؼ كقج نفع هللا بظ خمقًا كثيًخا، 
 مغ ىػ؟

ظ مال، ال أعخؼ، ككيف لي أف أعخفو كأنا لع أصل لت -
 ؟!السخحمة

الحياة إلى اآلف  يا سيجؼ أنا كلجؾ، كأنت الزلت عمى قيج -
 غ عامًا.يست ف مغ العسخكتبمغ اآل

كيف أكػف في  مشجىذًا: ماذا؟! ىل أنت جاّد بكبلمظ؟! -
 الدتيغ مغ عسخؼ كفي العذخيغ في كقت كاحج؟

بعج  ، لحابل كأكثخ مغ ذلظ يا كالجؼ، لقج شعخت أنظ كالجؼ -
 بعج قميل، كسأجسعظ مع نفدظ "سيجؼا يػ "خاشبتظ ب أف تأكجت

       في سابقة لع تحجث مغ قبل مع أؼ شخز. ،ث مع نفدظلتتحج

 أشعخ ككأنشي في حمع كليذ في كاقع..يا إليي،  -
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 شطخية:ب ىحا ما يدسى في عمع الشطخياتك  ،بل أنت في كاقع -
 .)الخؤيا الشفدية لمقاء الحات في السدتقبل(

 كما ىحه الشطخية؟ كمغ صاحبيا؟ -

لقاء الذخز  يةفي إمكانتتمخز ججلية ىحه نطخية فمدؽية  -
 ، كىي نطخية افتخاضية بيغ الخياؿ كالتصبيق.مع ذاتو مدتؿببلً 

ككيف سألتقي مع نفدي كأيغ كمتى؟ لقج شّػقتشي لمقاء ذاتي،  -
كأنا ابغ ستيغ عامًا يا.. بالحق يا كلجؼ، ما اسسظ؟ لع تخبخني 

 بو بعج؟

مػلػد، ماذا كشت ستدسيو؟ أريج أف أعخؼ ىل  ؾلػ جاء -
 ذات االسع؟صمق عمّي ست

مخعبة كالرقخ، يصيخ مغ مكاف إلى  ،لظ نطخة حادة إف مسع، -
 اسع صقخ يشاسبظ ججا.. أضغ أف و، فخيدتآخخ ليتريج 

يزحظ ضحكة عالية، فييا استغخاب كدىذة: سبحاف هللا، نعع  -
 سّسيتشي صقخ، ليربح "صقخ مياجخ". أنتاسسي صقخ، 
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 أدرؼ كيف اختختو لظ اسع جسيل، كالإنو ضاحكًا: حقًا!  -
 ؟مع ذاتيكيف سألتقي  قل لي، كقتيا، كاآلف

أقرج تمتقي مع  نعع، ـّيا بشا يا كالجؼ لكي تمتقي مع كالجؼ، -
إنو في بيتو الػاقع في نفذ الحي الحؼ نعير ؼيو،  نفدظ،

 تفزل.

كيسزي االثشاف سػيًا إلى لقاء لع يحجث أف حرل مغ 
خػ ، تُ يتكخر مخة ثانية غكلعمو ل لقاء نادر الحجكث، ، حقًا إنوقبل

ما ىػ الحػار الحؼ سيجكر بيشيسا؟ كيف سيتعامبلف مع 
بعزيسا؟ أك ربسا األصّح أف أقػؿ: كيف سيتحجث مع نفدو 

 كذاتو؟ إنو شيء ال يسكغ تػقعو.

كأخيخًا يمتقي مياجخ كىػ ابغ العذخيغ عامًا، مع ذاتو 
ؼ تجّيد كىػ ابغ الدتيغ عامًا، في حزػر كلجه صقخ، الح

لخصج ىحا المقاء الشادر بكل تفاصيمو، كتدجيل تمظ العػاشف 
 التي ال يسكغ تػقعيا ألنيا لع تحجث مغ قبل.
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يجخل صقخ إلى كالجه الدتيشي ليسّيج لو بأنو سيمتقي اآلف 
مع ذاتو كىػ ابغ العذخيغ، ليخجع بحكخياتو إلى الػراء أربعيغ 

 السختمفة.عاما ، تستمئ باألحجاث الكبيخة كالسذاعخ 

يفكخ صقخ في داخمو: ربسا سيكػف كقع ىحا المقاء عمى 
كالجؼ الدتيشي أىػف مشو عمى كالجؼ العذخيشي، ألف الخجػع 

ستذخاؼ السدتقبل كتػقع القادـ، بالحاكخة إلى الساضي أسيل مغ ا
خاصة عمى الرعيج الذخري، كبالتالي فإف نطخية )الخؤيا 

تتصمب معخفة شخرية السخء  الشفدية لمقاء الحات في السدتقبل(،
ككيؽية رّد فعمو كىػ في العسخ األصغخ، مع معخفة كاستذعار 
شخريتو كىػ في العسخ األكبخ يـػ المقاء، ككيؽية رّد فعمو، ىل 
ستكػف ىي ذاتيا يـػ كاف صغيخًا، أـ أنيا ستختمف كتتغيخ، كإف 
تغيخت فيل ستكػف لؤلفزل أـ لؤلسػأ؟ أقرج ىل ستكػف أكثخ 

ة أـ ستكػف سمبية غيخ متػقعة؟ كأف تكػف رافزة ليحا إيجابي
ال يسكغ تػقع ذلظ إال ، المقاء أساسًا، بل مغ حيث فكختو أصبلً 
كىا نحغ اليـػ في أكؿ  بعج رصج العجيج مغ التجارب السيجانية،

 تجخبة فخيجة مغ نػعيا.
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قميمة، حتى التقى بػالجه  كل ىحا دار في خمج صقخ بثػاف  
ّيج لو الخبخ، بعج أف أجمذ كالجه العذخيشي في الدتيشي كبجأ يس

حجيقة السشدؿ ريثسا يخبخ كالجه الدتيشي، كبعج أف ألقى عميو 
 الدبلـ:

عشجؼ لظ مفاجأة غيخ متػقعة يا كالجؼ، كال أدرؼ إف كانت  -
 ستفخحظ أـ ال.

مفاجأة ماذا يا صقخ؟ ىات ما عشجؾ أخبخني بدخعة، لع نعج  -
قبمو، الحؼ لدمغ، فكل يـػ أسػأ مغ نتحسل السفاجآت في ىحا ا

 كدمار مقبل عمى األرض. كنحغ في زمغ ى م كة  

عاـ، أقرج أنيا الذأف ال إنيا بخرػص شخري كليذ في -
، كلغ أشيل عميظ حتى ال أحّيخؾ، ىل تخز شخرظ يا أبتِ 

 تتػقع أف تمتقي مع ذاتظ عشجما كشت في العذخيغ مغ عسخؾ؟

 لخياؿ أـ بالسشاـ؟ألتقي مع ذاتي؟ كيف كأيغ؟ با -

 بل بالػاقع يا كالجؼ. -
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ت عميظ ضخكؼ  - بالػاقع؟ مسع أصبحت تخّخؼ يا كلجؼ، لقج أّثخ 
الحياة كالفتغ الػاقعة كالخػؼ مغ السحنب القادـ، لحا يجب أف 

 تكػف قػؼ اإليساف يا كلجؼ صابخًا محتدبًا..

 مقاشعًا بابتدامة كبيخة: ال، ال يا كالجؼ الحبيب، ليذ ىحا -
 الحؼ ذىبت إليو، عمى ىػنظ يا سيجؼ ألشخح لظ..

 ..ما لجيظ اشخح ىاتِ  -

لقج عجت.. آآ أقرج لقج جئت.. ال، يعشي لقج سافخت مغ  -
 الساضي إلى..

ف الخػؼ مغ السحنب القادـ قج أّثخ إمقاشعًا: ألع أقل لظ  -
 عميظ، لجرجة أنظ لع تعج قادرًا عمى الحجيث يا كلجؼ.

بكًا في آف كاحج: يا سيجؼ الحبيب، يزحظ مدخكرًا كمخت -
انتطخ قميبًل حتى أستصيع أف أستجسع لغتي كمفخداتي، فاألمخ 

 ب التعبيخ عشو..رعججًا نادر الحجكث كي

 خح راحتظ يا كلجؼ لدت مدتعجبًل.. -
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أبي، حدشًا، سأخبخؾ بسا حجث، ىحه أسيل شخيقة، لقج التقيت  -
الدقػط مغ صجفة بذاب  كاف يبجك عمى جدجه ككجيو أثخ 

كجمات كجخكح، فصمب مشي السداعجة، فأشفقت عميو كأخحتو إلى 
البيت كداكيت جخكحو، كدار بيششا حجيثًا غخيبًا حتى اكتذفت أنو 

 أنت.

: أنا؟! اكتذفت أنو  - يزحظ الػالج ضحكة مفاجأة كبرػت عاؿ 
إنو اكتذاؼ كبيخ يا كلجؼ، أىشئظ عميو، اكتذفت أف عسخؼ أنا؟! 

 ابًا بجخكح ...عذخيغ سشة كمر

ذىػؿ كابتدامة كحيخة أصابت صقخ، حتى شعخ بأف 
األمخ يبجك مدتحيبًل، صست قميبًل ثع أخح يفكخ أكثخ كيف 
يترخؼ، كقج بجا عمى كجيو ابتدامة بمياء، حاجباه مختفعاف 

عزبلت كجيو الخاصة أما جاف الصيخاف فػؽ رأسو، يكأنيسا يخ 
ة ثابتة، كعيشاه أصبحتا تػقفت عغ الحخكة عمى ىيئفقج  ،بالتبّدع

في سيخؾ بيمػاني، ككل  "ميّخج"غ ككأنيسا عيشا يغ كخكيتيدائخت
تفاصيل الحيخة كاليأس كالبيجة كالدخكر مخسػمة في شخيقة 

 .تػحي بكل تشاقزات األحاسيذ كالسذاعخ
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، يبجك أنيا مغامخة البج مشيا كال ثع أخيخًا الحت لو فكخة
  سبيل غيخىا:

ي لغ أنجح في تػصيل ما أريج قػلو، كالجؼ: حدشًا، يبجك بأنش -
يػجج ضيف يخيج مقابمتظ، أجمدتو في حجيقة السشدؿ كىػ 

 بانتطارؾ.

ييّع بالؿياـ، كباندعاج خؽيف: كِلع  لع تقل ذلظ مغ قبل؟ كيف  -
تتخؾ ضيفي يجمذ كحيجًا كتجمذ معي لتخخؼ كتسدح، ىل ىحا 

عاؿ، تعاؿ كقتو؟ أيغ الزيف؟ )كىػ يسذي باتجاه الحجيقة( ت
 معي لشخحب بالزيف ـيا..

 يسذي صقخ خمف كالجه: تفزل، تفزل يا كالجؼ.. -

يربلف إلى الحجيقة، يمقي مياجخ "الدتيشي" عبارات 
التخحيب قبل أف يرل إلى مياجخ العذخيشي: أىبًل.. أىبل 

 كسيبًل، عمى الخحب كالدعة..

يقف مياجخ "العذخيشي" كيمتفت خمفو حيث مرجر 
عسخه، ككانت  غاجأ بذكمو حيغ أصبح في الدتيغ مالرػت، فيتف
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رصجىا صقخ، الحؼ كاف حخيرًا عمى أال  رّدة فعلىحه أكؿ 
 انفعاؿ مغ كمييسا. أؼ   ع  زيِّ يُ 

أقل  في البجاية بيشسا كانت ردة فعل مياجخ الدتيشي
بكثيخ، بل كانت شبيعية ججًا، إلى أف اقتخب فبلحع الذبو الكبيخ 

فرار يحّجث نفدو: الييئة مع ىحا المباس، بيشيسا، ثع تحكخ ىحه 
س، اغيخ معقػؿ! ما ىحا، مشح عذخيغ سشة كشت ألبذ ىحا المب

عخضي بيحا الحجع، ثع تحكخ كبلـ كلجه ك ككاف شعخؼ كشػلي 
بصخيقة ال قبل قميل، فسع أنو كضع يجه في يج العذخيشي ُمرافحًا 

نيسا ، رافعًا حاجبيو كأةجىذبإال أنو نطخ إلى صقخ شعػرية، 
يخيجاف الصيخاف كسا كاف حاجبا كلجه قبل قميل، كأنو يخيج أف 
يدألو أسئمة كثيخة: مغ ىحا؟ ىل ىحا ما كشت تحاكؿ أف تذخحو 

 لي؟ ما األمخ؟ يػجج أمخ غخيب فعبًل.. 

جخ "العذخيشي" أقل انجىاشًا في ىحا اكلع يكغ مي   
 االسػقف الغخيب الفخيج، كقف الجسيع يشطخكف إلى بعزيع بعًز 

في لحطات خّيع عمييا الرست كالحيخة كالحىػؿ، كل كاحج يشطخ 
 كدخ صقخ ىحا الرست:إلى اآلخخ ال يعخؼ ما يقػؿ، إلى أف 
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تفزمػا بالجمػس، كاآلف يا كالجؼ ىل كصمتظ الفكخة التي  -
 عجدت أف أكصميا لظ قبل قميل؟

تقرج؟ أؼ فكخة؟ أنا لع أفيع شيئًا بعج، مغ ىحا الذاب  ذاما -
 يبجك ككأنو يذبيشي ججا في شبابي؟ وهللا كأنو أنا.. الحؼ

، قف عشج آخخ كمسة مقاشعًا برػت عاؿ: ىػ كحلظ يا أبتِ  -
 ..قمتيا أرجػؾ، كأنو أنت، إنو أنت فعبلً 

مشجىذًا: كيف ذلظ، )ثع كّجو حجيثو لمذاب(: مغ أنت يا  -
 كلجؼ؟ ما قرتظ؟

ا أنت كأنت العذخيشي مبتدسًا: لدت أقل مشكسا حيخة، نعع أن -
 أنا، كىحا صقخ كلجؾ ككلجؼ بشفذ الػقت..

باستغخاب: ماذا؟! كلجؼ ككلجؾ بشفذ الػقت؟ مغ أنت؟  -
 أخبخني كإال شخدتكسا أنتسا االثشيغ اآلف..

العذخيشي: عمى ىػنظ، لع أكغ أعمع بأنشي سأصبح عربيًا  -
 ىكحا عشجما أكبخ، أنا سأخبخؾ، ما األمخ.
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رة كيف أنو أفاؽ فتفاجأ بكل ثع بجأ العذخيشي بدخد الق
ما يخػ إلى أف التقى برقخ، ثع أكسل صقخ الحجيث فتكمع عغ 
نطخية )الخؤيا الشفدية لمقاء الحات في السدتقبل(، حتى ىجأ 
"الدتيشي" قميبًل كىػ في شجة الحيخة، مدتدمسًا لسا يقػلو 
"العذخيشي" لسا سسع مشو مغ تفاصيل ال يعخفيا إال ىػ، مع 

يج في الذكل كالرػت كشخيقة الكبلـ، فأيقغ الثبلثة الذبو الذج
بأنيع أماـ مػقف غخيب فخيج لع يحجث مغ قبل، كبشاء عميو 

، كفق ىحا الػاقع السفخكضيجب عمييع الثبلثة أف يترخفػا 
متفقيغ بيشيع عمى عجـ إخبار أحج بسا حجث، ثع بجؤكا الحجيث 

 عغ الػاقع كالسدتقبل.

ذا تذخب يا كالجؼ؟ ىل ُأحزخ لظ صقخ لػالجه العذخيشي: ما -
 كػبًا مغ الذاؼ؟

 العذخيشي: ال، شكخًا، فأنا ال أشخب الذاؼ.. -

 ماذا؟ كيف ال أشخب الذاؼ؟!"يتشحشح" بانجىاش:  شييالدت -

قس ؼيو مياجخ ايزحظ الجسيع، فقج كاف أكؿ مػقف يش
 نفدو.
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أجمذ  بلالعذخيشي ضاحكًا: بسا أنشي ال أجمذ مع غخباء،  -
ي كمع كلجؼ، في الحؿيقة ال أقرج أنشي ال أشخب مع نفد

الذاؼ، كلكششي جائع، كأريج شعامًا قبل الذاؼ، كال أذكخ متى 
أكمت آخخ مخة. )يزحظ ضحكة عالية(، ثع يػجو سؤالو 

، ىل تعشجما كبخ خصخ ببالي اآلف سؤااًل عشي، لمدتيشي: 
 ؟اأكثخ صبخًا كىجكءً  تصبحأأـ  ؟عربيًا ضّيق الرجر تصبحأ

ىل تخيج أف تصسئغ عمى لدتيشي ضاحكًا: لساذا تدأؿ، ا -
نفدظ؟! ستبلحع ذلظ بشفدظ، كلكغ تجريجيًا، )بججية كاضحة(: 
اسسع، ال تدأؿ عغ الغيب الحؼ يخّرظ أبجًا، سػاًء في شخرظ 
أك في مدتقبمظ، كىحا أفزل لظ، لػ أخبختظ اآلف ربسا ستحسل 

يظ ستعسل عمى ثخ ؼؤ ىّع ذلظ، بيشسا الطخكؼ كالسػاقف التي ست
أال تبلحع التغيخات الشفدية في شبعظ، فتتعاير مع كل تغيخ 

 بقشاعة فصخية.

العذخيشي: نعع صجقت، كلصالسا عمست بأنشي أممظ حكسة  -
 بالغة كُحدغ الخد عمى التداؤالت.

 يزحظ الجسيع، ثع يتداءؿ العذخيشي مججدًا:
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قرج عمى فكخة! ىل سيكػف حػارنا مع بعزشا ىكحا دائسًا؟ أ -
 ىل كل ما ستقػلو سأكافقظ عميو كالعكذ كحلظ؟ 

الدتيشي مدتغخبًا مغ ىحه الفكخة الججيجة: ىا! معقػؿ؟ ال أضغ  -
ذلظ، بل سشختمف كثيخًا، فأنت اآلف لدت في الشزج الحؼ بمغتو 
أنا اآلف، عسػمًا سشبلحع ذلظ شالسا أنشا مع بعزشا، )ثع 

بة التي ال تخصخ يزحظ(: سبحاف هللا! ما ىحه السػاقف الغخي
 عمى الباؿ؟!

العذخيشي: كاآلف أخبخني يا أنا، ىل كشت محقًا عشجما كشت  -
شّكاكًا بكل ما يجكر في زمانشا كبأنشا لع نكغ كقتيا في زمغ 

 ة دابق؟سممح

أنا أشظ  :كقتيا أرفع شعار ألع أكغنعع ببل شظ، "الدتيشي":  -
تذيخ أبجًا إلى لقج كانت جسيع الطخكؼ كقتيا ال  ؟أفكخ إذًا أنا

مغ األحجاث كالذخريات لع  أنشا في زمغ السبلحع الكبخػ، كثيخ  
تكغ قج ضيخت بعج، ككاف قج انتذخ بيغ أكثخ الشاس أنشا في زمغ 

لسؾاقع القؾاصل كاف  كحلظالسبلحع كالسيجؼ كالدؽياني، 
الخاشئة،  سفاـيعكقتيا الدبب األكؿ في انتذار ىحه ال الجقساعي

غ ججا، ككاف أغمب الحيغ يكتبػف في ىحا يمدتعجمكاف الشاس لقج 
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يجكركف حػؿ  ،السجاؿ مسغ يرّػركف مقاشعيع عمى اليػتيػب
نفذ الفكخة، متخبصيغ في آرائيع، متعجميغ في اسقاشاتيع، لع 

نجر مغ الخاسخيغ في البحث يكػنػا دؾيقيغ في أبحاثيع، إال ما 
      كاالستقخاء.

، كال لقج أخبخني صقخ باألحجاث ال -  تي مخرتع بيا إلى اليـػ
اس عشجما أعػد إلى زمشي، فمػ أخبختيع شأدرؼ كيف سأخبخ ال

ل سششت، فكيف العبأني سافخت إلى السدتقبل فديقػلػف بأنشي جُ 
 بخأيظ؟

ي شضاحكًا: ىل نديت بأنشي مخرت فعبًل بالسػقف الحؼ تدأل -
 عشو؟

ت ىل فعبًل كشت قج سافخ عمى فكخة:  نعع، نعع،ضاحكًا:  -
 لمسدتقبل كعجت فأخبخت الشاس بحلظ؟

كخر اآلف يت ىحا السػقف ال لع يحجث ذلظ سابقًا، كإال لكاف -
لشا كلع يكغ  ،ثانية، كلكشت عمست بأنشي سألتقي بظ اآلفالسخة لم

لكي نتفاجأ جسيعشا بالسػقف، كلكشي قرجت أني مخرت  مبخر
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ج أف بع ج  يجج بسػقف عػدتظ مغ الحياة ككأنو قج ُكتب لظ عسخ  
 أنقحؾ مجسػعة الذباب الحيغ كججكؾ في الكيف.

لحا فإنظ عشجما تعػد إلى زمشظ، لغ تتحكخ بأنظ سافخت 
كالتقيت بشفدظ كأنت ستيشي، كلكشظ ستدتفيج مغ ىحه التجخبة 

كىحا ما كشت  –ظ مغ أىل زمان فائجة فخيجة لغ يذاركظ فييا أحج
رحمتظ ىحه إنو شعػر يشاسب  – شعخ بو حقًا عشجما كشت بعسخؾأ

 ؟يا "شبابي"  أتحجث ع  إلى السدتقبل، فيل تعمع ع

 الحؿيقة ال، لع أفيع قرجؾ. -

حدشًا، إنشي أتحجث عغ اليقيغ يا مياجخ، اليقيغ ال غيخه،  -
اليقيغ بسا تؤمغ بو أنو الحق أك األقخب إلى الحق كالرػاب 
كالرحة ؼيسا تػصمت إليو مغ نتائج أبحاثظ، إنو اليقيغ الحؼ 

ظ هللا بو نتيجة جيجؾ، فمكل مجتيج نريب، إنو اليقيغ أكخم
الحؼ يػّلج قػة الترسيع كاإلرادة كالثبات، لسديج  مغ البحث العمسي 

مغ دالئل الشبػة السحسجية  السشيجي، كاستكذاؼ كفيع مديج  
أىل  بيغالخاتسة، التي أخبخ عشيا كتقع تباعًا في زمشظ، لتشذخىا 

مغ شاء هللا لو أف يشجػ مغ شّخ  زمانظ فُيشقح بيا هللا تعالى
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الفتغ، كيدقط مغ أبى كأنكخ ككابخ جيبًل كغخكرا، في نتيجة 
 جيمو ككْبخه.

العذخيشي: نعع صجقت، فيحا أغمى كأىع ما يسكغ أف أرجع بو  -
إلى زمشي كأىمو، اليقيغ كالثبات، الحؼ سيديجني إصخارًا كفيسًا 

خ كالشجاة، كأما مغ حقائق لسغ أراد هللا تعالى بيع الخيلذخح ال
 أعخض فيػ الخاسخ.

اسسع يا مياجخ، أنت عخفت ما مزى كسا أخبخؾ صقخ،  -
كاآلف سػؼ تعير معشا األحجاث التي كشت تعمسيا نطخيًا مغ 
خبلؿ بحثظ كدراساتظ، كلكغ اآلف ستعيذيا كاقعًا، لتخجع كقج 
عايذت ذلظ كأنو حمع في السشاـ، بعج أياـ قميمة ستذيج أكؿ 

جث ميع في تاريخ األرض السعاصخ ليحا القخف، فتخّقب كأكبخ ح
كارصج كالحع كسّجل، بعج أياـ سيبجأ الشجع ذك الحنب باالرتصاـ 

 باألرض، كندأؿ هللا الدبلمة كالعاؼية.

التي ربسا قج  الحكسةبكاآلف بجأ يذعخ مياجخ "العذخيشي" 
يعاير كيخصج كىي أنو سمغ سفخه ىحا إلى السدتقبل،  تكػف 

بزاعة سخية، يخكييا ركاية الحؼ ث فيخجع ليخبخ الشاس باألحجا
  .رأػ، فميذ مغ رأػ كسغ سسع
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لكشكع لع تخبخكني، ىل كقعت حػادث شبيعية العذخيشي:  -
البج أنو كقعت ببليا  كزالزؿ كبخاكيغ في كل أصقاع األرض؟

 كبيخة في العالع أليذ كحلظ؟

يػر ع صحيح، كقعت حػادث كثيخة، مشح حادثة ضعصقخ: ن -
عسػد الشار الحؼ ضيخ مغ جباؿ كبخكاف خخاساف في السذخؽ 

 كإلى اآلف، كسأشخحيا لظ.

أف العالع عمى كشظ التغييخ، إف ما أخبختسػني عشو بأشعخ  -
مغ عبلمات كػنية كخدػفات في األرض كفداد كبيخ، كل ذلظ 

 مشحر لعقاب إليي كبيخ.

ي نعع ىحا صحيح، كنديت أف أخبخؾ أنو قج كقع مدخ ف -
الفداد،  غاآلكنة األخيخة لبعس الشاس، كانػا عمى درجة كبيخة م

 فسدخيع هللا قخدة كخشازيخ.

العياذ باهلل، نعػذ باهلل مغ غزبو كسخصو، إذًا أخبخني يا  -
 كلجؼ، ما أىع األحجاث التي كقعت عخبيًا كعالسيًا.

***** 
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 الجطشة الكربي...

 

شة التي قبميا، الحطشا فسغ بجاية ىحه الدشة، بل كالدسأخبخؾ،  -
بديصة، بل كانت مجمخة  كثخة الدالزؿ في العالع، لع تكغ زالزؿ  

أزالت العجيج مغ القخػ كالسجف، كأحجثت دمارا كخخابًا، كتدببت 
 بشدكح كىجخات متعجدة، كمات فييا مئات األلػؼ مغ البذخ.

كأكثخ مغ ذلظ أيزًا، لقج حجثت خدػفات كترجعات 
العالع، لقج ُخدف بقخػ كمجف كاختفت أرضية في مختمف دكؿ 

بكثخة الخدػفات أنو أصبح  الحاؿ عغ الػجػد، بل قج كصل
 ُيخدف بالبيت ؼيقاؿ ُخدف اليـػ بسشدؿ مغ؟

ة الشاس أما البخاكيغ فقج ثار العجيج مشيا كتدببت في ىجخ 
، ككاف آخخ ىحه امغ أماكغ ثػرانيا إلى األماكغ األكثخ أمشً 

في رمزاف الجديخة العخبية  الحؼ ثار شخؽ البخاكيغ ذلظ البخكاف 
 ككأنو معمشًا بجاية سشة الجػع.
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ككاف في رمزاف أيزًا أف ُخدف بسجيشة تُجعى حخستا 
  قخب دمذق. 

ال حػؿ كال قػة إال باهلل، كل ما كشا نقخؤه قج حجث، كالقادـ  -
أعطع كأشّج خصخًا، يجب عميشا أف ندتعج لو باإليساف كالثبات 

 لظ باألخح باألسباب، ما رأيظ يا صقخ؟كالجعاء، ككح

نعع ىحا صحيح، كلع يعج لجيشا كقت، ىل انتبيت إلى الذسذ؟  -
 قبلرمزاف الساضي  فسشح لقج بجأت تأخح ُحسخة لع تظ مغ قبل،

 ف لمذسذ في شيخ كاحج،احجث كدػف حيغ حػالي ثبلثة أشيخ
كنحغ نذيج ضػاىخ شسدية غخيبة، كأصبحشا ندسع أصػاتًا مخعبة 

      أتي مغ الدساء.ت

كيدّجل كل ما يحجث يػميًا، مغ  مياجخ يخصجبجأ 
ردكد كيتخقبػف  ضػاىخ شبيعية غخيبة، كيداعجه صقخ في ذلظ،

 ُيحّزخكمغ جانب آخخ، فقج بجأ صقخ ، كيدجمػنيا فعل الشاس
باألسباب التي قج  آخحيغسا يمـد لتفادؼ ما ىػ قادـ، ب كيدتعجّ 

 مدتحكخيغ ركاية: مكاف،بقجر اإلتداعج عمى الشجاة 

 أنفدكؼ، خواودثّ  كؾاكؼ، وسجوا أبؾابكؼ، وأغمقؾا بيؾتكؼ فادخمؾا ،)...
 وقؾلؾا: سججا هلل فخخوا بالريحة حددقؼ فإذا آذانكؼ، وسجوا
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 ذلػ فعل مؽ فإن ،القجوس ربشا القجوس سبحان القجوس سبحان
     رواه نعيؼ بؽ حساد بدج ضعيف.(. ىمػ ذلػ يفعل لؼ ومؽ نجا،

فاألخح بالحجيث الزعيف ألجل الحيصة كالححر خيخ 
مغ إىسالو، كىحا ما نّز عميو عمساء األمة، مع اليقيغ بأنشا نفّخ 
مغ قجر هللا تعالى إلى قجر هللا تعالى، كمغ غزبو إلى رحستو، 

      .كمغ سخصو إلى عفػه، نخجػ كخمو كفزمو كرحستو

غ طيخ العجيج مت الػعج الحق، بجأت مع اقتخابك 
 ب خ.في الجػ كالبحخ كال الججيجة، العبلمات الكػنية

يـػ ججيج  فسع كل الدساء تشحر بتغيخ كبيخ،كأف بجا ك ف
 كبجأ يطيخ غبار   ،في الجػ ع ازدياد االحسخاربلح  أصبح يُ 
ككأف األرض  ،تدداد اليدات األرضيةك  أتخبة في اليػاء،يراحبو 

يجاف كارتفاع لي حجكث األعاصيخ السدببةكثخت ك  تدداد ضغصًا،
األمػاج العطيسة التي باتت تذكل خصخًا عمى السجف الداحمية، 

 .كبخػ كحلظ، مشحرة إياىا بالغخؽ السؤكجالبل كالجدر 

***** 
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 ،ق1484شيخ محـخ مغ العاـ الججيج  مع اقتخابك 
كاف مسا بجأ بخصج ما يجخؼ، ف كاف مياجخ "العذخيشي" قجك 

 : 18ومسجّ 

، بجأ الػ  السشتذخ في اليػاء، بارمع بجاية شيخ محـخ
ما  األحسخ، األصفخ السائل إلى ُيعصي الجّػ مديجًا مغ المػف 

إلى الدػاد،  مداءكل  عيسيل م ،الذفق في مغخب الذسذ يجعل
تتبخأ مسا يفعمو ابغ حديشًا،  ككأف الذسذ تجّخ خمفيا ثػبًا أسػد  

 كذنػب. آدـ في شتى بقاع األرض مغ معاص  

كخة  بجأت تمػح مغ بعيج ،ءمغ الدسا جية الغخبكفي 
 كأنو خيط أسػد. اً كبيخ  يبلً ذ   تجّخ خمفياككأنيا ، مزيئة  

كاف  ،األرض متجية نحػككأنيا ىحه الكخة السزيئة بجت 
 . ، يذاىجىا جسيع الشاسضػؤىا يبجك بالميل كأنو نار ممتيبة

إنيا مجخد  ػف يا ؼيقػلشككاف بعزيع يدتيدغ بالخائفيغ م
 عي أف تطيخ في الدساء، كبأنو ال داعي  مغ الصبي بعيجة،شيب 

                                                                 
18
كؤ ما تم ذكره هو من خٌاؤ الكاتب اعتمادا  على ما حدث فً التارٌخ عندما الترب  

 النجم ذو الذنب و جؤ المارخون تلن األحداث.
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نسا ىي عػارض إ ،لخػؼ كالخعب الحؼ يشتذخ بيغ الشاسػجػد ال
 شبيعية.

 [9]اىذخبُ: }ثَوْ ىٌُْ فِي شَلٍّ يَيْعَجٌُُ{

كمع مخكر األياـ كانت ىحه الكخة السزيئة تدداد اقتخابًا 
 ازداد الشاس رعبًا مشيا. مغ األرض، ككمسا ازدادت كضػحاً 

 خيب أنو كمسا ازداد اقتخابيا كانت تطيخ في اليػاءكالغ
يطغ كل كاحج أنيا تشبعث مغ جانب بيتو،  ،مشتشة غخيبة رائحة

 مسا زاد أيزًا مغ خػؼ الشاس.

لقج أصبح شغل الشاس الذاغل، الحجيث عغ ىحا 
الكػكب القادـ، كاختمف الشاس عمى اسسو، فالبعس يدسيو الشجع 

كقيل و بُسحّنب ىالي، دسػنآلخخ يالثاقب، كالبعس اأك الصارؽ 
 الكػكب ذك الّحن ب، كىكحا حتى أصبح حجيث الداعة، بيغ ُميّػؿ

  مغ خصخه، كُميّػف مغ أىسيتو.

كبجأت تطيخ الطػاىخ الغخيبة، ففي الدساء بجت الذيب 
ة لو الصخيق تارككالشجـػ البعيجة، ككأنيا تتباعج مغ أمامو، 

كأف ذيمو يدداد شػاًل كسػادًا ليػاصل عبػره، كمع كل ليمة يبجك ك 
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تداقط مشو االتخبة كاألكساخ في كل كمسا اقتخب تك كغسػضًا، 
 .مكاف عمى كجو األرض

أما عمى األرض، فقج كثخ ضجيج الشاس في األسػاؽ، 
كغمت األسعار، كانتذخت الدخقات، كنيب الجار جاره، كافتقجت 

جت بعس الدمع الغحائية مغ السحبلت، كىخجت الجـيساء، كمخ 
 العقػؿ.

بازدياد الزغط  كف يذعخ ، كاف الشاس كمع كل يـػ ججيج
في الجػ، كتختفع األعاصيخ التخابية كالبحخية، كتقحؼ البخاكيغ 

 حسسيا إلى األعمى ككأنيا في سباؽ لسغ ُيعّمي حسسو أكثخ.

كبجت الجباؿ كأنيا تتخدد ترجعًا كتذققًا، تتياكػ إلى 
 ال ماء فييا. كصخخية مذّكمة سيػاًل رممية األرض

بقيت ىحه األحػاؿ في ازدياد كتراعج مخيف، أكثخ   
يػقشػف مغ ثبلثة أشيخ، في كل يـػ يختاع الشاس أكثخ مغ قبل، 

، كعمت اعًز بحتى أصبح يػدع بعزيع بيبلؾ كدمار قادـ، 
األصػات في السداجج كالبيػت تزخعًا إلى هللا تعالى، أف يمصف 

ال حػؿ ليع كال قػة لرجه، بيع كيخفع عشيع ىحا الببلء الحؼ 
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كانتذخ بيغ الشاس أف الداعة اقتخبت، كبأنو عمييع اإلكثار مغ 
االستغفار كالتػبة كالعسل الرالح قبل أاّل يشفع كل ذلظ ؼُيغمق 

 باب القبػؿ.

دبة شكمع اقتخاب الشجع ذك الّحنب مغ جية السغخب، بال
ّتزح لسغ يقصغ في ببلد العخب مغ السحيط إلى الخميج، كبجأ ي

نحػ السذخؽ، كلكغ ذيمو السميء بالػبار كاألكساخ  ككأنو متجو  
كتجخل البيػت كاألتخبة، بجأت تتداقط عمى الشاس كتسؤل اليػاء، 

 بعس مغ الشاسفبل يذعخ الكاألمتعة، كتداقصت حجارة صغيخة، 
 فييػؼ بو صخيعًا ال يتحخؾ. مشيا، بو حجخ حإال كرأسو يخض

مةخ بأف ىحه الحجعلقج كشا نذ مغ عشج هللا  ارة مدػ 
تعالى، مدجمة ال تخصئ صاحبيا، ُمخسم ة عقػبة كعحابًا، مغ 

 ."أحجاً  ربظ كال يطمع"رب الدساء عّد كجّل، 

لقج خّيع الطبلـ الجامذ عمى األرض، بعج أف غذي 
الجخاف الدساء كأصبح حاجدًا بيغ الذسذ كاألرض، ال ُيخػ في 

تيبة، كالتي بجأت تمتػؼ في الدساء إال ذلظ الشجع ذك الكخة السم
مخعبة، يمتقي رأسيا مع ذيميا كأنيا تيجد الدساء ككأنيا حّية 

الشاس بالتياميع، في مذيج مؤل القمػب بالخعب، كأسقصت 
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ال  الكػف الحػامل، كبمغت القمػب الحشاجخ، كأيقغ الجسيع بأنيع ى
 .ةمحال

بجأت تشتذخ األمخاض الغخيبة التي لع تكغ مغ قبل، 
بب الػبار الحؼ يجخل األنػؼ، فبل يذعخ السؤمغ إال كذلظ بد

ككأف زكسة قج ألّست بو، كأما غيخ السؤمغ فكاف يشتفخ حتى 
 يخخج الجخاف مغ كل مدسع مشو.

أصبحت الجنيا عبارة عغ سيف كجػع كمػت، ال رابع 
رغع كل ما يجخؼ مغ ببل شفقة كال رحسة، ليا، فيشاؾ قتل كنيب 

اف عطيع لع يدبق لو مثيل مشح فجخ ػت  كىشاؾ مُ  حػادث كػنية،
 التاريخ، كجػع شجيج عّع البذخية لع ُيدسع مثمو مغ قبل.

فصػبى لسغ كاف مع هللا مغ قبل فكاف هللا معو اآلف، 
كشػبى لسغ صبخ كلع يجدع، كشػبى لسغ ضغ بخبو ضغ الخيخ، 

يسو الربخ لكشػبى لسغ عمع مغ هللا ما تسّخ بو األرض فأ
 تى عمع متى سيشقذع ىحا الببلء.ح ،كالجعاء كالّحكخ

في ىحه األثشاء كاف مياجخ العذخيشي كالدتيشي كصقخ 
كأىميع جسيعًا، قج دخمػا بيػتيع، كأحكسػا اغبلؽ أبػابيع، كسّجكا 
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جسيع الفتحات كالذبابيظ، كتجثخكا ؼيسا عشجىع مغ أغصية سسيكة، 
: سبحان القجوس، سبحان يخّخكف  ُسّججًا يميجػف بالجعاء

 .قجوس، ربشا القجوسال

لقج أصبح شعاميع كغحائيع التدبيح كالجعاء، لع يعج أحج 
يذعخ بالػقت، لع يعػدكا يعمسػف ما اليـػ كال الػقت، ىل ىع 

ُيقّجركف أكقات الربلة تقجيخًا، مقبمػف عمى هللا بالميل أـ بالشيار؟ 
 تعالى يميجػف بالجعاء.

شاس ع الكفي يـػ مغ ىحه األياـ السػحذة السخعبة، سس
جسيعًا صػتًا كأعطع صػت ُسسع في الجنيا، صاحبو ارتجاج 
كزلدلة كبيخة في األرض، شعخ بيا كل مغ عمى األرض، انقصع 
الدماف، كتػقفت الحخكة تسامًا، ككأف الشاس في يـػ حداب، لع 

مخعبة، فيحا صػت يذيخ إلى  اً يعج الشاس يدسعػف إال أصػات
أنو صػت أبشية أك جباؿ عاصيخ، كذلظ صػت ال شظ أبجًا األ

تيػؼ ىجدًا، كأما الحيغ بقخب البحار كالسحيصات فإنيع يدسعػف 
أصػات تبلشع األمػاج العالية، ككل  يطغ أف جسيع تمظ 

 األصػات إنسا ىي بجانب بيتو.
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، ال ُيعمع ماذا قخابة األربعيغ يػماً استسّخ ىحا الحاؿ 
كع مغ البذخ  يحجث في الجنيا؟ ال ُيعمع كع مغ مجيشة غخقت، أك

اه هللا تعالى، إنيا إال مغ نجّ  ىمكػا، الجسيع مػقغ أنو ال ناج  
 بصذة عمى كل مغ في األرض مغ بذخ كحيػاف كشجخ كحجخ.

ىحه السخة األكلى التي ندتصيع القػؿ فييا أف الحياة 
ـ سفيشة نػح  ،  ملسو هيلع هللا ىلصتػقفت تسامًا، حتى يػ لع تذيج األرض كيحا اليـػ

 ، اآلف فمع يعج  اجػع كمػت، أمكاف الشاس بيغ سيف ك لقج اليـػ
سػػ السػت كالجمار كاليبلؾ، لع يعج سػػ األعاصيخ كالغخؽ، لع 

ية كالدلدلة.  يعج سػػ اليجة كالػـا

ككأنو يـػ ُمرّغخ ليـػ الؿيامة، ليذ لظ مغ صاحب 
         :ملسو هيلع هللا ىلصألع يقل نبي هللا سػػ ما قّجمت مغ قبل، 

وا) ر  ال   ب اد  س  قًّا: ب األ  ع  س ذ  ا ط م ؾع   س  ؽ   لذ  ا، م  غ خ ب ي  ، أ و   م  ان  خ   الج 
ال ، أ و   ج  ، أ و   الج  اب ة  ة   أ و   الج  ، خ اص  ك ؼ  ج  خ   أ و   أ ح  ة   أ م    (؟ال ع ام 

. فالسعاجمة خيخ  فيشيئًا لسغ بادر كسارع قبل ىحا اليـػ
، عاج  مغ السعالجة، كال مُ   ُسرارع القجر مغمػب.فمة اليـػ
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الجخاف يخّف تجريجيًا، كبجأ ضػء بجأ  بعج عجة أشيخ
الذسذ يمػح ضعيفًا، ال تكاد ُتخػ الذسذ، كبجأت األعاصيخ 
كالدالزؿ كاألصػات السخعبة تدكؿ شيئًا فذيئًا، كبجأت الخائحة 

كبجأت حخكة الشاس تعػد إلى السشتشة تختفع قميبًل ببطء ممحػظ، 
 ر.الحياة عمى خػؼ كحح

درجاتو مغ مكاف إلى تختمف  ،عالسيا كل ىحا كاف ندبياً 
كزكاؿ الزيق  ،كحجع ارتفاع الببلء ،ة االنفخاجع  آخخ، بحدب سِ 

 .التي استسخت ألشيخ مخيخة كالذجة

شعخ مياجخ كمغ معو بسا شعخ بو الشاس مغ حػلو، 
خ ج اإلليي الحؼ أنعع  مغ ىحا اليجكء العائج إلى األرض، كىحا الف 

 بو عمى األرض كسكانيا.هللا تعالى 

***** 
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 ...إلى األرض عودة الحياة

لخؤية ما كمعو صقخ، لمخخكج مغ البيت  مياجخ استعج
شيػر بأنيا  كاشعخ الساضية، كالتي  سجةجخػ في الجنيا في ال

مشح أف بجأت الذسذ باالحسخار  شػيمة مغ شجة ما لقػا فييا،
صغيخًا  ،كضيخ الػبار في اليػاء، قبيل ضيػر الكػكب مغ بعيج

 في جية السغخب.

اف الزياء قج بجأ يشفخج أكثخ، كالطبلـ يختفع آخحًا معو ك
شيئًا مغ الػبار، خخج مياجخ مغ باب بيتو، فسا أف كقع نطخه 
عمى الجنيا حتى صاح: يا هللا! ما ىحا؟! ما الحؼ جخػ في 

 الجنيا؟!

شتاف بيغ ما رأػ حيغ خخج مغ الكيف، مغ حزارة 
 كازدىار، كبيغ ما يخػ اآلف مغ دمار كخخاب. 

كال  بل الجباؿ كسا كانت، كال البيػت كسا عيجىا،ف
  شجار كالغابات مشتذخة.األ
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الجمار يسؤل كل ما يقع عميو الشطخ، غابات الذجخ 
أصبحت نديًا مشديًا، لقج كانت ىشاؾ قخًػ أصبح عالييا سافميا، 

ت كاألسػاؽ ػ غجت القخػ خخابًا بعجما كانت عسارًا، أيغ البي
تعج الحزارة كسا كانت، كل شيء  لع كالقرػر؟ أيغ البذخ؟

خ بالكامل، أعسجة الكيخباء كمحصات اليػاتف كالتمفدة كميا م  ج  ت  
تحصست، السخكبات الفخدية كالجساعية كمحصات الػقػد كأنابيب 
الغاز كالبتخكؿ كميا تكدخت، كاف ىشاؾ مصارًا مجنيًا لع يعج 

 مػجػدًا، ال ىػ كال الصائخات.

مى كل شيء في الجنيا، كلع لقج أتى الشجع السحنب ع
 يتخؾ شيئًا إال دمخه تجميخًا.

لقج كانت أعجاد البذخ تعّج في الصخقات كاألسػاؽ، في 
السجف كالقخػ، لع يبق مشيع إال الثمث تقخيبًا، يا ليػؿ ما حجث، 

، الثمج يشتذخ في كل مكاف، المػف الجنيا لع تعج كسا كانت سابقاً 
لّمػف األخزخ، أيغ األشجار األبيس ىػ سيج السػقف، ال كجػد 

كاألعذاب؟ أيغ درجات األخزخ التي كانت تحيط بكل شيء؟ 
ىل سيعػد المػف األخزخ بعج أف تذخؽ الذسذ كاممة كسا 

 كانت؟



- 262 - 
 

كىكحا، ركيجًا، ركيجًا، بجأ الشاس يخخجػف مغ بيػتيع، 
كيمتقػف مع بعزيع في الصخقات، يتبادلػف األسئمة 

  .أسئمة كال أحج يسمظ الجػابكاالستفدارات، الجسيع يسمظ 

الجسيع محتار خائف مخعػب، ماذا بعج؟ ما القادـ بعج  
ىحا؟ ىل انتيى كل شيء؟ ُتخػ مغ بقي مغ األمع كالذعػب؟ ما 
الحؼ بقي مغ الحزارة، ما الشطاـ العالسي القادـ؟ ىل عجنا إلى 

مغ الحؼ ىل ما زلشا في زمغ الخبلفة؟  العرخ الحجخؼ؟
؟ ىل بقي مسيحكسشا اآلف؟ ى  يع أحج؟شل انتيى زمغ الخـك

ا حجث، مأما مياجخ كصقخ، ؼبعج انتياء تمقي صجمة 
كعػدة الشفػس إلى استقخارىا، كالعقػؿ إلى سابقيا، كأدركت أف 

الشجع السحنب قج انتيت، كأنيع مقبمػف عمى مخحمة ججيجة،  مخحمة
، فيع يعمسػف أف ىحا كاف سيحجث مغ تختمف كميًا عغ سابقتيا

 ل أف يقع، كلكغ أكثخ الشاس ال يعمسػف.قب

كىكحا مع مخكر الػقت كانقذاع الجخاف، كعػدة الذسذ 
كبجأ الثمج يحكب ببطء  إلى أقخب مخحمة تذبو بيا ما قبل الجخاف،

تبجك مغ تحتو، ثع بعج زمغ بجأت  ضشجيج ججًا، كبجأت األر 
األعذاب تكدػ ما ضيخ مغ األرض، كبجأت الحيػانات تخخج 
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لمؿياىا  ئيا، فكل محتاج لمذسذ خخج مغ مخبئو شػقاً مغ مخاب
كالتدكد مشيا، مغ بذخ كشجخ كحيػاف، حتى الفخاشات كالصيػر، 

 بجأت تديغ الجنيا حػؿ الشاس.

مياجخ: أتعمع يا صقخ! تحكخت حجيثيغ لع أفيع معشاىسا إال 
 اآلف:

ق ي ف ي ي ك ؾن  : )ملسو هيلع هللا ىلصأما األكؿ فقػلو  ج ي   أ م  ي  خ ه   ط ال   إن   ال س   أ و   ع س 
خ   خ ه   ق ر  م ػ   ع س  ب ع   ي س  ش يؽ   س  ان ي   أ و   س  ش يؽ   ث س  ع   أ و   س  ، ت د  ش يؽ   س 

م ؤ ى ا ي س  ظ ا ف  ل   ق د  ج  ا و ع  ر ا، م م ئ ت   ك س  ؾ  خ   ج  ظ  ت س  اء   و  س  ظ خ ى ا الد   م 
خ ج   ت خ  ا، األ  ر ض   و  ك ق ي  ير  : ق ال   ب خ  ت ع  ق ي و  ان   ف ي أ م  ا و  ز م  ي ذ   ل ؼ   ع 
و   ذ   . (ذ ل ػ   ق ب ل   ت ع 

خ ج  : )ملسو هيلع هللا ىلصكأما الثاني: فقػلو  ج ل   ي خ  ؽ   ر  ج   ب ي ق ي أ ى ل   م  ش  ؽ   ان ق ظ اع   ع   م 
ؽ   ان   م  ع ي ؾر   الد م  ؽ   و  ظ اؤ ه   ي ك ؾن   ال ف ق ؽ   م  ث ي ا ع   .(ح 

اآلف يا صقخ أدركت معشى االنقصاع مغ الدماف، كاآلف عخفت 
الدساء مصخىا كتخخج األرض بخكتيا، كأف يطيخ معشى أف تسصخ 

 السيجؼ، ذلظ الخجل الرالح.
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 اآلف أدركتكأتحكخ أيزًا غيخىا مغ األحاديث، لقج بل 
ح ى ب   ل  : )ملسو هيلع هللا ىلصفي قػلو  ، كسامعشى ذىاب الجنيا ن ي ا ت  ق ى الج  ث   ح  ع  ب   ي 

ج ال   ّللا    ؽ   ر  ئ   ب ي ق ي أ ى ل   م  س و   ي ؾ اط  ي اس  س  ؼ  و ا اس  ؼ   أ ب يو   س   اس 
، في قػلو  ىخكمعشى لػ لع يبق مغ الج. (أ ب ي  ل ؼ   ل ؾ  ): ملسو هيلع هللا ىلصإال يـػ
ؽ   ي ب ق   ى خ   م  م   إل   الج  ج ال   ّللا    ل ب ع ث   ي ؾ  ؽ   ر  م ؤ ى ا ب ي ق ي أ ى ل   م  ل   ي س  ج   ع 
ا ر ا م م ئ ت   ك س  ؾ   .(ج 

لػال  ء   يبق مغ الجنيا شيلقج كاد يا صقخ أالّ سبحاف هللا! 
مغ  ملسو هيلع هللا ىلصكأنو قزى أف يطيخ مغ عتخة الشبي  رحسة هللا تعالى،

ُيرمح هللا عمى يجيو أمخ آخخ الدماف، كسا أصمح هللا أمخ أكؿ 
، فبيع يرمح أكليا كبيع يرمح ملسو هيلع هللا ىلصىحه األمة عمى يجؼ نبيو 

  آخخىا.

اآلف جاء زمغ السيجؼ، كالبج أف الخـك أيزًا سيبجؤكف 
إنيع أكثخ الشاس يـػ تقـػ الداعة، حياة ججيجة بعج ما حجث ليع، 

كسا في األثخ، كنحغ كىع في  كأسخع الشاس إفاقة بعج مريبة،
 كّخ كفّخ ما داـ في الجنيا عير.

***** 
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لمبذخ  كمسا بقيلقج أدرؾ مياجخ بكمساتو الدابقة، أنو 
 ًا بيشيع.ػجػدملرخاع بقي اسا كم، األرض مىع كجػد

}ًَإِرْ قَبهَ سَثُّلَ ىِيََْالَئِنَخِ إِِّّي جَبعِوٌ فِي األَسْضِ خَيِيفَخً قَبىٌُاْ أَتَجْعَوُ فِييَب ٍَِ 

ب الَ يُفْضِذُ فِييَب ًَيَضْفِلُ اىذٍَِّبء ًََّحُِْ ُّضَجِّحُ ثِحََْذِكَ ًَُّقَذِّسُ ىَلَ قَبهَ إِِّّي أَعْيٌَُ ٍَ

 [16]اىجقشح: تَعْيٌََُُ{

إذًا ىي سشة هللا في الخمق، صخاع الحق كالباشل، ما داـ 
كال شّظ أنو إف كاف لمباشل جػلة فممحق  البذخ يعيذػف عمييا،

صػلة كدكلة، كأف األرض  تعالى يػرثيا لسغ يذاء مغ عباده 
السرمحيغ، كأف العاؾبة لمتقػػ كليذ لؤلقػػ، فكل قػة زائمة، 

 بقى قػة هللا تعالى التي ال تدكؿ كال تزعف.كت

 صقخ: كما القادـ اآلف يا كالجؼ؟ -

مياجخ العذخيشي ضاحكًا: لقج كجت أف أندى أني كالجؾ، مغ  -
 حؼكاد أكػف الػحيج في العالع الأشجة األحجاث التي مخت عميشا، 

 شيا مختيغ، أك عذتيا بذخريتيغ، مخة شابًا كمخة شيخًا كبيخًا.اع
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دتعيذيا لمسخة الثالثة بعج فرؾ، ج  ثبلث مخات يا أبي، كىحا ق  بل  -
سخ بظ الدماف، كتقع كل تمظ األحجاث، يك  أف تخجع إلى زمشظ

.  حتى ترل إلى اليـػ

يا إليي! صجقت يا صقخ، لع يخصخ ببالي أنيا ثبلث مخات،  -
بأس فالسخة الثالثة ستكػف أسيل بكثيخ، فكأف ما حجث  كلكغ ال

تجخبة تسييجية لي )بخكفة(، لحا ستكػف في  قة كاففي السجة الداب
، كسأكػف فييا أكثخ يقيشًا بخحسة هللا السخة القادمة أىػف عميّ 

 مغ فػائج معخفة كفيع أشخاط الداعة كمجارستيا. هكفزمو، كىح

تحكخت، لقج سألتشي ما القادـ؟ القادـ ىػ ضيػر السيجؼ، 
الستعادة ممكو في  كقتالو لمدؽياني، الحؼ البج كأنو يدتعج اآلف

الذاـ كالعخاؽ كالحجاز، أما ىشا في بيت السقجس، فديأتي شعيب 
بغ صالح بعج أف يخػض عجة معارؾ مع الدؽياني، سيقجـ إلى 
ىشا لتػشئة السمظ لمسيجؼ، الحؼ لغ يأتي إال بعج البيعة األكلى 

ليقاتمو  أتيلو في الحجاز، ثع يقع الخدف بجير الدؽياني، ثع ي
ع يأسخه كيأتي بو إلى بيت السقجس ؼيقتمو عمى ث ،ذاـىشا في ال

 صخخة.
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كىكحا، في ىحه السخحمة الدمشية، أقبل الشاس عمى شخاء 
الجكاب التي كانػا قج أىسمػىا زمشًا شػيبًل لعجـ احتياجيع ليا، 
فارتفعت أسعار اإلبل كالخيل كالبغاؿ كالحسيخ، فقج عادت ىي 

 لستاحة بيغ الشاس. كسائل السػاصبلت كالتخحاؿ كالدفخ ا

كعاد الشاس لتخبية السػاشي، فأقبمػا عمى شخاء األغشاـ 
كاألبقار، كجسيع أنػاع الصيػر التي ُتخبى في ممحقات البيػت، مغ 

 دجاج كبّط كحساـ.

كسا شيجت ىحه السخحمة انتذار صشاعة الديػؼ 
كالخشاجخ، كالخماح كالجركع الػاؾية، فقج عادت ىي الدبلح 

تاح لمحخكب، كلمجفاع الذخري أماـ العجك كقصاع السشاسب كالس
كبجأ التعامل بيغ الشاس بالسبادلة، إلى أف  الصخؽ كالمرػص.

 قامت الجكؿ برظ درىع الفزة كديشار الحىب.

صقخ: ىل سسعت يا أبي ماذا حجث في ببلد الخـك )أكركبا(  -
 أثشاء مجة الشجع السحّنب؟

  لع أسسع، ما الحؼ حجث؟ال -
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ني بعس مغ جاء مغ ىشاؾ، أف أكثخ ببلد الذساؿ لقج أخبخ  -
القخيبة مغ القصب الذسالي قج غخقت، كذلظ ألف السحنب الحؼ 
ارتصع في الذخؽ، ارتصع رأسو اآلخخ كىػ كتمة الحيل في ببلد 
الغخب، فأحجث دمارًا سخيعًا كغخقت السجف كالجكؿ كلع يبق مكانيا 

 سػػ البحار كالسحيصات.

قػة إال باهلل، لقج ندؿ عمييع عقاب هللا فذسل ماذا؟ ال حػؿ كال  -
الجسيع، كلكشيع سُيبعثػف يـػ الؿيامة عمى حدب نياتيع 

 كسيحاسبػف بحدب أعساليع.

نعع صجقت يا أبي، كاآلف لقج كّلػا عمييع رجبًل ال يعرػنو  -
، كىع يبشػف اآلف حزارتيع  أبجًا، كىػ مغ ندل ىخقل عطيع الخـك

ضي، كيرشعػف كل ما يسّكشيع مغ الججيجة عمى أنقاض السا
 الترّجر عمى األرض مغ ججيج.

ال عميظ يا صقخ، دعيع يفعمػف ما يذاؤكف، كلكل حادثة  -
 ىل سسعت شيئًا ججيجًا؟ ر الدؽياني؟، كما أخباحجيث

نعع، الشاس يججدكف لو البيعة ممكًا عمييع كسا كاف مغ قبل،  -
قج بايعػه عمييع  كقج اجتسعت حػلو بعس الؿبائل، كسا أف أخػالو
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أيزًا، كأىع خبخ أنو يتجيد اآلف إلرساؿ جير إلى الحجاز، فقج 
سسع أنيع بايعػا رجبًل ىاشسيًا، فيخيج أف يقاتل ىحا الخجل كيعاقب 

 أىل الحجاز.

 ماذا؟! أحقًا ما تقػؿ؟ فإف كاف ما تقػؿ فإنو السيجؼ قج ضيخ. -

مغ مكة  سسعت أنو رفس البيعة في البجاية كىخب مغ الشاس -
إلى السجيشة، فتبعو الشاس كأرغسػه عمى بدط يجه ليبايعػه كىػ 

 ، ىل ستدافخ إليو يا أبي لتجاىج معو كتبايعو؟كاره ليا ال يخيجىا

هللا أكبخ إنو السيجؼ إذًا، ىحه األمارات تجؿ عمى أنو ىػ،  -
لظ فإف جير الدؽياني ىحا سيخدف بو هللا تعالى، ذكعمى 

، لكشي لغ أسافخ بأنو ىػ السيجؼ ال شظ كعشجىا سيتبيغ لمشاس
إلى ىشاؾ، سأبايعو ىشا في بيت السقجس، كسأجاىج معو في 

 السمحسة الكبخػ إف شاء هللا.

 نعع، ما ىي إال أيامًا كسشدسع ما يحجث. -

يجب عميشا مبايعتو يا صقخ، كانطخ سبحاف هللا، ىا ىي  -
حب بعج، تالحجاز تكتدي جسيعيا بالمػف األبيس، فالثمػج لع 

التي كاف  سجةالكذلظ مغ أثخ غياب الذسذ كانتذار الثمج في 
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 الثمػج، حخارتيا كضػئيابكالجخاف قج غصى الذسذ  بن  ح  سُ لا فييا
: )بايعػه كلػ ملسو هيلع هللا ىلصقػؿ السرصفى  كثيفة ججًا، كبحلظ سيتحقق ىشاؾ

  حبػًا عمى الثمج(.

كىكحا، تعػد السعارؾ مغ ججيج، ككأف الشاس لع يتعخضػا 
، ككأنيع لع يتعخضػا لميبلؾ جساعي قخيبًا، ككأنيع لع لعقاب

يتعخضػا لمجػع كالخػؼ، ككأنيع قج تشاسػا االستغفار كالجعاء 
 .الحؼ تزخعػا بو إلى هللا تعالى ليشجييع، لقج ندػا كل ذلظ

الحيغ يقصعػف أكلئظ ، لقج عيخ جيل ججيج مؽ الخؾارج
ياني، الصخؽ كيشيبػف السدافخيغ، كقج اتبع بعزيع الدؽ

كسا حاربػا ججه عمي بغ أبي شالب  ملسو هيلع هللا ىلص كسيحاربػف عتخة الشبي
يديخ باتجاه مكة  ىا ىػ جير الدؽيانيك  رضي هللا عشو.

ُيخدف  السكخمة لقتاؿ الخجل الحؼ بايعو الشاس ىشاؾ، كسػؼ
 د لديجه ليخبخه خبخ الخدف.ػ عيخبخ الحؼ يبق إال السُ  غبو، كل

، إنو السيجؼ خجل الرالحطيخ خميفة السدمسيغ الكسي
ببل شظ، ىا ىي عبلمة الخدف تػشظ أف تطيخ كاضحة 

 لمعياف.
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صقخ: لقج كقع الخدف يا أبي، جير الدؽياني قج ُخدف بو،  -
 لقج تحقق ما أخبختشي بو، هللا أكبخ..

حقًا يا كلجؼ! هللا أكبخ، أخيخًا ضيخ السيجؼ، اآلف سيقاتل  -
 تعالى عميو، الدؽياني في تبػؾ أكؿ أرض الذاـ، كسيشرخه هللا

كسيقجـ إلى بيت السقجس حتى تتحقق البيعة الثانية لو فييا، 
كيختارىا دارًا لمخبلفة، كستكػف بعػف هللا خبلفة عمى مشياج 

يغدل األرض الشبػة، كيشذخ العجؿ، كسيكخمشا هللا بالغيث الحؼ س
مغ آثار الشجع السحنب كمغ آثار الفداد البذخؼ ثع ُتخخج األرض 

 عطع األمة.بخكاتيا كت

مبخاشػرية التي ثع بعجىا سيتجيد لمجياد ضج الخـك كاال
الحيغ يحتمػف ببلد السدمسيغ، ثع ستقع ىجنة  تزع العجع كالتخؾ،

، ثع سيغجركف بو كتقع السمحسة العطسى، كىح  هبيشو كبيغ الخـك
السمحسة أسأؿ هللا أف يخزقشي السذاركة فييا، ثع ال أبالي إف 

  لشاس بكل ىحه التفاصيل.عجت إلى زمشي ألخبخ ا

***** 
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 بدايظ ظكور أمر المكدي..

 

بعث الدؽياني خيمو كجشػده فبمغ عامة الذخؽ مغ أرض 
ر أىل السذخؽ اثكعشجما سسعػا بحلظ  ،خخاساف كأرض فارس

مغ  بايعػا رجبلً  حتى ،بيشيع كقعات في غيخ مػضع لقتالو، فكاف
 ،ل خخاساففخخج بأى ،كىػ يػمئح في آخخ الذخؽ  ،بشي ىاشع

 ،أصفخ قميل المحية ،عمى مقجمتو رجل مغ بشي تسيع مػلى ليعك 
ر اصك ؼبايعو  ،ا بمغو خخكجوبعجمخخج إليو في خسدة آالؼ 

 .عمى مقجمتو

" ىكحا ىي صفة ىحا لػ استقبمتو الجباؿ الخكاسي ليجىا"
ىػ كخيل الدؽياني فيدميع كقتل مشيع مقتمة  التقىف الذاب،
  .ة لمدؽيانيب  م  الغ   كانتثع فّخ، كالسعارؾ كّخ ك  ،عطيسة

 فأرسل خّصتو، ككاف كاثقًا بأف هللا ناصخه، الياشسي غّيخ
لو مشدلو إذا بمغو  ئيػشلإلى بيت السقجس  سّخاً شعيب بغ صالح 
 .خخكجو إلى الذاـ
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ككاف الدؽياني قج أرسل أيزًا جيذًا إلى الكػفة ليعخكيا 
لحجاز ؼيديخ إلى يأمخه بالديخ إلى ا إليوكتب عخؾ األديع، ف

 .السجيشة ؼيزع الديف في قخير

 ،كبقخ البصػف  ،قتل مشيع أربع مائة رجلفخخج الجير ك 
كقتل أخػيغ مغ قخير رجل كأختو يقاؿ ليسا دمحم  ،كقتل الػلجاف

 كفاشسة كصمبيسا عمى باب السدجج بالسجيشة. 

 مغ السجيشة إلى مكة كمعو بعس أىمو يياشسال خخج
، في شمبيسا الدؽياني ؼبعث ياني،بعجما سسع بجير الدؽ

 .ستباح السجيشة كقتل الشفذ الدكيةكا

ككاف في ِمشى ممحسة عطيسة، ككثخ فييا القتمى، 
 كُسفكت الجماء حتى سالت عمى عؿبة الجسخة.  

أرسل إلييع سغ معو إلى مكة، بكعشجما كصل الياشسي           
الفخج؟ أف تججكا  ف أعشجنا تطشػ  ؟ما جاء بكع أف: صاحب مكة

فغزب صاحب مكة  ،غمع عميوأف ،فخاجعو رجل مغ بشي ىاشع
 .تلأمخ بو فقُ ك 
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جاءه رجل مشيع قج اشتسل بثػبو عمى  ،ا كاف مغ الغجمسف
 مغ حسمظ عمى قتل صاحبشا؟  :ؿاسيفو فق

  .أغزبشي :ؿافق

 .اشيجكا يا معذخ السدمسيغ إنو إنسا قتمو ألنو أغزبو :ؿافق
 :ؿ أىل مكةافق ،نحػ الصائف احازك ناختخط سيفو فزخبو بو ثع اف

  .وهللا لئغ تخكشا ىؤالء حتى يبمغ خبخىع الخميفة لييمكشا

قج  ،هللا هللا في دمائشا كدمائكع :إلييع فشاشجىع الياشسيػف  ارك افد
  .عمستع أنو قتل صاحبشا ضمساً 

عمى  استػلػ اعشيع حتى قاتمػىع فيدمػىع ك  ايخجعػ  عفم
وهللا لئغ تخكشاىع لشمقيغ  ا:لػ اع فقكبمغ صاحب السجيشة أمخى ،مكة

 .فيدمػىع ؼبعث إلييع صاحب السجيشة جيذاً ، مغ الخميفة ببلء

ا أتػا فمس اً جيذقصع إلييع  ،ذلظكل ب كلسا سسع الدؽياني
يشطخ إلييع  أقبل راع   ،ندلػىا في ليمة مقسخةك قبل مكة، البيجاء 

  .يا كيح أىل مكة ما أصابيع :كيعجب كيقػؿ

فإذا ىع قج  ،أحجاً  يخ   عغشسو ثع رجع فمنرخؼ إلى كا
 ؟ارتحمػا في ساعة كاحجة !سبحاف هللا :ؿادف بيع فقخُ 
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دف ببعزيا جج قصيفة قج خُ ك  ،مشدليع مسا اقتخب مغف
 عفم محاكاًل إخخاجيا، كبعزيا عمى ضيخ األرض فعالجيا

 .دف بيعفعخؼ أنو قج خُ  ،يصيقيا

 ،العذاءعشج  يبذخهالعائح بيا نصمق إلى صاحب مكة اف
الحسج  ىحه العبلمة التي كشتع  )الياشسي(: ؿ صاحب مكةافق

 ؼيديخكف إلى الذاـ. ،تخبخكف 

 (:نادػ بأعمى صػتو يقػؿ)ثع 

فقج اتخح الحجة  ،أذكخكع هللا أييا الشاس كمقامكع بيغ يجؼ ربكع
كأف  ،كبعث األنبياء كأندؿ الكتاب كأمخكع أف ال تذخكػا بو شيئاً 

 ،كأف تحيػا ما أحيا القخآف ،ملسو هيلع هللا ىلص و كشاعة رسػلوتحافطػا عمى شاعت
عمى  ءككزرا ،كتكػنػا أعػانا عمى اليجػ ،كتسيتػا ما أمات

فإني  ،فإف الجنيا قج دنا فشاؤىا كزكاليا كأذنت بالػداع ،التقػػ
كإماتة الباشل  ،كالعسل بكتابو ،ملسو هيلع هللا ىلص أدعػكع إلى هللا كإلى رسػلو

 .كإحياء سشتو
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عجة  ،كثبلثة عذخ رجبلً في ثبلثسائة  السيجؼ ضيخثع 
باف بالميل  19ا كقدععً د  قُ  ،عمى غيخ ميعاد ،أىل بجر الخخيف ـر

ستخخج مغ كاف اك  ،ففتح هللا لمسيجؼ أرض الحجاز ،أسج بالشيار
، كأبجاؿ الذاـ ،ب العخاؽئِ عرا، ثع أتاه في الدجغ مغ بشي ىاشع

 .ؼبايعػه بيغ الخكغ كالسقاـ كنجباء مرخ،

ى بيت السقجس كالذاـ بعجما خخج السيجؼ مغ مكة إل 
فييع عجة أىل بجر،  في ثبلثسائة كأربعة عذخ رجبلً  ،يع لوػ ب

الدؽياني، قاؿ لو أىل الذاـ: لقج خخج  بمغ الخبخفمسا  ،األبجاؿ
 السيجؼ ؼبايعو، كادخل في شاعتو كإال قتمشاؾ. 

 ،لعسخك هللا لقج جعل هللا في ىحا الخجل عبخة فقاؿ الدؽياني:
 .إف ىحا لعبخة كبريخة ،ا بعثت فداخػا في األرضإليو م ثتُ بع

 "كمباً "ثع خخج حتى يمقى  ،الصاعةبإليو الدؽياني  فأرسل
 كداؾ هللا قسيراً  ا:لػ اكق ،و بسا صشعكنخ ايعيقامػا ف ،كىع أخػالو

 فخمعتو؟ 

 أستقيمو البيعة؟ ؟سا تخكف ما أصشع؟ لقج أسمسشي الشاس، ف :ؿافق
                                                                 

19
 حاب ٌكون فٌ  ن  يوؤ الشتاء والالمزع لطع ال حاب المتفرلة وإنما خص الخرٌس أل 

 متفرلا غٌر متراكم وال مطٌك. النهاٌة ابن االثٌر.
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  ، كإنا معظ.نعع ا:لػ افق

  .أقمشي لو: يقػؿ ل إليوأرسف

مغ الكػفة نحػ الذاـ  لدؽيانيقبل السيجؼ مغ مكة كاأف
آخخ مغ الذاـ إلى  ي فقصع بعثاً دؽيانفدبقو ال ،كأنيسا فخسا رىاف

السيجؼ بأرض الحجاز ؼبايعػه بيعة اليجػ  التقػا معف ،السيجؼ
، نتيػا إلى حج الذاـ الحؼ بيغ الذاـ كالحجازامعو حتى  اقبمػ أك 
  .ـ بيااقأف

يعيشو كػكب في  ،ثع خخج رجل مغ كمب يقاؿ لو كشانة
بايعشاؾ  ػا:لاقمعاتبيغ ف دؽيانيال ػاحتى أت ،رىط مغ قػمو

  .لتخخجغ فمشقاتمغ ؟!كنرخناؾ حتى إذا ممكت بايعت عجكنا

 ؼيسغ أخخج؟  :ؿافق

ال تبقى عامخية أميا أكبخ مشظ إال لحقتظ كال يتخمف عشظ  ػا:لافق
 .ذات خف كال ضمف

و ػجّ ف ،بيداف ػامعو عامخ بأسخىا حتى ندل دار كسارتف
 ".فاثؾر إبخاهيؼ"عمى  امائة رجل فشدلػ مغ إلييع السيجؼ راية 
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ا تذامت الخيبلف فمس ،خيميا كإبميا كغشسيا "كمب" تصفّ 
بح عمى الرفا السعتخضة ي فحُ دؽيانخح الكأُ  ،أدبارىا "كمب"ت كلّ 

صغ الػادؼ عمى شخؼ عمى كجو األرض عشج الكشيدة التي في ب
القشصخة التي عمى يسيغ الػادؼ عمى الرفا  "،شػر زيتا"درج 

، حبح الذاةحبح كسا تُ يُ  ،السعتخضة عمى كجو األرض عمييا
 ".كمب"فالخائب مغ خاب يـػ 

كاآلف كقج استتب األمخ لمسيجؼ، كقج تست البيعة الثانية 
 لو في بيت السقجس، كأصبح خميفة السدمسيغ.

سالو بإعادة تشطيف كتشطيع البيت الجاخمي، كانت أكؿ أع
كمحاسبة الفاسجيغ كتػلية الرالحيغ، كالعجؿ بيغ الشاس، كسا 
كبجأ بإعادة صّف الجيػش لمجياد، لسحاربة السحتميغ لبعس 

 الببلد العخبية.

خزح تحت احتبلؿ تبعس ببلد السدمسيغ  تكان ثحي
، كالبعس اآلخخ تحت احتبلؿ دكلة خميط التخؾ ك  العجع، الخـك

 مسغ ليع صفات خاصة ُيعخفػف بيا، مشيا أنيع صغار األعيغ
كجػىيع كأنيا السجاّف السصخقة،  حسخ الػجػه، ذلف األنػؼ،

 كيسذػف في الذعخ. كيمبدػف الذعخ
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ككاف ىؤالء يحتمػف العخاؽ، كجدء مغ الجديخة الذامية، 
كبعس الجديخة العخبية، كمشاشق األناضػؿ، باإلضافة إلى 

لسستجة بيغ خػز ككخماف كمخك، حتى حجكد البحخ دكلتيع ا
 األسػد.

ككانػا عمى قتاؿ دائع مع العخب تارة، كمع الخـك تارة، 
 ؼيغدكف ىؤالء كىؤالء، كيقتمػف مغ الفخيقيغ.

***** 
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 توليه الخالفظ.. بطد أعمال المكدي

      

كاف أكؿ لػاء أرسمو السيجؼ لمجياد، ىػ ذلظ الحؼ 
تاؿ تمظ الجكلة الخميط مغ العخؽ التخكي كالعجع، كالتي أرسمو لق

 تحتل أجداء مغ ببلد السدمسيغ.

كفي ىحه األثشاء كاف جير الخـك يشخخ ببلد السدمسيغ 
مغ أكثخ مغ جانب، كقج استػلػا عمى أكثخ مجف الذاـ سػػ 

 دمذق كعّساف كأعالي البمقاء.

؟ -  صقخ: ىل عمست يا كالجؼ إلى أيغ كصل الخـك

 ا الخبخ يا صقخ؟م -

لقج كصل الخـك إلى الداحل، كىع يدتعجكف لجخػؿ عكا، كقج  -
، كىػ يصيعػنو كال تػلى عمييع رجل مغ ندل ىخقل عطيع الخـك

 يعرػف لو أمخًا.

 مسع، إذًا اقتخب مػعج اليجنة. -
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 أؼ ىجنة يا أبي؟ -

ستعمع كقتيا، كاآلف يجب االنزساـ إلى جير السيجؼ لمجياد  -
 معو.

؟ إنو يطغ أف لو حقًا في ببلدنا،  ىل - تعمع ماذا قاؿ ممظ الخـك
حتى متى كقج كأنو أحق مشا بالقجس كبالذاـ عسػمًا، لقج قاؿ: "

شا ىؤالء عمى مكاف مغ أرضشا، ألخخجغ فؤلقاتمشيع حتى ب  م  غ  
 . "بيع عمى ما غمبػا، أك يغمبػني عمى ما بقي تحت قجميمِ أغْ 

لى التيمكة، كأيغ ىع اآلف كماذا إذا لقج ألقى بشفدو كبقػمو إ -
 فعمػا؟

بيغ عكا  ندؿفي سبعة آالؼ سفيشة، حتى  اليخقمي خخجلقج  -
ضـخ الشار في سفشو، فخخج أىل مرخ مغ مرخ أكالعخير، ثع 

 ركا إلى جديخة العخب.اكأىل الذاـ مغ الذاـ حتى ص

حدشًا يا صقخ، أنا ذاىب لبلنزساـ إلى جير السيجؼ،  -
 بار بحدب السدافخيغ إليكع.كسأرسل لظ باألخ
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كلجه صقخ كجسيع أىمو، ثع كّدع مياجخ "العذخيشي" 
انصمق إلى حيث جيػش السيجؼ ييتجؼ إلى أحجىا لبلنزساـ 

  إلييا.

ف أكسا قادة يأتسخكف بالسيجؼ، ف جير السدمسيغككاف ل
، عقادة ال يعرػني ال يعرػنو، فإنو لمسدمسيغ أيزاً  اً لمخـك ممك

 كمغ ىؤالء القادةخميفة السدمسيغ السيجؼ،  بأمخجسيعًا كيأتسخكف 
 :باإلضافة إلى جير السيجؼ الحؼ ىػ قائجه السباشخ

ملسو هيلع هللا ىلص: الشبي  ، كالحيغ قاؿ فييعدمذق الحؼ فيجير السػالي  -1
﴿إذا كقعت السبلحع خخج بعث مغ دمذق مغ السػالي ىع أكـخ 

 .﴾العخب فخسا كأجػده سبلحا يؤيج هللا بيع الجيغ

عمى يجؼ ذلظ )قاؿ:  األحبار عغ كعب، فاليساني القحصاني -2
اليساني تكػف ممحسة عكا الرغخػ كذلظ إذا ممظ الخامذ مغ 

 .(أىل ىخقل

كصل مياجخ إلى ؾيادة جير السيجؼ كانزّع إلييع 
 أك الذيادة. خجشجيًا مخمرًا بايع قائجه السيجؼ عمى الشر
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إلى ما كاف يحمع  كصلكأخيخًا، يذعخ مياجخ بأنو قج 
 سعى لتحؿيقو.الحؼ شالسا ك  ،بو

صحيح أنو ال يعمع إف كاف ذلظ حمسًا أـ عمى الحؿيقة، 
حيث أنو الحع ؼيسا بعج، أف ذاتو الدتيشية لع تأِت معو 
لبلنزساـ لجير السيجؼ، فيل ليحا تفديخ ما؟ فّكخ مياجخ في 
ىحه السدألة كثيخًا، كقج أخحت حّيدا ُميّسًا مغ تفكيخه، لكشو لع ييتِج 

شيء ما في ىحا الػقت، عسػمًا، السيع أنو اآلف في جياده إلى 
الحؼ لصالسا حمع بو، كال يخيج أف يذتت تفكيخه عغ ىحا الجياد، 
كقج بجأ في تجريباتو داخل الجير عمى الديف كالخيل كالخمح 
كالشباؿ، استعجادًا لسعخكة عكا القادمة فقج سسع أنيا معخكة 

 مريخية كحاسسة.    

مدتغميغ انذغاؿ  بديل عكا،ت ندل كانت الخـك قج
السدمسيغ بقتاليع الجاخمي، كذلظ أياـ القتاؿ مع الدؽياني الثاني 

فداد أنيع في ىحه كما قبميا مغ مخحمة ضعف فييا الجياد، 
فمدصيغ كبصغ أجداء كبيخة مغ أرض عمى  ػاتغمبالسخحمة قج 

أربعيغ ب ، كل ذلظعؿبة أفيق حتى حجكداألردف كبيت السقجس، 
 ما. يػ 
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إلييع  كاآلف بجأ مديخ الجيػش السيجكية، فقج سار
بعج قتاؿ مخج عكا،  رخه هللا في معخكةاجدىع حتى نشالسيجؼ ف

الجـ ثشغ الخيل، فيدميع هللا كقتمػىع، إال عربة  بمغ ؼيو عشيف
. ارك اس  إلى جبل لبشاف ثع إلى جبل بأرض الخـك

 فمعىع إلى مرخ كأىل العخاؽ يدتسجّ  السيجؼ بعثثع 
يا قج أغمقػا عمى س  ج  جج ع  ػ بخيجه بسجيشة حسز، ف يسجكنو، كمخّ 

 مغ فييا مغ ذرارؼ السدمسيغ.

و الخـك ير بسغ حزخه مغ السدمسيغ حتى لؿافد ،عطسو ذلظأف
ا ىع فيدميع هللا، كشمبيع السدمسػف حتى لحقػ ػ بديمة عكا، فقاتم

 ر إلى حسز ففتحيا هللا عمى يجيو.اببلدىع كسإلى يع ب

االنترارات الستبلحقة لمسيجؼ، كالتي مع كل  كبعج ىحه
انترار يذعخ مياجخ بأنو في عالع آخخ غيخ الحؼ كاف ؼيو، 
فيع ال يقتمػف إال مغ يقاتميع، كال يقاتمػف امخأة كال شيخًا كبيخًا كال 
بًا في صػمعتو، كال شفبًل يمعب ال يعخؼ معشى القتاؿ، إنيع  رـا

ج، كال يبجؤكف القتاؿ إال ال يقصعػف الصخؽ كال يعتجكف عمى أح
، بل بحّج ذاتوالغاية  ػىبعج إنحار كحػار كإمياؿ، لع يكغ القتاؿ 
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كسيمة مذخكعة لجفع الطمع كنذخ العجؿ كبدط األمغ مجخد كاف 
 كاألماف.

هللا تعالى،  غبعج أف رأػ الخـك أف السيجؼ رجل مؤيج م
جك كذلظ بعج أف أذاقيع الع اآلمغ، الرمح ويدألػن ػا إليوبعث

ب يات متعجدة في أماكغ أخخػ. اآلخخ    اليدائع الكبيخة عمى ج 

 ،  عمى أف يكػف إلى أف اتفق الصخفاف، السيجؼ كالخـك
كعمى أف يتعاكنا عمى ذلظ العجك الحؼ  عذخ سشيغ، الرمح

 عخؼ اليديسة.تكانت لو جيػش ليا بأس شجيج، ال 

 تقصع السخأة  كبعج ىحه اليجنة كىحا الرمح، أصبحت
كانتذخ األمغ كالخخاء في ىحه السشاشق،  إلى الذاـ آمشة،الجرب 

مجيشة ؾيدارية التي  يتشكبُ  كسارت قػافل التجارة ببل خػؼ،
.  بأرض الخـك

بجأ الجيذاف االستعجاد لسعارؾ ذلظ العجك، حيث كاف 
عخؾ عخؾ تُ جير العجك متسخكدا حيشيا في الكػفة، التي كانت 

كىػ أكؿ لػاء يذًا لتأديبيع، فأرسل السيجؼ ج، يجييعأعمى  األديع
يعقجه السيجؼ، فصمب العخب مغ الخـك السجد العدكخؼ عمييع، 

 غيالسدمس هللا نرخ ككانت معخكة لع ُيذيج ليا مثيبًل، مجكىع،أف
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ة األكلى ليحا التحالف الججيج ػلككانت ىحه الج، فييا نرخًا مؤزراً 
، ككاف مياجخ في أشج سعادة شعخ بيبيغ السدمس يا في غ كالخـك

 عحاب في حياتو.ك لقي مغ شجة  احياتو، أندتو كل م

إلى الجبية الثانية في األىسية،  ثع بعث السدمسػف جيذاً 
لمخـك ضج جيػش التخؾ  القدصشصيشية غػثاً بعج جبية الكػفة، إلى 

نرخىع ككانت أيزًا ممحسة كبخػ لع ُيذيج ليا مثيبًل، كالعجع، 
 يدمػىع.فهللا عمييع 

 بيحا االنترار الخباني، كقف جشجؼ  كفي خزع الفخح 
: برميبشا غمبتع  مخاشبًا جير السدمسيغبلً ائقمغ الخـك فراح 

 فأعصػنا حطشا مغ الغشيسة كالشداء كالحرية. 

أبى السدمسػف أف يعصػىع ك هللا غمب. بل السدمسػف:  فخّد عميو
 .أحجا مغ ىؤالء األسخػ مغ الشداء كالحرية

: ال نداؿ نقاتمك فقالت جػا إليشا كل بزعة ؼيكع ع حتى تخخِ الخـك
 مغ غيخكع. 

كانػا قج دخمػا اإلسبلـ  العجع جساعة مغ جير فخخج
فغزب  معاذ هللا أف نخخج إلى الكفخ بعج اإلسبلـ فقالػا:
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ر ذلظ السدمع إلى امشيع غيخ بعيج، فث الخـك كصميب ،السدمسػف 
 عشقو. اإلى كاسخ صميبيع فزخبػ  ابخزك ف، فكدخه صميبيع فجقو

ة مغ السدمسيغ إلى أسمحتيع، جساعتمظ ال تر اثعشجىا ف
ة مغ السدمسيغ، جساعتمظ ال ار الخـك إلى أسمحتيع، فقتمػ اكث

قج كفيشاؾ حج  :الػ اممكيع فق ى الخـك، فأتالحيغ ُكتبت ليع الذيادة
 العخب كبأسيع فساذا نشتطخ؟ 

 في مجة ،بعزيع كمخاشبة حمفائيعجسع ببجأ الخـك ف
ثسانيغ غاية تحت كل غاية اثشا  مغ كػنػا جيذاً لي "،حسل امخأة "

 .عذخ ألفاً 

***** 
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 الجمع للملحمظ الكبرى..

 

كالتحزيخ لتمظ السمحسة  ف االستعجادالسدمسػ  بجأ
رفس السدمسػف بعج أف  ،العطسى ، السمحسةالفاصمة الحاسسة

تدميع مغ معيع مغ األسخػ مغ السدمسيغ مسغ كانػا في جير 
ف اف ما كامسغ خخجػا معيع مزصخيغ لمقتاؿ، فكالتخؾ كالعجع، 

الحؼ ال نفاؽ فدصاط السدمسيغ  فُ كػُّ كبجأ تمغ غجر الخـك ليع، 
الخـك حيث الؿيادة العامة النصبلؽ الجيػش نحػ في دمذق،  ؼيو

 .(إسصشبػؿ)في القدصشصيشية 

ال تحىب الميالي كاألياـ حتى يغدك ): عغ أبي ىخيخة ف
 .20(فيخػ أف قج فعل القدصشصيشية، إلىؼيفعل  ة،العادؼ ركميّ 

في ىحه األثشاء كتب مياجخ إلى صقخ ُيعمسو ما حجث 
كإلى أيغ قج كصمت األمػر كاألحجاث، كما ىع مقبميغ عميو، 
ؼبعج أف حسج هللا تعالى كأثشى عميو كصمى كسمع عمى سيجنا دمحم 

 ، كتب لرقخ: ملسو هيلع هللا ىلص
                                                                 

20
 رواه ابن يبً شٌبة فً مصنف . 
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نرخ الحؼ أكخمشا مغ تعالى،  هللاحسج إنشي أأما بعج، ف
إلى آخخ، كقج غجرت الخـك بشا كنقزػا الرمح الحؼ كاف بيششا، 

حغ اآلف نعّج لمسمحسة الكبخػ، التي لصالسا كشت أحمع نك 
بالسذاركة فييا، كقج ندلشا في دمذق نرّف الرفػؼ كنجسع 

، كوهللا لقج صجؽ رسػؿ هللا  حيث  ملسو هيلع هللا ىلصالعخب كنعّج العجة لمقاء الخـك
ة  الك بخى بأرض  ي قال ف دظاط  السدم سيؽ يؾم ا: ﴿حيث قاؿ م حس  لس 

مذق، خيخ مشازل   جيشة  ي قال ليا: د  ليا: الغ ؾط ة، فييا م 
ح   ئ   .21﴾السدم سيؽ يؾم 

ل تقؾم الداعة حقى يشدل الخوم باألعساق أو ) ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿك 
بجابق، فيخخج إلييؼ جير مؽ السجيشة مؽ خيار أىل األرض 

بيؽ الحيؽ سبؾا مشا يؾمئح، فإذا ترافؾا قالت الخوم: خمؾا بيششا و 
نقاتميؼ، فيقؾل السدمسؾن: ل وهللا ل نخمي بيشكؼ وبيؽ 

 ..(.إخؾانشا

يا صقخ، كإنشا ندأؿ هللا  حجثؼوهللا إف ىحا لُيػ  الحؼ 
 تعالى أف يكخمشا بالشرخ قخيبًا، كالدبلـ.

                                                                 
21
 رواه يبو داود والطبرانً والبزار وغٌرهم. 
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كبعج مزي شيػر اإلعجاد التدعة، اصصّف الجيذاف 
 مب. لمقتاؿ في سيل مخج دابق شساؿ مجيشة ح

فارتفع التكبيخ في صفػؼ ، غيبجأ القتاؿ بيغ الجيذ
تشتذخ في  ،أشعة ضخبات الديػؼ كأصػاتيا تالسدمسيغ، كبجأ

ىحه األصػات، كحسي الػشيذ، كل مكاف، ال تكاد تدسع إال 
كعبل الػبار، كبمغت القمػب الحشاجخ، ككاف لمسيجؼ صػلة 

ُيثّبت كجػلة في ىحه السعخكة يزخب بديفو في سبيل هللا، ك 
السدمسيغ، حتى يسيد هللا الخبيث مغ الصيب، كُيشدؿ نرخه عمى 

 الرابخيغ الرادقيغ.

ككاف مغ نتائج السعخكة أف نرخ هللا جير السدمسيغ 
.  نرخًا مؤزرًا، أنيى ؼيو السدمسػف اسصػرة الخـك

ال يتػب هللا مغ جير السدمسيغ، كىؤالء نيـد ثمث فا
أفزل الذيجاء عشج هللا،  ء ىع، كىؤاليعمش تل ثمثعمييع أبجا، كقُ 

 .أبجاً  بعج ذلظ فتشػف ال يُ  ، كىؤالء الحؼفتتح الثمثاك 

ثع بعج ذلظ تػّجو جير السدمسيغ إلى فتح القدصشصيشية، 
 سبعػف ألفا مغ بشي إسحاؽ،ككاف في الجير أيزاً مع السيجؼ، 
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عسػرية، ثع مجيشة فػقعت معخكة قبميا، فتح هللا لمسدمسيغ فييا 
  تػجيػا إلى القدصشصيشية.ية ثع نيؿمجيشة 

، فمع يقاتمػا بدبلح كلع يخمػا عشج بابيا ا جاءكىا ندلػافمس
 ، كىػفدقط أحج جانبييا .قالػا: ال إلو إال هللا وهللا أكبخفبديع، 

لػا الثانية: ال إلو إال هللا وهللا أكبخ، فدقط االحؼ في البحخ، ثع ق
خج إال هللا، وهللا أكبخ، ففُ  لػا الثالثة: ال إلواجانبيا اآلخخ، ثع ق

 الكثيخ. غشسػاك  بحسج هللا كفزمو ليع، فجخمػىا

كقج عّمقػا سيػفيع عمى  ع،ئاشفبيشسا ىع يقتدسػف الغ
إذ جاءىع الرخيخ، فقاؿ: إف الججاؿ قج خخج،  أشجار الديتػف،

ا إلى الذاـ يصمبػف أىميع كذرارييع، تخؾ كل شيء كرجعػ قامػا بف
 أنو كحب. اكتذفػ حتى ايعّجمػف في العػدة، 

***** 
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خخج مياجخ مغ دمذق بعج كىكحا بعج انتياء السعارؾ، 
ز ؼيو الحاضخ مخِّ يُ  التقى بالسيجؼ كدار بيشيسا حػار  أف 

 كالسدتقبل.

ا إلى بيت كّدع أصجقاء الدبلح كالجياد، عائجً بعج أف 
ف كصل إلى بيتو، حيث كاف صقخ كأىمو في إالسقجس، كما 

اف لقاًء مميئًا بالفخح باالنترار كالفخ ج الحؼ أكـخ هللا االنتطار كك
 بو األمة.

مغ أياـ هللا  ا يا صقخ، يػـ  مياجخ: احفع ىحا اليـػ جيجً  -
 .تعالى، التي نرخ فييا السدمسيغ

مغ اليجخة، السػافق ؿ  1493نعع يا أبي، نحغ اآلف في عاـ  -
 مغ السيبلد. 2070

الججاؿ ثع ندكؿ الديج السديح  لطيػر يتبقّ  عنعع ىػ كحلظ، فم -
، ؼيكػف ملسو هيلع هللا ىلصسػػ سبع سشػات كسا أخبخ الرادؽ السرجكؽ  ملسو هيلع هللا ىلص

زمشيع عمى رأس مئة مغ عسخ الدمغ، كاآلف يا صقخ ال أعمع 
 كيف سأعػد إلى زمشي، كال أعمع كيف سأخبخىع بكل ما حجث.
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 بيا مغ قبل أف أذىب لمجياد! كلكغ أيغ ذاتي الدتيشية؟ لع ألتقِ 

، حيث كاف صقخ: لقج ا - نتيت ميستو حيغ لؿيظ في ذلظ اليـػ
عػُد إلى عميو أف يػصل إليظ رسالة، كقج أكصميا فعبًل، كاآلف ست

تبجأ رحمة كفاح عمسية فإلى زمشظ،  خجع، لتمشامظ في الكيف
كتبيغ لمشاس الحقائق، ما حجث معظ فييا تكتب غيخ مدبػقة، 

، بعج أف عايذت الجياد السديف  د الجياخزت ك السدعـػ
 الحؿيقي، فعمست الفخؽ بيشيسا، كعذت الفػارؽ بيغ أىمييسا.

نعع يا كلجؼ، كسأنقل ذلظ الحػار السستع الحؼ دار بيشي كبيغ  -
السيجؼ، كالحؼ يمخز الساضي كالحاضخ كالسدتقبل، كيبيغ 

االستئثار بالحكع، كأحسج هللا  مغ أجلأسخار الرخاع بيغ البذخ 
 تعالى أف أكخمشي بيحه الخؤيا.

إكخامًا لرجؽ  إال ىحه الخؤيا أجل يا كالجؼ، فسا كشت تدتحق -
 .، فإنسا األعساؿ بالشياتالبحث عغ الحؿيقةنيتظ في الجياد ك 

كلكشظ ، لتذابيياالفتغ كقج كقع العجيج مغ الذباب في 
سعيت لتتعمع الحق لتبتعج عغ الذبيات، فأحيانا تتذابو األحجاث 

، ك الخـك ىع الخ فتزمل مغ ال عمع لو، ف  مػاشغ كقػع األحجاثـك
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، كلكغ الججاجمة يخجعػف الذباب كيدتغمػف فييع ذاتياىي 
يرشعػف ليع ما يذبو األحجاث السحكػرة في ، ؼصجؽ العاشفة

 يػجيػنيع نحػ دركاتبيع في معارؾ الػىع، ك  ف ػ مقيالخكايات، ف
كال مداكاة مع جحافل  اي ال إعجاد فييتاليمكة، كمصبات القتاؿ ال

 اشع.العجك الغ

فيشيئًا لظ صجؽ الشية، فسغ سأؿ هللا الذيادة كىػ 
صادؽ، أكخمو هللا بيا كلػ كاف عمى فخاشو، كذلظ فزل هللا 
يؤتيو مغ يذاء مغ عباده، ككفى بكع أف عمستع ما أكـخ هللا بو 

فل الفتشة كبابيا العخيس عسخ بغ الخصاب أميخ السؤمشيغ كقِ 
كىػ في مجيشتو كعمى  رضي هللا عشو، حيغ أكخمو هللا بالذيادة

 فخاشو.

ؽ  : )ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ  أ ل   م  ة   ّللا    س  اد  ي  ق   الذ  ج  ل   ّللا    ب م غ و   ب ر  ش از   م 
اء   ج  ي  م ى م ات   و إ ن   الذ  و   ع       (.ف خ اش 

كلكغ أخبخني يا كالجؼ عغ الحػار الحؼ دار بيشظ كبيغ 
 السيجؼ.
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لعطسى، رخنا هللا في السمحسة اننعع، حجث ذلظ بعج أف  -
 فدألشي: خػة، تػجيت لػداع السيجؼ،كبجأت بػداع اإل

مغ أّؼ زماف أنت يا فتى؟ فقج تفخست ؼيظ ُغخبة الدماف،  -
دًا كميدة.  كلسحت ؼيظ تفخُّ

فخاستظ في محميا يا مػالؼ، فأنا قادـ مغ زمغ الجاىمية  -
ية السػت، زمغ الػىغ كالدشػات  الثانية، زمغ حب الجنيا ككخـا

التي نصق فييا الخكيبزة، كعبل فييا األصاغخ عمى الخجاعات، 
األشخاؼ، كتحكع الجبابخة كالصػاغيت في رقاب الشاس، فيانت 

ائع كاألمػاؿ، شعمييع الجماء كاألعخاض، كاستأثخكا فييا بالفيء كالغ
 فكجسػىا كأعصػىا ألعجاء األمة ىيشًة ببل كّج كال تعب مشيع.

صياصي البقخ خاء، كفتغ إذًا أنت مغ زمغ فتغ األحبلس كالد -
الستذابية، زمغ التجييل كالخجاع كالتجليذ، زمغ صشاعة 
الشبػءات السديفة كالخايات السدكرة، كضيػر الججاجمة كأئسة 

 الزبلؿ، أليذ كحلظ؟

بمى وهللا يا أميخ السؤمشيغ، كع كشا نحمع أف يبعثظ هللا في  -
 زمششا لشتخمز مغ الطمع كالفداد.
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عثت في زمشكع، كشتع ستقػمػف معي ىل تطغ لػ أنشي بُ  -
 بػاجب الجياد حق الؿياـ؟

 في الحؿيقة ال أضغ ذلظ. -

اسسع يا مياجخ، أنتع في زمشكع تدسػنشي بالسيجؼ السشتط خ،  -
 أليذ كحلظ؟

 بمى ىحا صحيح. -

كلكغ ىحا خصأ، كالرػاب أف تدسػني بالسيجؼ السشتِطخ، ىل  -
 تعمع لساذا؟

 ؟لساذا يا أميخ السؤمشيغ -

 يتألفالقائج السدجد يا مياجخ يحتاج إلى جير مغ األبصاؿ،  -
تدكية نفػسيع، كتخبية  ػاجبيع بنمغ الكفاءات التي قاـ أئسة زما

قمػبيع، كترؽية عقػليع مغ الذػائب كالكجر، حتى يربحػا مغ 
الحيغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو،  الُخّمز، أكلي األلباب

 كػف الكالسدصػرة في  ولسكتػبة في كتابيتجبخكف آيات هللا االحيغ 
، الحيغ ال يدكغ في أفئجتيع إال حب هللا تعالى، كال الفديح

 يذخكػف بحلظ شيئًا يا مياجخ.ال يدتذعخكف إال ىيبة هللا تعالى، ك 
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فيل عخفت اآلف ما معشى كمسة السشتِطخ؟ فأنا الحؼ كشت 
يغ قاؿ أنتطخكع لكي تكػنػا أىبل لذخؼ حسل لقب "جشج هللا" الح

َّب ىَيٌُُ اىْغَبىِجٌُُ{هللا تعالى فييع:   .[511]اىصبفبد: }ًَإَُِّ جُنذَ

أبمغ أىل زمانظ يا مياجخ رسالتي ىحه، كليعمسػا أف كعج 
قجيخ، فميشرخكا هللا لهللا حق، كأنو عمى نرخىع إذا شاء 

جبخكا كصية رسػؿ تليشرخىع، كليكػنػا عمى قمب رجل كاحج، كلي
 تسدظ بالثقميغ.في ُحدغ ال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 كما ىي ىحه الخسالة ؼ أميخ السؤمشيغ؟ -

 تسدكػا بالكتاب كالّدشة كالعتخة. -

يا ركاية خيالية، كػن غكأخيخًا، ىحه رسالة تػعػية أكثخ م
لكل شاب بأف ُيثقف نفدو بعمع أشخاط الداعة كالسبلحع كالفتغ، 
كأخبار آخخ الدماف، حتى ال يقع فخيدة ألصحاب األجشجات 

 ة، كأصحاب األيجكلػجيات االستغبللية الفاسجة كالسفدجة.الخاص

***** 
َبإذنَهللاَ ي

سنَالقراءة،َوإىلَالجزءَالثان  لكمَعىلَح  َشكرَا

َمعَرواية:َ)َزمنَالدجالَ(َ.
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