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مقدمة
�لطبعة �لخامسة

�لحمد هللا، ��لصال� 
��لسال* على �سوله.

هذ8 طبعة جديد� من �لكتا4 �لذ� 0كا1 0فّضله على سائر 
كتبي؛ DE عرضُت فيه صو��ً من 0جمل صفحا= �لتا�يخ، 0بقيت 
على جوهرها �لتا�يخي �0عملت قلمي في >�ألعر�H< ��لتفاصيل، 
فما جعلُتها تا�يخًا �لتزمُت فيه بالو�قع �ال 10بًا خالصًا 0َصُدُ� فيه 

عن �لخياS �حد8.

�لقد ُطبع مر�=، �لكن هذ8 هي �لطبعة �أل�لى �لتي تصد�ها 
>��1 �لمنا��< �لتي 0خّصها -منذ �ليو*- بنشر كتبي. �ما D0*ُّ من نشر 
لي قبلها، �0فر1 بالثنا\ �لد� �ألستاD ]هير �لشا�يش (��لمكتب 

�إلسالمي) ��لد� �ألستاD عدنا` سالم (���1 �لفكر).

�0سأS �هللا 0` يكتب لي �لكل َمن نشر لي �لثو�4، �0` ينفع 
�هللا �لناc بهذ� �لكتا4.

مكة �لمكرمة: غر� سنة ١٤١١
علي �لطنطا��
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مقدمة
لم ُتكَتب هذ8 �لفصوS في يو* ��حد، بل ُكتبت في 0]ما` 
متباعد�=(١)، لذلك كا` ما تر�` من �الختالi بين 0ساليبها. �لم 
0تعمد 0` 0جعلها قصصًا كما جا\ في عنو�` �لكتا4، �لم 0تقيد 
بقيو1 �لقصة �0قْف عند حد�1ها، بل كنت kخذ �لخبر 0قع عليه، 
عًا  فأ1ير8 في Dهني �0تصو� تفاصيله، ثم 0حا�S 0` 0عرضه موسَّ
��ضحًا. فكا` ما 0جي\ به يقتر4 من �لقصة حينًا، �يكو` 0شبه 
بالعرH (�لريبو�تاq) حينًا. ��بما غلبت علّي �لرغبة في �لتحليل 
�جعتم  �لو  فأقصر.  �لحقائق  عند  �قفت  ��بما  فأطيل،  �لنفسي 
Eلى 0صوS هذ8 �لفصوS في �لتا�يخ لوجدتم 0` 0كثرها ال يجا�] 
بضعة 0سطر، جا\= متو��ية في حاشية من �لحو�شي �0 ]��ية من 

___________________
(١) ُنشر �لكتاS�0 4 مر� سنة ١٩٣٩* باسم >من �لتا�يخ �إلسالمي<، 0ما 
�لقصص فقد ُكتب كثير منها ما بين ١٩٢٩* � ١٩٣٦*، �في بعضه 
0ثر من 0ساليب من كنت مولعًا بهم يومئذ من �أل1با\. ففي قصص 
�لحجاq (هجر� معلم، �ليلة �لوx�1، �يو* �للقا\) 0ثر من 0سلو4 
�لر�فعي،  0سلو4  من  0ثر  >عالم<  قصة  �في   ،y�zأل�نا�  iمعر�
�سائرها مكتو4 بأسلوبي. �قد كتب �لنقا1 عن �لكتا4 فصوًال كثير� 
0جمعها ��0سعها ما تفّضل به �ألستاD شاكر مصطفى في كتابه >�لقصة 

في سو�يا< ��ألستاD 0نو� �لجند�.
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�لز��يا، ال يتنبه Eليها �لقا�| �ال يقف عليها، �ليست 0جمل ما في 
 xنما هي 0خبا� عا1ية، �ستطاE� ،تا�يخنا �ال هي من 0جمل ما فيه
هذ� �لقلم (على ضعفه �عجز8) 0` يعرضها على �لناc شيئًا جديد�ً 
�0 هو كالجديد، فكيف �DE توالها قلم 0قو~ من هذ� �لقلم؟ �كيف 

�DE �ختا� لها مشاهد من �لتا�يخ 0عظم من هذ8 �لمشاهد؟

�لذ�  عنه �0ساسه   xتفر �لذ�  �لكتا4  كا` 0صل هذ�   �DE�
صو��  فكم  �لعظيم،  �لتا�يخ  هذ�  من  صفحا=  بضَع  عليه  بني 
��ئعة، �كم قصة با�عة، �كم من �آلثا� �أل1بية �لخالد�، يمكن 

0` يستخرq من صفحاته كلها؟

0َما D `Eلك ليزيد عن �لعد �يجلُّ عن �لحسبا`، �لكن 10با\نا 
لم َيِر��1 هذ� �لمو�1.

*   *   *

على 0` هذ� 0سلو4 من 0ساليب عرH �لتا�يخ بقلم �أل1يب، 
�في كتابي >�جاS من �لتا�يخ<(١) 0سلوk 4خر. �في >على هامش 
>سيد  �في  للر�فعي،  �لقلم<  >�حي  �في  حسين،  لطه  �لسير�< 
 Sمحمد< لتوفيق �لحكيم �>في منز<� y�zأل�نا� iقريش< لمعر�

�لوحي< لهيكل 0ساليب غير Dلك.

�لو 0` كل كاتب �10يب 0خذ من تا�يخنا على مقد�� طاقته، 
___________________

(١) �لذ� كنت D0عته من �DEعة 1مشق ثم ]1= عليه حتى صا� كتابًا كبير�ً 
�ُطبع مر�=.
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�على 0سلوبه �طريقته، �بلغ ما 0خذ منه �صد� عنه 0لف كتا4، 
لما نقص من كنو] تا�يخنا شي\.

�لو 0ني بقيت خمسين سنة 0حّد� �لناc كل 0سبوx عن علم 
من 0عال* �إلسال*، �0 0عرH عليهم قصة من قصص بطوالتهم 
�النتها\، �كيف؟ �عند�  قا�بت  �نتهيت �لما  لما  �عبقرياتهم، 
في مكتبة بيتي �لصغير� 0كثر من مئة مجلد� في تر�جم �لرجاS، لو 
0` في كل مجلد� منها مئة ترجمة لكا` من Dلك - �حد8 - عشر� 
kالi ترجمة لعشر� kالi علم من 0عال* �إلسال*. �ما ليس عند� 

من كتب �لتر�جم 0ضعاD iلك.

ثم E` في كتب �لتا�يخ ��أل41، ��لمحاضر�= ��لرحال=، 
kالفًا 0خر~ لم ُتفَر1 في كتب �لتر�جم.

بالنظر في >�حلة �بن بطوطة<،  0يا*  �لقد كنت 0تسلى من 
منهم  0حا1يث؛  منها  ألجعل  كثيرين  تر�جم  منها  فاستخلصت 
�لسلطا` �لمسلم �لعاS1 طرمشيرين من َحَفد� جنكيز خا`، �كا` 
يحكم مملكة ��سعة �لمد~، متر�مية �ألطر�i، كثير� �لجيو�، 

��فر� �لخير�=. فهل سمعتم بطرمشيرين؟

�هل سمعتم بالملو� �لمسلمين �لذين حكمو� ��سية، �كا` 
لهم فيها حكومة عظيمة عاشت 1هر�ً، �كانت تسمى �1لة �لبلغا�، 

�كانت عاصمتها بقر4 ستالينغر�1؟

�هل تعرفو` سير �لملو� �لمسلمين �لذ� حكمو� �لهند قر�نًا 
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بالخلفا\  سيرً�  �لملو�  0شبه  ]يب،  ��0نك  منهم  �كا`  طو�ًال، 
�لر�شدين؟

�S�1 �إلسال* في جنوبي kسية �سو�حل 0فريقية �لسو�1\؟

بأنه  سمعتم   �DE �آل`  0نتم  تعجبو`  بال�1ً  �إلسال*  بلغ  لقد 
بلغها، �0قا* فيها �1ًال، �0نشأ فيها حضا��=، �تر� فيها kثا��ً. 

�0كثر �لقر�\ ال يعرفو` شيئًا عنها.

بل Eني 0عترi 0ني لم 0كن 0عرi شيئًا عن تا�يخ �إلسال* في 
ماليزيا �0ند�نيسيا، �عن مر�حل تا�يخه في �لهند، حتى ]�= تلك 
�لبال1 ��0يت kثا� �إلسال* فيها، �ال سيما في 1هلي �ما حولها. لقد 
كنت 0ظنني في �ألندلس، �لكنها 0ندلس 0جل �0كبر. لقد حكمنا 

�لهند 0لف سنة، فَمن يعرi 1قائق تا�يخنا في �لهند؟

لقد كد= 0قوS: ال 0حد!

Eننا 0مة تجهل تا�يخها!

�لذ� يفيض  �لعالم  �لذ� ليس ألمة مثله. هذ�  �لتا�يخ  هذ� 
بالحب ��لنبل ��لتضحية ��لبطولة ��إليما`.

هذ� �لسجل �أل1بي �لذ� �شتمل على بذ�� مآcٍ، �مالحم، 
�قصص، ����1ين، لو �جد= من يستخرجها �يز�عها في �لذهن 
بمنكبيه 4�1k �ألمم  4ٌ10 جديد يزحم  �لخصيب لكا` حصا1َها 
جميعًا. ��DE كا` Eسكند� �1ماc �شا�لز 1يكنز قد �ستخرجا من 
تا�يخ فرنسا �تا�يخ Eنكلتر� - على ِقَصر مدتهما �كثر� مخا]يهما - 
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هذ� �أل41 كله، فما�D ُيستخَرq َلعمر� من تا�يخنا �لطويل �لشريف 
�لغني لو ُ�]قت �لعربية 10يبًا كد�ماc �0 كديكنز؟

�لقصو�  تا�يخ  �حد8،  �لسياسي  �لتا�يخ  0عني  �لست 
�لذين  �لقو*  تا�يخ  �0ًال؛  �لعلمي  �لتا�يخ  0عني  بل  ��لملو�، 
باعو� نفوسهم هللا مجاهدين في ميا1ين �لّطر�c(١) بأسّنة �ألقال*، 
�غر�ئزهم،  بطونهم  حاجا=  �نسو�  لذ�ئذهم،  لذلك  �هجر�� 
 ،cلنا� عليه  ما يتز�حم  �كل  ��لجا8  �لغنى  �غبا=  ��ّطرحو� 
��ستهانو� في سبيله بكل صعب، حتى Eنهم كانو� يرحلو` �إلبل 
�0بعين ليلة، من مشر� �أل�E Hلى بغد�1 �0 �لشا* �0 �لحجا]، 
في طلب مسألة مفر1� �0 حديث ��حد. 0حرقو� 10مغتهم فجعلوها 
مشاعل �لقر�` �آلتيا=، فسا�= >�لبشرية...< في طريق �لحضا�� 

على ضوئها.

هذ� �لتا�يخ �لذ� 0عنيه، هو تا�يخ �لقضا� �لذين �ستطاعو� 
في عصر كا` �لحكم فيه في �لدنيا كلها حكما مطلقًا، �كانت حيا� 
�لناc معلقة بكلمة ينطق بها �لحاكم، �ستطاعو� في هذ� �لعصر 
0` يجعلو� ألنفسهم منزلة، �0` تكو` لهم بكفاياتهم �بأخالقهم 
�لقانو`.  لهم  ضمنها  �لتي  �ليو*  �لقضا�  حصانة  �1نها  حصانة 
فاقر��z 0خبا�هم في كتب �لتا�يخ ��أل41 ��لمحاضر�=، �فيما 
0ُفر1 لهم من كتب (ككتا4 �لكند� في قضا� مصر، �كتا4 قضا� 

___________________
�لصحيفة  �هو  �لطا\)،  (بكسر   cر �لطِّ جمع   cألطر���  cلطر��  (١)
��لكتا4 ُيمحى ثم ُيكتب. �منه �لتطريس، �هو Eعا1� �لكتابة على 

�لمكتو4 (مجاهد).
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�ألندلس، �كتا4 قضا� �لشا*) تر�� كيف كا` 0حدهم يستند Eلى 
ثم   ،yُشَر �ال  جند  ما معه  كاتبه،  Eال  معه  �ما  �لمسجد  سا�ية 
يحكم على �لخليفة، �على �ألمير، �على صاحب �لسلطا`، فال 
ُيَر1 له حكم �ال يستعصي على حكمه 0حد. ��قر��z مقدمة كتا4 
>�لخر�q< لتر�� كيف كا` 0بو يوسف �لقاضي يخاطب 0كبر ملو� 

�لدنيا في عصر8: ها��` �لرشيد!

هذ8 ناحية من �0سع نو�حي �لعظمة في تا�يخنا، أل` �لقضا\ 
(منذ كا` في �لدنيا قضا\) هو مقياc �لخير في �ألمم، �هو معيا� 
�لعظمة فيها، �هو �c0 مفاخر كل 0مة حية ��شد�. �ليس �لقاضي 
موظفًا كالموظفين(١)؛ فالموظفو`، حتى �ألمر�\ منهم ��لو]��\، 
�يدعوهم  فيأتمر�`  يأمرهم  �0تباعه،  �لرئيس   �0 �لملك  0عو�` 
فيلبو`، 0مرهم من 0مر8 �سلطانهم من سلطانه، يتكلم بألسنتهم 
�يبطش بأيديهم. 0ما �لقاضي فال حكم عليه Eال لربه، �ال �ستمد�1 
له Eال من قلبه؛ يتكلم بلسا` �لشرx، ��لشرx فو� �لناc، �يحكم 

بحكم �هللا، �حكم �هللا على �لجميع.

هذ� هو �لتا�يخ �لذ� 0عنيه، ال تا�يخ �لقصو� �0هلها. �هذ� 
�لذ� ُعني به علماzنا فألفو� فيه kالi �لكتب ��ستحدثو� منه علمًا 
لم تعرفه 0مة من �ألمم قبلهم �ال بعدهم، هو >علم �لرجاS< �لذ� 
يميز صا�1 �لر��� من �لكا4D، ��ألمين من �لمز��، ��لمتثبت 
من �لمتساهل. �كا` ألهل هذ� �لعلم مثل >��1ئر �الستخبا��=< في 

�لحكوما=، �بها توصلو� Eلى �ضع قو�عد8 ��فع 1عائمه.
___________________

.cلنا� Sثرنا ما يقوk (١) �لوظيفة في �للغة �لمرتب، �لكنا



١٣

��بد0 فانظر ما 0ُلِّف في سير� سيد �لبشر �معلم �لخير ‘، 
من  مئا=  في  �Eشا��ته  �0لفاظه  �سكناته  حركاته  1ُّ�نت  �كيف 
�لكتب. �DE شئت كتابًا يكا1 يغني عن هذ8 �لكتب كلها، �ال يغني 

عنه كتا4، فاطلب >شر� �لمو�هب< للز�قاني.
ثم �نظر سير �لصحابة فاقر0ها في �إلصابة �0 في 0سد �لغابة 

�0 في �الستيعا4.
ثم �نظر �لعمل �لذ� قا* به مؤ�خو �جاS �لحديث، �مبلغ 
ما �صلو� Eليه من �إلحاطة ��لتدقيق ��لصد�، ��نظر هل 0فلت 
منهم خبر �0 خفيت عليهم حقيقة؟ �هل صنع علما\ 0مة كالذ� 
صنعو�؟ �0 تصو��� Eمكا` هذ� �لصنيع �لمعجز �لهائل؟ لقد صنفو� 
��لمتر�كين   iلضعا� �0فر��1  �لجامعة(١)،  �لكتب   Sلرجا� في 
بالتأليف، ��ضعو� �لكتب في ضبط �ألسما\ �بيا` ما تشابه منها 

�0 ما �شتبه، �بحثو� في تو��يخ �لوفيا=، �حققو� �ألسانيد.

ثم �نظر ما 0ُلِّف من كتب �لرجاS في سائر �لعلو* ��لفنو`، 
كطبقا= �ألطبا\، �0خبا� �لخلفا\ ��لو]��\ ��لنحا� ��أل1با\، بل 
�في 0خبا� �لطفيليين ��لحمقى ��لمغفلين �عقال\ �لمجانين. �ما 
0لف في �جاS �لمذ�هب، كطبقا= �لشافعية، ��لديباq في 0عيا` 
�لمذهب �لمالكي، �طبقا= �لحنابلة ��لحنفية. �ما 0لف منها في 

___________________
(١) حسبكم منها كتا4 >�لكماS في 0سما\ �لرجاS<، �لذ� �8�0 طويًال 
فكا`  �لمختصر  هذ�  �ختصر��  ثم  �لتهذيب،  كتا4  في  فاختصر�8 
 ١٢ في  �هو  �لتهذيب<،  >تهذيب  ،كتا4  �لممتا]  �لنفيس  �لكتا4 

مجلد�ً.
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�لمد`، كتا�يخ بغد�1 �لذ� ترجم لكل من 1خل بغد�1 فلم ُيبِق 
�لم يذ�، ��لكتا4 �لذ� لم يؤلف في بابه مثله، كتا4 �بن عساكر 
�لعجيب �لذ� عجز= 1مشق عن طبعه �عن نشر8. �ما 0لف على 
�لعصو�. �عندنا سلسلة كاملة ألعيا` كل عصر، من �لعصر �لسابع 
Eلى �لثاني عشر �لهجر�(١)، �ما كا` منها جامعًا كوَفَيا= �ألعيا`، 
�لكتا4 �لنفيس �لممتا]. �غير Dلك مما يتعسر �إلحاطة به �تقّصي 
خبر8 في مثل هذ� �لمقا*. �في كل صفحة من هذ8 �لكتب مبعث 
Eلها* لأل1يب، �0صل قصة للكاتب، �كنز من كنو] �لعقل ��لقلب 

ال يفنى.

 iعلى حين ال نعر ،>S0لفو� هذ8 �لكتب كلها في >علم �لرجا
من تصانيفهم في تا�يخ �لملو� Eال بضعة كتب كالطبر� ��بن �ألثير 
��بن كثير ��لمسعو�1 ��ليعقوبي ��بن خلد�` �0مثالها. �يا ليت 
�]���= �لمعا�i في بال1 �لمسلمين تدx هذ� كله، فال تجعله 0كبر 
همها من c�1 �لتا�يخ �غاية مطلبها، �تنصرE iلى �لتا�يخ �لعلمي 
فتعنى به(٢). ��4 عالم كا` 0بلغ 0ثر�ً في عصر8 من خليفة �لعصر، 
�كا` �0لى 0` ُيعرi �لعصر به �ُينسب Eليه، فنقوS عصر 0بي حنيفة 

___________________
(١) �قد 0لف 0حد �لمشايخ في 1مشق في 0عيا` �لقر` �لثالث عشر كتابًا 
ينقصه �لتحقق ��لترتيب. ثم ُطبع كتا4 �لشيخ عبد �لر]�� �لبيطا�، 

جد شيخنا بهجة �لشا* حفظه �هللا، �هو كتا4 جامع نافع.
 cلمد��� مناهج  �ضع  Eلي  ُعهد  لما  �هللا-  -بفضل  هذ�  حققت   (٢)
�لشرعية في سو�ية 0يا* �لوحد�، �جعلت مكا` �لتا�يخ c�1 >0عال* 

�إلسال*<.
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مثًال، �عصر �بن 0بي 1�z1، �عصر 0حمد، �عصر �لغز�لي، �عصر 
�بن تيمية ��بن �لقيم.

�لست E ��10لى متى يبقى تا�يخنا عبد�ً ��قفًا على 0بو�4 
�لملو�، ال ينظر Eال Eليهم �ال يهتم Eال بهم، �لما�D ال يصير حر�ً 

يخالط �لشعب �يسجل مناقبه �يصف 0خالقه؟

�من منا يعرi ما�D كا` يأكل �لناc في عهد �لرشيد مثًال 
�0 �لو�ثق، �ما�D كانو� يلبسو`، �ما�D كانو� يصنعو` في 0فر�حهم 
�لتاجر ��لصانع  �0تر�حهم �ِجدهم �لهوهم، �كيف كانت حيا� 

��لجند� ��لز��x؟

Eننا نستطيع 0` نقف على Dلك �DE بحثنا عنه �تصيدنا 0خبا�8 
تصيد�ً، من كتب �أل41 ��ألخبا�، ككتب �لقاضي �لتنوخي. �لكن 
Dلك يحتاE qلى جد �كد، �نحن 0هل كسل: نأكل ما �جدنا �لو 

كا` شر �لطعا*، �ال نكلف 0نفسنا عنا\ �إلعد�1 ��لطبخ.

ثم E` تا�يخ ملوكنا �E` كا` 0شرi بمئة مر� من تو��يخ 0مم 
�لغرE� ،4` لم يكن يرفع �لر�DE� ،c0 �ستثنينا نفر�ً من �لحكا* 
كالخلفا\ �أل�بعة �عمر بن عبد �لعزيز �نو� �لدين �صال� �لدين 
���0نك ]يب �0مثالهم (على ند�� 0مثالهم) لم نكد نجد Eال حاكمًا 

مستبد�ً �DE �]نت سيرته بميز�` �إلسال* لم ترجح في �لميز�`.

ثم E` ���ية �لمؤ�خين ���ية عامية، ��لر��ية �لعلمية هي ���ية 
�لمحدثين، لذلك كا` �لمرجع �أل�S لتا�يخنا ما ���8 �لمحدثو`، 
�كا` �لجاهل بمصطلحهم �علمهم ال يعد مؤ�خًا. �كتب �لتا�يخ 
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هذ8 هي �لمو�1 �أل�لية للتا�يخ، �ليست هي �لتا�يخ، أل` تا�يخنا 
لم ُيكتب. �ال بد من تنقيتها �0ًال، ثم ترتيبها، ثم 1Eخالها �لمصنع 
�لسم  فيها   yعليه مخلو ما هي  �Eنها على  تا�يخًا،  لتصير حينئذ 

بالدسم ��لقطن بالبرسيم.

�E` علمنا كا` يعتمد على �لر��ية، ��لر��ية تقو* على معرفة 
�لرجاS. ��لطبر� (�غير �لطبر�) حين يذكر 0` �لخبر مر�� عن 
 iفال` �فال` ُيسقط �لتبعة عنه �يلقيها عليك، �عليك 0نت 0` تعر
من  �لباطل  من  �لصحيح   iلتعر �لر���  من  �لصا�1  من   4Dلكا�

�ألخبا�، فإ` لم تعرفه حفظًا عرفته مر�جعة.

�من هنا يتبين 0` �لباحث �لذ� يذّيل بحثه بذكر صفحا= 
ليل  بأنه حاطب  نفسه  على  مقرٌّ  كذ�)  (�لطبر�، صفحة  �لطبر� 
علماzنا  يسميه  �لذ�  هو  �0نه   ،(١)xما يد� ما يأخذ  ال يد�� 

>�لمقّمش<!

����ية  �لمحدثين.  ���ية  على   Sأل�� �العتما1  كا`  �لذلك 
�لمحدثين لها �1جا=؛ منها �لر��ية �لمتو�تر� �لثابتة، ��لمشهو��، 
��لعزيز�، ��لصحيحة، ��لحسنة، ��لضعيفة. �لها من جهة Eسنا1ها 
��لمنقطعة،  ��لمرسلة،  ��لموقوفة،  �لمسند�،  منها  �1جا=؛ 

��لمعضلة.
___________________

(١) فكيف بمن يجعل مستند8 كتا4 >�ألغاني<؟ �هو كتا4 410 �محاضر� 
 iمعر� qال نظير له لكن ال ُيعتمد عليه �ال ير�~ عنه أل` 0با �لفر
بالكذ4 ��لوضع، �هو فاسد �لسير� بعيد عن �لعد�لة، �هو -فو� 

Dلك- شيعي �لمذهب �غم 0نه 0مو� �لنسب (�هذ� من �لعجائب).
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�كا` لها من جهة �نفر�1ها �تعا�ضها بغيرها 0صناi، منها 
لغير8،  ��لعاضد  ��لمنكر،   ،Dلشا�� ��لغريب،  عليه،  �لمتفق 
تختلف  �1جا=  ��لصحيح  ��لناسخ.  ��لمقيد،  ��لمخصص، 

باختالi �لمصححين ��ختالi شر�ئطهم في �لتصحيح.

للتا�يخ   ً�D0ستا  �0 Eسالميًا  مؤ�خًا  يكو`   `0 يمكن  �ليس 
عن  يحقق  ممن  كا`   �0  Sبالرجا عالمًا  كا`  من  Eال  �إلسالمي 
0حو�لهم، عا�فًا بالحديث �مظا` �جو81 �>مصطلح< 0هله، عا�فًا 
بالعربية ليفهم ظو�هر �لكال* �بو�طنه �Eشا��ته �معا�يضه، �كا` 

متجر�1ً عن �لعصبية ��لهو~، مريد�ً ببحثه �لحق ��ضا\ �هللا.

فإ` لم يكن كذلك لم يكن Eال جاهًال بالتا�يخ �0 1جاًال، �لو 
كا` 0ستاD �لجامعة �لو كا` صاحب �لشها�1= �لكبا�، أل` �لد�لة 
تستطيع 0` تجعل �لرجل 0ستا�Dً بمرسو*، �تقد� 0` تجعله 1كتو��ً 
بشها1� (قد تكو` شها1� ]��)، �لكن �لد�لة ال تستطيع 0` تجعل 

�لجاهل عالمًا، �ال �لعصبي نزيهًا، �ال �لكا4D صا1قًا.

�بعد، فهذ8 كلمة �نجر �لقلم Eليها، 1�0= فيها 0` 0ستحث 
�لبكر  �لمنجم  هذ�  على  يقبلو`  علهم  هممهم،  �0ثير  �أل1با\ 

فيستخرجو� كنو]8، �َيعرضو� على �لناc جو�هر8.

��هللا �لموفق للصو�4.
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بين يد� �لكتا�

نحن �لمسلمين
نشر= سنة ١٩٤٠

سلو� عنا 1يا� �لشا* ��ياضها، ��لعر�� �سو�1ها، ��ألندلس 
��0باضها،

�لدنيا  سلو�  �فيافيها،  �لجزير�  سلو�  ���1يها،  مصر  سلو� 
�من فيها،

،cلعجم، �سفو� �لقفقا� xسلو� بطا� 0فريقية، ��بو
سلو� حفافي �لكنج، �ضفاi �للو��، ����1 �لد�نو4،

سلو� عنا كل H�0 في >�أل�H<، �كل حي تحت �لسما\.
�مآثرنا  �تضحياتنا  بطوالتنا  من  خبر�ً  جميعًا  عندهم   `E

�مفاخرنا �علومنا �فنوننا.
     نحن �لمسلمين!

*   *   *
نحن �لمسلمين!

هل ��~ �ياHَ �لمجد Eال 1ماzنا؟ هل ]�نت جنا= �لبطولة 
 i0�0 �0 ،*ال 0جسا1 شهد�ئنا؟ هل عرفت �لدنيا 0نبل منا �0 0كرE

�0 �0حم، �0 0جل �0 0عظم، �0 �0قى �0 0علم؟
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نحن حملنا �لمنا� �لها�1 ��أل�Hُ تتيه في ليل �لجهل �قلنا 
ألهلها: هذ� �لطريق!

نحن نصبنا مو�]ين �لعدS يو* �فعت كل 0مة عصا �لطغيا`.

نحن بنينا للعلم ���1ً يأ�� Eليها حين شّر81 �لناc عن 8��1.
نحن 0علّنا �لمسا��� يو* كا` �لبشر يعبد�` ملوكهم �يؤلهو` 

سا�1تهم.
نحن 0حيينا �لقلو4 باإليما`، ��لعقوS بالعلم، ��لناc كلهم 

بالحرية ��لحضا��.
     نحن �لمسلمين!

*   *   *

نحن بنينا �لكوفة ��لبصر� ��لقاهر� �بغد�1.
نحن 0نشأنا حضا�� �لشا* ��لعر�� �مصر ��ألندلس.

قرطبة  �جامعة  �لنظامية  ��لمد�سة  �لحكمة  بيت  ِشْدنا  نحن 
��لجامع �أل]هر.

نحن عمرنا �ألمو� �قبة �لصخر� �>ُسّر من �0~< ��لزهر�\ 
��لحمر�\ �مسجد �لسلطا` 0حمد �تاq محل.

نحن علمنا 0هل �أل�H �كنا �ألساتذ� �كانو� �لتالميذ.
     نحن �لمسلمين!

*   *   *
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���0نك  �لدين  �صال�  �لدين  �نو�  �عمر  بكر  0بو  منا 
]يب.

منا خالد �طا�� �قتيبة ��بن �لقاسم ��لملك �لظاهر.
منا �لبخا�� ��لطبر� ��بن تيمية ��بن �لقيم ��بن حز* ��بن 

خلد�`.
منا �لغز�لي ��بن �شد ��بن سينا ��لر�]�.

منا �لخليل ��لجاحظ �0بو حيا`.
منا 0بو تما* ��لمتنبي ��لمعر�.

منا معبد �Eسحا� �]�يا4.
منا كل خليفة كا` �لصو�� �لحية للمثل �لبشرية �لعليا.

�كل قائد كا` سيفًا من سيوi �هللا مسلوًال.
�كل عالم كا` من �لبشر كالعقل من �لجسد.

منا مئة 0لف عظيم �عظيم.
     نحن �لمسلمين!

*   *   *

قوتنا بإيماننا، �عزنا بديننا، �ثقتنا بربنا.
قانوننا قرkننا، �Eمامنا نبينا، �0ميرنا خا1منا.

�ضعيفنا �لمحق قو� فينا، �قوينا عو` لضعيفنا.
�كلنا Eخو�` في �هللا، سو�\ 0ما* �لدين.

     نحن �لمسلمين!
*   *   *
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نحن �لمسلمين!

ملكنا فعدلنا، �بنينا فأعلينا، �فتحنا فأ�غلنا، �كنا �ألقويا\ 
�لمنصفين، سنّنا في �لحر4 شر�ئع �لر0فة، �شرعنا في �لسلم سنن 

�لعدS، فكنا خير �لحاكمين، �سا1� �لفاتحين.
 ��� حضا��  �بركا=،  كلها  خير�ً  كانت  حضا��  0قمنا 
�جسد، �فضيلة �سعا1�، فعم نفعها �لناc، �تفيأ ظاللها 0هل 
�أل�H جميعًا. �سقيناها نحن من 1مائنا، �شدناها على جماجم 

شهد�ئنا.
�إلسال*  سبيل  في  قضى  لنا  شهيد  من   H�0 خلت  �هل 

��لسال*، ��إليما` ��ألما`؟
*   *   *

نحن �لمسلمين!

هل تحققت �لمثل �لبشرية �لعليا Eال فينا؟
على  قا*  مجمعنا)  (Eال  بشريًا  مجمعًا  �لكو`   iعر هل 

�ألخال� ��لصد� ��إليثا�؟
هل �تفق ��قع �لحيا� �0حال* �لفالسفة �kماS �لمصلحين، 
Eال في صد� �إلسال*؟ يو* كا` �لجريح �لمسلم يجو1 بر�حه في 
�لمعركة يشتهي شربة من ما\، فإ�D 0خذ �لكأc �0~ جريحًا kخر 

فآثر8 على نفسه �ما= عطشا`.

 �Dلمسلمة يمو= ]�جها �0خوها �0بوها فإ� �يو* كانت �لمر0
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0خبر= بهم سألت: ما فعل �سوS �هللا؟ فإ�D قيل لها: هو حي، 
قالت: كل مصيبة بعد8 هينة.

يو* كانت �لعجو] تر1 على عمر �هو على �لمنبر في �لموقف 
�لرسمي �عمر يحكم Eحد~ عشر� حكومة من حكوما= �ليو*.

يو* كا` �لو�حد منا يحب ألخيه ما يحب لنفسه �يؤثر8 عليها 
�لو كا` به خصاصة.

�كنا 0طها��ً في 0جسا1نا ����0حنا �ما1تنا ��لمعنى.
نقعد �ال نذهب  نقو* �ال  �ال ندعه �ال  0مر�ً  �كنا ال نأتي 
�ال نجي\ Eال هللا؛ قد 0متنا �لشهو�= من نفوسنا فكا` هو�نا تبعًا 

.`kلما جا\ به �لقر
لقد كنا خالصة �لبشر �صفو� �إلنسانية.

0مًال  ��لمصلحو`  �لفالسفة  ير�8  ما كا`  ��قعًا  حقًا  �جعلنا 
بعيد�ً.

     نحن �لمسلمين!
*   *   *

ال تنقضي  ثم  شاهّنامه.  �0لف   �DلياE مئة  مفاخرنا  في  ُتنَظم 
0مجا1نا �ال تفنى، ألنها ال تعد �ال تحمى.

من يعد معا�كنا �لمظفر� �لتي خضناها؟
من يحصي مآثرنا في �لعلم ��لفن؟

من يستقر� نابغينا �0بطالنا؟
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Eال �لذ� يعد نجو* �لسما\.
�يحصي حصى �لبطحا\.

�كتبو� >على هامش �لسير�< 0لف كتا4.
�>على هامش �لتا�يخ< مثلها،

�0نشئو� مئًة في سير� كل عظيم.
��لمنجم  �لعذ��\   Hكاأل� �لتا�يخ  �يبقى  �لسير�  تبقى  ثم 

�لمبكر.
*   *   *

نحن �لمسلمين!

لسنا 0مة كاألمم تربط بينها �للغة، ففي كل 0مة خّير �شرير.
شعب  كل  ففي  �لد*،  بينها  يؤلف  كالشعو4  شعبًا  �لسنا 

صالح �طالح، �لكننا جمعية خيرية كبر~.
0عضاzها كل فاضل من كل 0مة، تقي نقي.

 `E �فصل �لد*، �توحد بيننا �لعقيد `E ~تجمع بيننا �لتقو
�ختلفت �للغا=.

�تدنينا �لكعبة E` تنا\= بنا �لديا�.
�لكعبة،  هذ8  Eلى  مر�=  يو* خمس  كل  توجهنا  في  0ليس 
Eلى 0` �إلسال* قومية  ��جتماعنا كل عا* مر� في عرفا=، �مز�ً 
 `kمامها �لنبي �لعربي �كتابها �لقرE� جامعة، مركزها �لحجا] �لعربية

�لعربي؟
*   *   *
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نحن �لمسلمين!

1يننا �لفضيلة �لظاهر�، ��لحق �ألبلج.
ال حجب �ال 0ستا� �ال خفايا �ال 0سر��.

هو ��ضح �ضو� �لمئذنة. 0فليس فيها Dلك �لمعنى؟
عشر   xُتذ�� مبا1ئها   � تكرَّ نِحلة   �0 جماعة  �لدنيا  في  هل 
على  �لمسلمين،  نحن  1يننا،  مبا1~\   xتذ� كما  يو*  كل  مر�= 

0لسنة �لمؤDنين:
>0شهد 0` ال Eله Eال �هللا، �0شهد 0` محمد�ً �سوS �هللا<.

*   *   *

نحن �لمسلمين!

ال َنِهُن �ال نحز` �معنا �هللا.
 ،cهذ� �لند�\ �لعلو� �لمقد �نحن نسمع كل يو* ثالثين مر�

هذ� �لنشيد �لقو�: �هللا 0كبر.
�لبطولة سجية فينا، �حب �لتضحية يجر� في عر�قنا.

نفوسنا  من  تمحو8  �ال  �لدهر،   iصر� Dلك  من   Sتنا ال 
0حد�� �لزما`.

ثر�ها،  يطأ  طاٍ�  كل  �مالها  على  ُيشو~  �لتي  �لجزير�  لنا 
�يعيش 0هلها من جحيمها في جنا=.

�لجبل  فيها  لنا  بالد*،  سقيت  �لتي  �غوطتها  �لشا*  لنا 
�ألشم.
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لنا �لعر��، لنا �لرميثة �سهوS �لفر�=.
لنا فلسطين �لتي فيها جبل �لنا�.

لنا مصر ��1 �لعلم ��لفن �مثابة �إلسال*.
لنا �لمغر4 كله، لنا >�لريف< ��1 �لبطوال= ��لتضحيا=.

لنا فا�c ��ألفغا`  �لمآD` ��لقبا4،   =�D لقسطنطينية� لنا 
��لهند �جا��.

.`�Dتصد� منا��تها باأل� `kيتلى فيها �لقر H�0 لنا كل
لنا �لمستقبل... �لمستقبل لنا E` عدنا Eلى 1يننا.

     نحن �لمسلمين!

*   *   *
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cفي بيت �لمقد

كانت >ما�ييت< تد�� في �لبيت، ما تستطيع 0` تستقر من 
جزعها على ]�جها �Eشفاقها 0` يصيبه مكر�8، تضم �لدها �لرضيع 
Eلى صد�ها تناجيه �تناغيه، ثم يد�كها �ليأc، �يخيل Eليها 0نه قد 
غد� يتيمًا ال 40 له، َفَتّساقط �لدموx من عينيها على �جه �لطفل 

فيفيق مذعو��ً �يبكي، فتمتزq 1معة �لحب بدمعة �لطفولة.

�كا` ]�جها قد خرq من �لغد�� لر1 �ألعد�\ �لمسلمين عن 
ما�D حل   iتعر �لم  يعد،  �لم  �لشمس  �مالت   ،cلمقد� بيت 

به.

 iلخو� iباسلة ثابتة �لجنا`. لم تكن تعر �كانت ما�ييت فتا�
�ال تخلع �لحو��1 فؤ�1ها، �لكن �قعة حطين لم تدx لشجاx من 
�إلفرنج قلبًا، �لم تتر� لفا�c فيهم مأمًال في نصر؛ فقد طحنت 
جيوشهم طحنًا، �عركتها عر� �لرحى، �]عزعت قلو4 �لكما� 

عن مو�ضعها. فكيف بقلو4 �لغيد �لحسا`؟

�كا` ]�q ما�ييت فا�c �لحلبة �بطل �لقو*، �كا` قد �0~ 
�لبنا= من �إلفرنج ��أللما` ��إلنكليز (�كل 0مة في ��0بة) يمأل` 
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جو�نب �لقدc، فلم يَر فيهن من هي 0فتن فتنة �0بهى جماًال من 
ما�ييت، فها* بها �هامت به، �تز�جها فكانا خير ]�جين، �كانت 
حياتهما �لنعيم كله، ���1هما كأنها لهما جنة عد`. �لكن حبه لها 
لم يشغله عن حبه لوطنه، �تمسكه بصليبيته، �حرصه على 0` 
يبقى 0بد�ً فا�c �لنصر�نية �لمعلم �بطلها، فكا` كلما سمع نأمة(١) 

طا� Eليها، �كلما 1عا �1عي �لقتاS كا` S�0 �لملبين.

�ُفتح �لبا4 فخفق قلب ما�ييت �تالحقت 0نفاسها، �لم تدِ� 
0هَو �لبشير 0* هو �لناعي، �تلفتت فإ�D هي بز�جها يدخل عليها 
حديث  �يحدثها  بينهما،  بنفسها  فتلقي  ��Dعيه  لها  يمد  سالمًا، 
فانطلقو�  0عضا1هم  في  �فتَّ  �ألعد�\،   >xيسو<  1� لقد  �لنصر: 
نباشر حربًا �0 نشرx في قتاS. لقد �ستقر - 0يتها  ها�بين قبل 0` 
�لحبيبة - ملك �لمسيح في بيت �لمقدE cلى �ألبد، �لو 0بصرتِهم 
يا ما�ييت �قد Dهب �لفزx بألبابهم لّما ���0 0سو�� �لمدينة تطل 
من فوقها 0بطاS �لنصر�نية �فرسا` �لصليب، فهّد�� خيامهم ��لو� 
�أل1با� ال يلو�` على شي\، ال يريد�` Eال �لنجا�... لما صدقت 
 q0` هؤال\ هم �لذين فعلو� تلك �لفعلة في حطين. لقد فر�� كالنعا
�لشا�1�... فيا ليت 0بطاS �لمقدc كانو� في حطين لير�هم يومئذ 
ما �لقتاS! 0ال تقدc �لصليب �تبا�� �سم �لناصر�! E` ��0شليم 

لنا Eلى �ألبد!

�مشت معه Eلى �لكنيسة �لكبر~ لتحضر �الحتفاS بالنصر. 
___________________

 c(١) �لنْأمة هي �لصو= �لضعيف �لخفي، �تكو` بمعنى صو= �لقو
(مجاهد).
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�كا` يحدثها في �لطريق عن هؤال\ �لوحو� �لكافرين، �يصف 
لها فظاعة 1يانتهم �قسو� �جالهم، �كيف يأكلو` لحو* 0عد�ئهم 
�يشربو` 1ما\هم، �يصو� لها ملكهم (صال� �لدين) كما �صفه 
له �لكهنة ��جاS �لكنيسة فترتجف 0ضالعها خوفًا �فزعًا من هذ8 
�لصو�� �لمرعبة، �تضم �لدها Eليها، �تصّلب �تستجير بالقديسين 
 `0� Eليها،  سبيًال  له  ال يجعلو�   `0 �بالعذ��\،   xبيسو� جميعًا، 

ال ُير�ها �جهه �لمخيف!

�لكنيسة �هي تحس 0`  �ينقضي �الحتفاS، �يرجعو` من 
�لدنيا قد 0لقت Eليهم مقاليد �ألماني، �0` �لدهر قد حّكمهم فيه 
 Sعلى حكمهم، �تستلقي على فر�شها �هي تد�عب �آلما Sنز�
قد  كلها  �لبال1  هذ8  تر~   `0 �لتأميل  بها  بلغ   �DE حتى  �تناجيها. 
عا1= للمسيح �0تباعه، �لم تبق في جنباتها منا�� مسجد، �لم 
�لمناصب  في  قد عال  �تر~ ]�جها   ،`�D0 في جّوها  يتر11  يعد 
حتى صا� �لقائد �لمفر1، 0غمضت عينيها على هذ8 �لصو�� �لحلو� 
لم تجد Eال حلمًا  �0خذتها معها في 0حالمها... �نامت. �لكنها 
مزعجًا: لقد 0حست كأ` �لمدينة تتقلقل �َتميد، �كأ` حصونها 
تد� 1كًا، �تخر حجا�تها، �تتهد* كما يتهد* عش عصفو� ضعيف 
�لعويل  0صو�ُ=  سمَعها  �خالطت  كاسر.  نسر  جنا�  من  بضربة 
��لبكا\ تتخللها صرخا= �لرجاS، فعلمت 0نه ليس بحلم �لكنها 
�لحقيقة. فوثبت تحمل �بنها، �نظر= Eلى سرير ]�جها فلم تلقه 
في مكانه، فخرجت تسأS ما �لخبر، فخبر�ها  0` صال� �لدين 
قد ��1 حوS �لبلد حتى حط على جبل �لزيتو`، ثم صد* �لمدينة 
صدمة ]لزلتها �هزتها هز�ً �كا1= تقتلعها من 0ساسها كما ُتقتلع 
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��لعر��1=،  بالمنجنيقا=  ��ماها  �لرخو�،   Hأل�� من  �لشجر� 
كالسيل  �ألسو��  على  جنو81  �هجم  �لمشتعلة،  بالنير�`  �قذفها 
�لمنحط، بل كأبالسة �لجحيم، ال تحرقهم نير�ننا �ال يقطع فيهم 

حديدنا، كأ` �لمر1� ��لشياطين كلها تقاتل معهم.

�كانت ما�ييت ��ثقة من قو� �لدفاx؛ فالقدc بلد �لنصر�نية 
لبثت في 0يد� 0هلها مئة سنة ال سنة �ال سنتين، �في �لقدc ستو` 
0لفًا هم خير� 0جنا1 �لصليب، يقو1هم >بليا`< �يصرفهم �لبطرير� 

�ألكبر. �لكن هذ8 �لمفاجأ� ��عتها �10خلت �لشك Eلى قلبها.

شرٌّ  خبر  �كل  تتر~،  متعاقبة  Eليها  تصل  �ألخبا�  �طفقت 
عليها من �لذ� قبله. �كلما مر= 1قيقة سمعت نبأ جديد�ً عن شد� 
�لهجو* �مضائه �عن تحطم ��10= �لدفاx، حتى جا\ها �لخبر بأ` 
�لر�يا= �لبيض قد ُ�فعت على �ألسو��، �0نها قد ُعقد= �لهدنة 
على 0` يخرq من شا\ من �لمدينة في مد� �0بعين يومًا، �من 1��0 
�لبقا\ بقي في حكم صال� �لدين، �0` تفتح له �لمدينة 0بو�بها، 
�0` يدفع �لرجل �لذ� يريد �لخر�q عشر� 1نانير ��لمر0� خمسة 

��لولد 1ينا�ين. 

�تركت ما�ييت �لقو* في �ّجتهم �خرجت تفتش عن ]�جها 
�لحبيب، �مشت في �لظال* تد�� حوS �ألسو��، تنظر Eلى �ألبو�4 
فتشد   ،Sلطبو�� بالمشاعل  يدخلو`  �لظافرين  ��لجنو1  �لمفتحة 
يدها على �لدها �تمضي متباعد� حتى تبلغ ساحة �لقتاS، فإ�D هي 
تطأ على 0عال* �لصليبيين ممزقة محرقة، مختلطة بجثث �ألجنا1 
بالعو1�،  �هبة �خوفًا �همت  نفسها  فامتأل=   .Sأل�صا� مقطعة 
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�لكنها غالبت �لنفس �مشت، فقد كانت تفتش عن ]�جها �ال 
 Sخبر8. �كا` حولها �جا iتستطيع 0` ترجع حتى تلقا8 �0 تعر
صديق،   �0 قريب  عن  تبحث -  - كما  يبحثو`  كثير�`  �نسا\ 
�لصليبي،  �لقومي<  >�لوطن  0مل  �لضخم،  �ألمل  Dلك  �تمثلت 
�0ُلقيت جثته! ��0= هذ8 �أل�H قد  فألفته قد ما= هو �آلخر 
0حزنها  كما  Dلك  �0حزنها  �0مه.   xبيسو �لكافرين  للقو*  عا1= 
فقد ]�جها، �تضاعفت به مصيبتها، �حا�لت 0` تتعرi �جو8 
�لقتلى من 0حبابها �عشيرتها، فأخفقت �عجز= �لم تبصر شيئًا 

من �لظال* �مما 0صابهم من �لتبديل ��لتغيير.

فإ�D هي قد Dهبت �جا\= في  لها حياتها كلها،  �تمثلت 
مكانها حيا� جديد�؛ حيا� �عب �فزx �شقا\ ال تعرi عنها شيئًا، 
�ال تد�� �ال يد�� 0حد من قومها كيف يكو` مصير8 في ظل 
هؤال\  فظاعة  عن  ]�جها  لها  ما قاله  �Dكر=  �لجديد.  �لحكم 
�لفاتحين، فأحست عند Dكر ]�جها كأ` قلبها قد �نُتزx من صد�ها 
�طا� في 0ثر8، �فكر= فيه: H�0 �0 تقّله، ��0 سما\ تظله؟ 
�هل هو قتيل قد تمز� جسمه �لجميل ��نتثر= ثنايا8 �لرطا4، 
�... �لم تستطع �لمضي في هذ8 �لصو��، فأغمضت عينيها �0لقت 
عليهما غشا\ من �لدمع، �0حست كأ` فؤ�1ها يسيل حزنًا عليه، 
فانكبت على �لولد تقبله بشد� �شغف، كأنها تصب في هذ8 �لقبل 
0حز�نها �عو�طفها، حتى �0جعت �لطفل فصر� �بكى... ��غبت 
 Sفي �لفر�� من هذ8 �لمشاهد كلها، �لم تقد� 0` تتصو� كيف يتبد
كل شي\ بهذ8 �لسرعة، �تتوهم حينًا 0نها في حلم، �0نها ستتيقظ 
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فتر~ كل شي\ قد عا1 كما كا`، �لكن �لحقيقة سرعا` ما تفجعها 
بهذ� �لوهم �تبد81 0ما* عينيها.

عنها   cلنا�  iنصر�� فؤ�1ها  في  ما ��عها �حز  0شد  �كا` 
كل  �لد�همة  �لمصيبة  فقد شغلت  مساعدتها؛  0يديهم عن  �كف 
�كر=  >0نا<.  فيه:   Sيقو كل  �لمحشر  يو*  فكأنه  بنفسه،  ��حد 
��جعة �هي تعرH في Dهنها فصوS هذ8 �لر��ية �لتي مثلت �لليلة، 
فابتد0= بالظفر ��لمجد ��لحب ��لوصاS، ثم �نتهت بالخيبة �لمر� 
��لهزيمة �لماحقة ��لفر�� �لطويل. �لم تفهم كيف يمكن 0` يهو� 
في لحظة �لصر� �لذ� 0ُقيم في مئة سنة، �كيف يهد* �جل ��حد 
ما تعا�` على Eنشائه 0هل ��0بة جميعًا! 0يكو` 0مير مسلم ��حد 
معا1ًال في �لميز�` لملو� �لنصر�نية كلهم �0مر�ئهم؟ DE` كيف لو 
0يا*  �لحر�4 في  لو كانت هذ8  �لمسلمو` كلهم؟ كيف  تحالف 
�لخالفة، DE كانت مملكتهم مملكة ��حد� تمتد من �لصين Eلى 

قلب فرنسا؟

�جعلت تسأS كل من تلقا8 عن ]�جها، فال يقف لها 0حد 
�ال ير1 عليها، ��DE لقيت كريمًا منهم �قيق �لقلب فسألته فعطف 

عليها بجو�4 لم يكن جو�به غير: "ال ��10"!

�ظهر �لقمر نحيًال هزيًال من بين فرq �لغما*، فألقى على 
�لساحة ضيا\ شاحبًا حزينًا جعل �لدنيا كأنها �جه مريض محتضر، 
خاللها  من  تبر]  بالوحل،  مخلوطة  �لبشر�  �للحم  قطع  فر0= 
 ،iلسيو�� �لمذهبة �تبد� من بينها قطع �لرما� �لمكسر� xلد���
�لصبا�  في  كانت  �لتي  �لمنتنة  �لجيف  في هذ8  �لتفكير  فأشجاها 
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�لصليبية  �لموعد، �كانت حصن   H�0 0بطاًال كر�مًا تخطر على
�سياجها، �عاE =1لى �لبحث عن ]�جها ��لتحديق في �لوجو8، 
فمر بها شيخ كا` يحد4 عليها �يحب ]�جها، فأ�1كته �لشفقة 

عليها، فأخذ بيدها فاستخرجها من �لساحة.

في  تمشي  كالتي  �تركها  1��Eتها  حطم  قد  �لخطب  �كا` 
كأنها  هامسة  �سألته  معه،  �سا�=  طيعة  Eليه  فانقا1=  نومها، 

تخاطب نفسها: يا 0بتا8، هل �0يت ]�جي؟

فلم يحب 0` ينبئها بما تكر8 فلو~ �لحديث �شغلها بغير ما 
تسأS عنه، فقالت: �ما تظن 0نهم يصنعو` بنا يا 0بتا8؟ هل يخطفو` 

�لد� ليأكلو� لحمه 0ما* عيني؟

قاS: �من خّبر� بهذ8 �ألكاDيب؟ E` �لمسلمين قوٌ* كر�*، 
0هل �فا\ �نبل، �E` ملكهم صال� �لدين خير �لملو� قاطبة...

�مضى يحدثها عما عرفه من صفة �لمسلمين، �هي فاتحة 
�لو   :Sيقو فعا1  تصدقه.  �ال   Sما يقو تفهم  ال تكا1  1هشة  فمها 
0نهم Dبحونا لما كانو� معتدين، بل كانو� منتصفين منا؛ فإّنا لما 
1خلنا �لقدc منذ مئة سنة قتلناهم في �لبيو= ��لشو��x ��لمساجد 
�حيثما �جدناهم، حتى صا��� يلقو` بأنفسهم من فو� �ألسو�� 
لينجو� منا، �حتى بلغ عد1 من قتلنا منهم سبعين 0لفًا �لم يتحر� 

قلب منا بشفقة �ال لسا` بإنكا�...

�لصبا� �هي ال تز�S تفتش �تبحث، ��لولد على  �0صبح 
يدها ينا�1: >بابا<، فيذكرها به، �ما كانت ناسية. �E` كلمة >بابا< 
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ألجمل كلمة في �لدنيا �فاتحة �للغا= �0مها؛ فهي S�0 لفظ بشر� 
�للغا=،  تختلف  �إلنسانية:  كلمة  �هي  �لوليد،  لسا`  به  يجر� 
�تتحد فيها. �هي كلمة �لطهر: ينطق بها �لطفل قبل 0` يعرi �لشر 
�لحب  ما �لمكر. �هي 0حلى من كلمة >حبيبي< أل` من  �يد�� 
ما ُيمد� �ما ُيَذ*، 0ما �ألبّو� فخير كلها، ��لحب ��بطة يصنعها 

�إلنسا`، 0ما �ألبو� فمن صنع يد �هللا.

�لكن ما�ييت لم تكن تر~ في هذ� �لصبا� Eال نا��ً تحر� 
كبدها �شفر� تمزقها، �ضا� بها 0مرها، فهرعت Eلى جا��= لها 
��جتمعن يترقبن ما يكو` من �ألهو�S، فإ�D �لقدc ترتج بصرخة 
�0لئك  ��لنصا�~؛  �لمسلمين  حلو�  عليها  �جتمعت  ��حد� 
0حد   �Dفإ فنظر`  �ببكو`.  يعولو`  �هؤال\  0كبر<،  >�هللا  ينا�1`: 
�لجنو1 �لفاتحين عال قبة �لصخر�، فأنزS �لصليب �لذهبي �لذ� 

لبث فوقها قر�بة مئة سنة �حسبو8 سيلبث Eلى يو* �لقيامة.

�جا\تهن �ألخبا� بما يصنع �لمسلمو` في �لمدينة، فجعلو� 
ينهبو�  �لمسلمين لم يؤ��D 0حد�ً، �لم  يعجبو` �ال يصدقو` 0` 
ماًال، �0` من شا\ �لخر�q 1فع ما �تفق عليه �حمل معه ما شا\ 
في  0متعتهم  من  عنهم  ما فضل  يبيعو`  �لنصا�~   `0�  ،qخر�
ير�حو`  �0نهم  بأثمانها،  �لمسلمو`  منهم  فيشتريها  �ألسو�� 
��للطف،  ��لمر�\�  �لخير  Eال  ير��  لم  مطمئنين  kمنين  �يجيئو` 
�0` �لمسلمين قو* 0هل حضا�� �تمد` ليسو� �حوشًا �ال kكلي 
لحو* �لبشر. �ُ��� لهن ما صنعو� في �لحر*، فقد نزعو� منه كل 
ما 0حد� �لنصا�~ ��E 8�1لى حاله �أل�لى، �جا��z بالمنبر �لذ� 
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صنعه نو� �لدين �لشهيد ليقا* فيه، فأقامو8 في �لحر* �خطب عليه 
خطيبهم يو* �إلسر�\.

في  سمع  �ما  ما �0~  لهن  يصف  عيا`  شاهد  �جا\هن    
0نا،  من  يسألني  �لم  0حد  يمنعني  فلم  قاS: �1خلت  �لمسجد، 
 ،Hأل�� على  يجلسو`  جميعًا  هم   �Dفإ بالمسلمين،  فاختلطت 
ال تتفا�= مقاعدهم �ال يمتا] 0ميرهم عن ��حد منهم، قد خشعت 
هؤال\  من  فعجبت  هللا،  �خضعو�  حركاتهم  �سكنت  جو��حهم 
�لذين كانو� جّن �لمعا�� �شياطين يو* �لقتاS، كيف �ستحالو� هنا� 
�هبانًا خّشعًا. ��0يت �لخطيب قد صعد �لمنبر فخطب خطبة، لو 
0نها 0لقيت على �ماS �لبيد لتحركت ��نقلبت فرسانًا �مضت حتى 
�لحيا�  فيها  �لصم النبثقت  �لصخو�  �لو سمعتها   ،Hأل�� تفتح 
�مشت فيها �لر��. ��جد= هؤال\ �لناc ال ُيغَلبو` 0بد�ً ما �1مو� 
مسلمين �لو �جتمعت عليهم S�1 �لدنيا، أل` قو� �إليما` 0قو~ في 
فو`  نفوسهم من كل قو�؛ Eنه ال يخيفهم شي\ أل` �لناE cنما يخوَّ
بالمو= �منه يخافو`، �هؤال\ قو* يحبو` �لمو= �يريد�` 0` 
يموتو�. كال؛ ال يطمع قومنا بهذ8 �لديا� 0بد�ً، 0نا 0قوS لكم، �0نا 
قد عرفت �لقو* �تكلمت بلسانهم �خالطتهم ��قفت على 1يانتهم 
�سالئقهم. كال؛ Eنه ال 0مل لنا فيها. لقد 0نزلو� �لصليب �ليو* بعدما 
لبث مئة سنة فلن يعو1، لن يعلو هذ8 �لقبة Eال شعا� محمد، فال 
نصر�نية، �ال يهو1ية. E` كل بقعة في هذ8 �لديا� تنقلب �DE حز4 
�ألمر �جد �لجد حطين، �كل �ليد فيهم يصير صال� �لدين، فال 

يهر� قومنا 1ما\هم هد��ً �ال يزهقو� ���0حهم في غير طائل.

�نظر= ما�ييت فإ�D قومها قد kثر فريق منهم �لبقا\ في ظل 
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��لهد~،  �لعدS ��ألمن  ���0 في ظاللها  �لر�ية �إلسالمية حينما 
مع �لحضا�� ��لتمد` ��لغنى. �0بى فريق Eال �لرحيل، فاختا�= 
بد1=  فقد  بالمسلمين؛  ال كرهًا  �لفريق،  هذ�  مع  تكو`   `0
شمس �لحقيقة ظال* �أل�ها* �كّذ4 �لو�قع ما سمعت عنهم من 
�ألحا1يث، �لكنها لم تستطع 0` تقيم �حيد� في �لبلد� �لتي يذّكرها 

كل شي\ فيها بز�جها �بحبها، �بسعا1تها �لتي فقدتها.
�مشت �لقافلة. �تلفتت ما�ييت Eلى �لو��\ توx1ّ هذ8 �لبلد� 
�لحبيبة Eلى قلبها، �لمقدسة عندها، بلدتها �لتي ُ�لد= فيها �لم 
تعرi لها بلد�ً غيرها. �نظر= Eلى موضع �لصليب �لذهبي �لذ� 
كا` يشر� كالشمس على قلبها فر0ته خاليًا منه، فأحست 0نها تركت 
قلبها في هذ� �لبلد �لذ� كا` لقومها فصا� لعد�ها، ��لذ� خّلفت 
فيه ]�جها، ال تد�� في بطن �0 طير �0 في معد� �0 �حش صا� 
قبر8... �خلفت فيه Dكريا= صباها �بقايا سعا1تها �حبها. �لكنها 
فرحت بالخر�q منه حتى ال تر~ ما يذّكرها كل يو* بما فقد=، 

�لتلحق بديا� قومها �0هل ملتها.
�هو  ]�جها  فتخيلت  0فكا�ها،  في  سابحة  �هي  سا�= 
فبكت  �لصليب،  ��ية  تحت  �لظافر  �لموكب  في  معها  يمشي 
��ختلط نشيجها بنشيج �لنسو� من حولها �هن يبكين َمن خّلْفَن 
 xبالجنو1 يقفونهن(١)، فسكتن من �لفز �DE� .من �ألسر~ ��لقتلى

___________________
يجي\  �لفعل  �هذ�  ال]مًا،  فعًال  �ليس  متعدٍّ  فعل  هنا  >يقفونهن<   (١)
�ألفصح ��ألصح.  ��لتعد� على  �للز�*  نفسها في حالتي  بالصو�� 
��لد��q على 0قال* �لكتا4 �ستعماS �لفعل >�0قف< �DE ��1��0 �لتعدية، 

�هي لغة �1يئة (مجاهد).
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من  طائفة  ��بية  على   �Dفإ فأ�جعوهن،  بالهال�.  �0يقنَّ  ��قفن 
�لمسلمين بينهم شيخ على فرc له، لم يرx ما�ييت �صحبها Eال 

قولهم: هذ� هو �لسلطا`.
لحم  kكل  �لمخيف،  �لدين  �لسلطا`، هذ� صال�  هذ� هو 
�لبشر �شا�4 �لدما\! �جعلت تختلس �لنظر Eليه فال تر~ مالمح 
�لوحش �لكاسر �ال تبصر �ألنيا4 �ال �لمخالب؛ ال تر~ Eال �لهيبة 

��لنو� ��لجالS. فلما �قفن عليه قاS: ما ُتر1`؟
قالت �مر0�: �جالنا في �ألسر، 0]��جنا...

بإطال�  �0مر  لهن  �قة  �لسلطا`  فبكى  �بكين،  �تصايحن 
.S0سر�هن، �0عطاهن �لد��4 ��لطعا* ��لما

�لشقا\  نسيت  معافى  صحيحًا  ]�جها  ما�ييت   =0� لما 
 ،cعيه. لم تخف 0` يبصرها �لنا��D لهزيمة، �0لقت بنفسها بين��

فقد جعل كر* �لسلطا` كل ��حد يشتغل بسعا1ته.

ثم مشت �لطريق بهؤال\ �لنا]حين، لم يمشو� هم فيها؛ ألنهم 
كالنهر  �لطريق  لهم من kخر، فكأ`   S�0  iُيعر يعد  فلم  ملؤ�ها 
��لفر�،  �ألسى  من  نهر  مصبه،  Eلى  منبعه  من  بالما\  �لممتلئ 
��لهزيمة في �لمعركة ��لظفر بلقا\ �ألحبة، �كر8 �لغالبين �شكرهم 

على Eحسانهم.

�لرجل  هذ�  بفضل   iباالعتر� قلبها  في  ما�ييت  �0حست 
فيه هو،  تتمثل  ��لنبل  ��لحق  �إلنسانية   Sلمحسن، ��0= خال�
ال فيمن �0= من �جاS قومها. �كا1= تحبه، ثم تنبه في نفسها 
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1ينها �ما عّلموها من بغض �إلسال* فتوقفت، �حا�لت 0` تذكر 
Eياهم فلم  بها بغضا\ها  �لرجل �لقومه تستعيد  سيئة ��حد� لهذ� 
تجد. �جعلت تقابل بينه �بين �لبطرير� �ألعظم، �لذ� خرq مع 
�لقافلة بعدما �ستلب �لمعابد �كنو]ها �كنس �لكنائس �حمل كل 
ما كا` فيها، �لم ُيعِط من هذ� �لماS 0حد�ً، لم َيُجْد به على �مر0� 
ضعيفة تمشي معه �ال على شيخ عاجز. �Dكر= ما سمعت من 
 qلخر�� لهم   yشر 0نه  مع   Sلما� بهذ�   qيخر تركه  �لسلطا`   `0
من  قومها  يصنع  ما كا`  �Dكر=  �لكنائس،   Sال بأمو� بأمو�لهم 
Eخالi �لوعو1، ��لحنث بالعهو1، فتمنت لو 0نها كانت مسلمة. 

�لكنها لم تجهر بهذ8 �ألمنية �خنقتها في نفسها.

�لسالئق   x0نو� 0عجب  يحمل  �لبشر�  �لنهر  هذ�  �تدفق 
�إلنسانية �0غر4 �لمتناقضا=؛ ففيه حنو �ألمها= �Eيثا�هن، �فيه 
0ََثر� �ألغنيا\ �قسوتهم، �فيه �لصبر �فيه �لجزx، �فيه �لصد� �فيه 
�لتز�ير، �فيه �لبطرير� �لذ� يزعم 0نه خليفة �لمسيح ليساعد �لفقر�\ 
�لفقر�\  عن   Hيعر� �حد8  �هللا   Sما يأكل  ثم  �لدنيا،  في  �يزهد 

��لمحتاجين.

مشت هذ8 �لقافلة في �لطر� �لمقفر� ��لمسالك �لموحشة، 
لم تكن تحب 0` تعرq على شي\ من بال1 �إلسال*. كانت �جهتها 
طر�بلس، فلما بلغتها بعد �لجهد �لبالغ ��لمشقة �لمهلكة �بعد 0` 
تركت في �لطريق ضحايا �لجوx ��لتعب، ماتو� �في �لقافلة �ألغنيا\ 
معهم �لذهب �فيها �لبطرير� يحمل من 0مو�S �هللا مئة 0لف 1ينا�... 
ثم بعث  �لقافلة ��1ها،  �لسو� في �جه  0ميرها  0غلق  بلغتها  لما 
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 Sجاله فاستلبوها ما كا` معها(١)، فانبر~ لهم �لشجعا` ��ألبطا�
لير�1ّهم، فأ�قعو� بهم �قتلوهم، �كا` فيمن ُقتل ]�q ما�ييت.

�تا8 من بقي في �لبرية كما يتيه �لز��� في لّجة �لبحر، �عا1 
0كثر 0هلها Eلى 1نيا �ألمن ��لمر�\� ��لنبل، 1نيا �لمسلمين؛ �كانت 
ما�ييت مع �لتائهين، تمشي معهم قد ما= حسها �تبلد شعو�ها، 
�ترحل  بنز�لهم   Sتنز شي\،  في  تفكر   `0 تستطيع  تعد  �لم 
قد  �كأنما  تركوها،   `E 0طعموها �تصمت   `E �تأكل  برحيلهم، 
خولطت في عقلها �0 0صابها مس من �لجنو`، حتى بلغو� 0سو�� 

0نطاكية، فطر1هم 0هلها ���1هم(٢)!
في  يكو`  لن  0نه  0يقنو�  بال1 �إلسال* �قد  Eلى  فرجعو�   ...
�أل�H 0نبل �ال 0فضل من هذ� �لشعب �لذ� علمه محمد ‘ كيف 

تكو` �إلنسانية.
0ما ما�ييت فبقيت مكانها �Dهلة كأنها ال تبصر �ال تعي، فأقبل 
بيدها ���ساها،  فأخذ  0نطاكية من قومها،  0هل  عليها شا4 من 
�لبحر،  فانقا1= له �سا�= معه حتى �حتو�ها منزله على سيف 

فسقطت من �لتعب ��إلعيا\ نائمة. 
 S0يقظها لغط حولها؛ فاستفاقت فسمعت صو= �جل يقو�

لصاحبه: ما ندعك تنفر1 بها، Eنها 0جمل �مر0� �قعنا عليها.
فيقوS �أل�S: �لكنها صيد� 0نا... 0نا �لذ� �صطا1ها.

___________________
(١) كل Dلك حقائق تا�يخية، ���ها مؤ�خو ��0با.

(٢) كما ��~ �لتا�يخ.
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فتفهم 0` �لخالi عليها، على شرفها �عفافها، �يعوE 1ليها 
Dهنها فتذكر �لماضي كله، �تد�� 0نها فقد= ]�جها �حاميها، 
�يشد �لغضب من عزمها فتقوS لهما: �يحكم، 0هذ8 هي مر�\تكم 

�Eنسانيتكم؟ 0هذ� هو 1ينكم يا 0هل ��0بة؟

فيضحكا` �يقهقها`، فيشتد بها �لغضب �تصر� بهما: بأ� 
لسا` 0خاطبكم؟ بلسا` �لدين �0نا ��0كم ملحدين كافرين؟ بلسا` 
�إلنسانية �ما 0نتم Eال �حو� في جلد بني 1k*؟ بلسا` �لمر�\� �قد 
فقدتموها �نسيتم حد�1ها؟ �يلكم، ال تستحيو` 0` يكو` هؤال\ 
�لمسلمو` 0شفق على نسائكم �0حفظ لشرفكم منكم، �0` يكونو� 
0نبل �0فضل لوصايا �لسيد �لمسيح؟ ال ��هللا؛ لستم للمسيح �ال 
لمحمد، 0نتم للشيطا`! �0لئك هم �لذين جمعو� �لمسيح �محمد�ً، 
�0لئك 0هل �لفضائل �0با4 �ألمجا1، خالصة �إلنسانية. Eنكم لن 
تغلبوهم، لن تأخذ�� �0ضكم �لمقدسة من 0يديهم 0بد�ً. كال؛ Eنهم 
0حق بها ألنهم �0فى منكم لمبا1| �لمسيح، Eنهم 0عر� منكم في 
0نتم  �لكم  ��لظفر  �لمجد  لهم   `E لهم،  �لمستقبل   `E �إلنسانية. 

�للعنة، لكم �لخيبة ��لخز�.

فال تجد منهما Eال Eيغاًال في �لضحك، �تتلفت حولها فال 
تجد ناصر�ً. �0ين �لمعين على �لحق �لمد�فع عن �لشرi في بلد 

ليس فيه مسلم؟

�تر�هما قد 0قبال عليها بعيو` محمّر�، فيجن جنونها، فتلقي 
بولدها في �ليم �ترمي بنفسها.

�كا` �لبحر ساكنًا فصعد= من �لما\ فقاعتا`، فيهما �للعنة 
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�لو�غلين  �لتي خرجت من فؤ�1ها �لمحتر� على هؤال\  �لحمر�\ 
على فلسطين!

�عا1 �لبحر ساكنًا كما كا`.

�0ُسدS �لستا� على �لقصة �لتي تتكر� �1ئمًا منا �من هؤال\ 
�لغربيين: قصة نبل ال يد�نيه في عظمته �لبحر، �نذ�لة ال يغسل �لبحر 

�0ضا�ها �ال يطّهر �أل�H من عا�ها.

*   *   *
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�1يعة �هللا

قد  �لغنى،  ��سع  �لفتو�،   xبا� �لتجا�،  0بنا\  من  فتى  كا` 
فيه  تنصبُّ  �لبحر  1كانه  �لمنى،  Eليه  �سيقت  �للذ�ئذ  له  ُجمعت 
�فيها  �ألنها�،  تحتها  من  تجر�  �لجنة   8��1� �لذهب،   Sجد��
�لحو� �لعين؛ خمسو` من �لجو��� �لفاتنا= �لالئي ُحملن Eلى 
 xمخد Eلى  ُتحمل  كما  فيها،  �ُحِشد`   Hأل�� 0قطا�  من  بغد�1 

�لعر�c كل ��1� فاتنة في �لر�H �]هر� جميلة في �لجبل.

�لكنه لم يشعر بنعيم �لحيا� �متعة �لعيش حتى �شتر~ هذ8 
�لجا�ية بخمسمئة 1ينا�. �كا` قد �kها في سو� �لرقيق فر0~ جماًال 
بلو� �ألماني، �0طهر من  �لحب، �0جمل من  0حلى من 0حال* 
]نبقة �لجبل، فها* بها هيامًا، �]�1 فيها حتى بلغ بها هذ� �لثمن. 
��نصرi بها Eلى 8��1 �هو يحسب 0نه قد حيز= له �لدنيا �0متع 
بالخلو1، ��شتغل بها ��نقطع Eليها، �لم يعد يخرE qلى �لدكا` Eال 
ساعة كل يو* ثم ال يستطيع 0` يصبر عنها، �يزلزله �لشو� Eليها، 
 cفما يصل �لنا cتد�كه هو�جس �لحب فيغا� عليها، ال من �لنا�
Eليها، بل من �لشمس 0` تلمحها عين �لشمس، �من �لنسيم 0` 
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تلمسها يد �لنسيم! �يشعر بهذ8 �لغير� �لمحرقة في قلبه فيهرE xليها 
ليطفئها بلقاها؟

لقد صا� هذ� �لحب مصد� لذته �سر حياته، ما كا` يد�� 
من قبله ما �للذ� �ما �لحيا�، �ما كا` يحس 0نه يعيش حقًا �0` له 
قلبًا، �ما كا` يد�� من قبله بها\ �لنها�، �ال فتنة �لليل، �ال سحر 
ما يفهمه  منه  يفهم  معنى،  بال  كاأللفا¢  عند8  Dلك  كا`  �لقمر؛ 
�ألعجمي �DE تلو= عليه غزS �لعر4، فلما عرi �لحب ��10 0` 
���\ هذ8 �أللفا¢ معاني تهز �لفؤ�1 �تستهو� �لقلب. �كا` يمشي 
في طريق �لحيا� كما يمشي �لرجل في �لمتحف �لمظلم، فطلع عليه 

هذ� �لحب نو��ً مشرقًا 8��0 هذ8 �لتحف �لفاتنا= �هذ8 �لر��ئع.

�تتالت �أليا*، �]�E 1قباًال عليها �Eعر�ضًا عن �لدكا`. �كا` 
يبصر 1نيا8  تدبر عنه �تجا�ته تذ�4 في ضر* هذ� �لغر�* كما يذ�4 
�لثلج، �تتبد1 كما يتبد1 �لند~ في �هج �لشمس، �لكنه ال يكر8 
هذ� �لحب �ال ينفر منه، �ال يزE 1�1ال تعلقًا به �تمسكًا بأهد�به. 
من  ��حد�  لحظة  عند8   Sال يعد متع  من  �لحيا�  ما في  كل  �كا` 
لحظا= �لوصاD� ،Sهُب �أل�H كله ال يسا�� هنا\� من هنا\�= 
�لحب؛ فكا` يتر� �لبائعين ��لمشترين �يسعى Eليها ليشتر� منها 

�للذ��D= ��لقبل.

�كانت كلما نصحته �1��0ته على �لعوE 1لى تجا�ته قاS لها: 
"مالي �للماS؟ 0نت مالي �تجا�تي �مكسبي". فال تستطيع 0` تفتح 

فمها بجو�4 أل` شفتيه تقيد�` فمها فال ينفتح!

 ،Sقد با�=، �با1 �لما �لتجا�� �Dيو* فإ =�D 0صبح �لرجل�
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 .xيبا يبق في يد8 شي\  �لجو���، �لم  �Dهب �ألثا�، �بيعت 
فأقبل ينقض �لد�� �يبيع 0نقاضها، �لم يأcَ على �Dهب �لم يحس 
 ،xجا �DE 8\بفقد مفقو1، فقد كا` يلقى �لحبيبة �يجد في حبها غذ�
��ّيه �DE عطش، �1فئه �DE بر1، �في �جنتيها ما يغنيه عن �أل���1، 
�في ثناياها بديًال من �لآللئ، �في �يقها عسله �لمصفى �خمر8 
�لمعتق، �من �يحها عطر8 �لفو��، �في صد�ها 1نيا8. �ير~ �لد�� 
�لخالية معها قصر�ً عامر�ً، ��لصحر�\ ��ضة مزهر�، ��لليل �لمظلم 

معها نها��ً مضيئًا...

�0ثمر �لحب �جا\ �لحصا1، �لكنه قد خالف موعد8، فلم 
يجئ في �لربيع �لطلق �ال في �لصحو �لجميل، بل قد* في �لشتا\ 
 Hلكالح ��أليا* �لقاتمة �لدكنا\، 0يا* �لفقر ��لعو]. �0خذها �لمخا�
فجعلت تتلو~ من �أللم على H�0 �لحجر�، �ما تحتها Eال حصير 
تقطعت منه �لخيوy، �فر�� بلي �جهه �تناثر قطنه حتى �ختلط 
بالتر�4. �طاS عليها �لوجع �هو ��قف 0مامها يحس 0` 0لمها في 
ضلوعه، �0` كل صرخة منها سكين(١) محّمى يحّز في قلبه، �لكنه 
ال يملك لها شيئًا. �قالت له بعد 0` عجز= عن �الحتماE :Sني 
0مو=... فاDهب فاحَتْل بشي\ تشتر� به عسًال �1قيقًا �شيرجًا(٢). 

�Dهب �عجل؛ فإنك �DE 0بطأ= لم تجدني.

*   *   *

___________________
(١) �لسكين مذكر، �حكي فيه �لتأنيث.

�ليو*:  تسميه  �مصر  �لشا*  �عامة  شير8،  معر4  �لسمسم:  1هن   (٢)
.qلسير�
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�خرq، �صا� يعد� كالمجنو`. 0ين يذهب ��لليل قد مالت 
فقد  Eليه،  يلجأ  يجد من  في ��1هم، �ال  نيا*   cلنا�� نجومه؟ 
فصله �لحب عن �لدنيا �صّير8 غريبًا فيها، ليست منه �ال هو منها. 

�كذلك يصنع �لحب!

�جعل يهيم على �جهه حتى بلغ �لجسر، جسر بغد�1، �كا` 
�لليل خاشعًا ساكنًا ��لناc قد 0ّمو� بيوتهم �0نسو� بأهليهم، �هو 
�لوحيد �لشا�1، ال 0هل له Eال �لتي خّلفها تعاني سكر�= �لمو= 

�عجز عن Eسعا1ها، �ال ��1 له Eال هذ8 �لخر4 �لتي فّر منها.

لقد كانت هذ8 �لمر0� حظه من 1نيا8، �ها هي �D تمو= فال 
يبقى له في 1نيا8 حظ، �كانت هي نو�ها فلن يبقى له بعدها من 
نو�. �تصو� �لوحشة �لمخيفة ��لوحد� �لمرعبة �لتي سيقد* عليها 
E` �لت عنه هذ8 �لمر0� �لتي كا` يعيش بها �لها، �نظر Eلى ما\ 
 ،8z1جلة يجر� 0سو1 ملتفًا ببر1 �لليل، فأحب 0` تو��يه 0حشا

.xتر�\~ له �لمو= حلو�ً فيه متعة �للقا\ �0ََنَسة �الجتما�

معونتها  عن  �عجز8  ��نتظا�ها  �لحبيبة  kال*  فذكر  �عا1 
�Eسعا1ها، فتوجه Eلى �هللا �1عا8 من قلبه صا1قًا مخلصًا �قاS: "يا 
�E ،4ني �ستو1عتك هذ8 �لمر0� �ما في بطنها..."، �هّم بإلقا\ نفسه 
 ،8�z�� في �لما\، �فكر في �لمو= فو��= صو�ته 0حالَ* �لحب
�لم يعد ير~ Eال هذ8 �لهو� �لتي سيتر1~ فيها، �تسلق >��1بزين<(١) 
�لجسر فأ�1كته حال�� �لر�� فر�� يتصو� بر�1� �لما\، �يفكر في 

___________________
(١) �لد��بزين: فا�سي معر4 من �لقديم.
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 Sلمو= هل يأتيه سهًال هينًا 0* هو سيذيقه �لعذ�4 0لو�نًا، �حا��
0` يتذكر ما سمع عن �لغرقى، �هل يختنقو` عاجًال 0* يبطئ عليهم 
�لمو=؟ �Dّكر8 هذ� �لعذ�4 بعذ�4 �هللا يو* �لقيامة؛ 0ليس �هللا قد 
ّحر* �النتحا�؟ 0ليست هذ8 �لنفس ملكًا هللا �حد8 1�0عها جسَد8 
0مانًة ليستر1ها متى شا\، ليست له هو �ال يملكها، �ليس هو �لذ� 
خلقها �0بدعها؟ �Dكر 0نه توجه Eلى �هللا ��ستو1عه حبيبته فكيف 

يلقى �هللا kثمًا �يسأله عونها �حفظها؟ 

�تنبه Eيمانه فتر11، ��قف... ثم عا�81 �لتفكير في حياته بعد 
Eليه يأسه  �ليو* �كيف تكو` D `Eهبت منها متعة �لحب، فرجع 
�قنوطه �عز* عزمًا مبرمًا على �لمو=. �0غمض عينيه، �خفق قلبه 
من هوS ما ُيقد* عليه، �كا1 يقفز، �لكن... �لكن قو� لم ُيِطْق لها 
1فعًا �لم يملك معها حر�كًا 0مسكت به... تلك هي �لصيحة �لتي 
0حس بها من بعيد ثم �kها �متد= حتى بلغت �ألفق �لذ� 0طل منه 
�لفجر، ��ألفق �لذ� �نغمس فيه �لليل، ثم غمر= �لنهر ��لشاطئين 
ليلها.  �لفجر فتبد1  ��لمدينة، فأحس بها تشر� على نفسه كهذ� 
Dلك هو صو= �لمؤD` ينا�1 في صفا\ �لليل �Eصغا\ �لدنيا 0جلَّ 
�0جمل ند�\ �هتز به هذ� �لفضا\ �مشى فيه: >�هللا 0كبر، �هللا 0كبر، 

ال Eله Eال �هللا<.

فيها  فر0~  �لفال�<  على  حّي  �لصال�،  على  >حّي  �سمع: 
مجد �آلخر� بالعبا1� �مجد �لدنيا بالنجا�، �صّبت �لقو� ��لعز* 
في 0عصابه فعدS عن �لمو=. ��جع Eلى �لد�� فر0~ فيها نسا\ من 
نسا\ �لجير�` سمعن صوتها، فجئن Eليها فسألهن عنها، �كانت 
مغمى عليها فحسبوها ماتت. �0خبر�8 بموتها، فلطم �جهه �شق 
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ثوبه، ��نطلق ماشيًا على غير هد~ تقذفه قرية فتتلقا8 قرية، يضيفه 
�لناc (�قد كا` في �لناc سالئق �لعر4�1k� 4 �إلسال*، يضيفو` 
�لغريب ال يسألونه َمن هو �ال يبتغو` منه 0جر�ً �ال شكر�ً). �جعل 
يطو� �أل�H ��أل�H تطو� صحائف عمر8، حتى حطت به �لنو~ 

في خر�سا`.
Eلى  فعا1  معينًا  مساعد�ً  يد8  Eليه  �مد  فيها  عرفه  من  �لقي 
تجا�ته. �جعل يفكر - لّما �ستقر به �لمنزS في 8��1 - في بغد�1، 
ستة  كتب  حتى  �يتوسل.  �يلح  �يستنجد   Sيسأ �لكتب  �يكتب 

�ستين كتابًا(١) �لم يرجع Eليه جو�4.
من  خاليًا  ظل  قلبه  �لكن  بالذهب،  يد8  ��متأل=  �0ثر~ 
�لحب. �ما كا` يوسع فيه �ألسى مكانًا لحب جديد، فكا` كلما 
�حتو�8 �لعشيَة منزُله �0غلق عليه بابه جفا عالم �لناc ���حت ��حه 
��فتقد8  0حبه  �لذ�  �ماضيه  Dكرياته  عالم  هو،  عالمه  في  تسبح 
�لم يجد منه بديًال، فيشعر بحر��� تلك �لقبل �يسمع �سوستها، 
�يلمس D \i1لك �لعنا�، �يستر�� نسيم تلك �لد�� �لتي كانت 
فاكهة  كل  من  �فيها  ��لريحا`  �لر��  فيها   ،Sلظال� ���فة  جنة 
]�جا`، فصّيرها �لحب قاعًا صفصفًا... �لكن تلك �لخربة كانت 
0حب Eليه من هذ� �لقصر �لذ� يعيش فيه �ليو* �حيد�ً ال يؤنسه فيه 

Eال �لذهب.
بينه  0قامت  فا�غة حتى  �لسنو`، �تتابعت خالية  �تصّرمت 
�بين ليلة �لمخاH حاجز�ً من �أليا* سمُكُه ثما` �عشر�` سنة، 

___________________
(١) كذ� في �ألصل �لتا�يخي.
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يد�كه  �كا1  غصنه  فذ�~  �لخريف،  �يا�  عمر8  على  �هّبت 
�لجفاi، فأفزعه 0` يمو= بعيد�ً عن بغد�1 �عن 8��1 �لتي ثو= 
�لذهب  من  1ينا�  0لف  بعشرين  ما يملك  كل   xفبا �لحبيبة،  فيها 
له  قافلة  في  �سا�  بغد�1،  Eلى  حملها  �بضاعة  قماشًا  ��شتر~ 
ضخمة يؤ* H�0 �لوطن... �لم يكن له من 0مل Eال 0` يقيم بهذ� 
�لماS قبر�ً ضخمًا للحبيبة �يجعل له فيه مكانًا، �لكن �لدهر لم 
يبلغه حتى هذ� �ألمل، فقد خرq على �لقافلة �للصو¤ فنهبوها 

�قتلو� من فيها، �لم يتركو� منهم 0حد�ً.

�نهض من بين �لموتى، �سا� على �جليه �قد تبلد Dهنه 
 ~Dمن عظم �لفاجعة حتى ما يقد� على �لحز`، �مشى حتى حا
�منابت  �لميا8   xمشا�� �لنخيل   cمغا� على  يمر  �جعل  �لنهر، 
�لو�1 ��لفل، �هو سا�1 ساهم كأنما يمشي في حلم، قد ماتت في 
نفسه كل �غبة Eال �لرغبة في �لمو=... �ما�D بقي له في �لحيا� بعدما 
فقد �لحب �فقد �لماS؟ �لكنه لم يشأ 0` يمو= Eال في 8��1، �لم 
ير1 0` يضم عظاَمه Eال �لثر~ �لذ� ضم 0عُظم �لحبيبة كي يجا��ها 
في �لمو= كما جا��ها في �لحيا�. �تحامل على نفسه �قا* يجر 
�جليه جر�ً، �كلما 1نا من بغد�1 �0حس �يحها �نتعش ��شتد، 
Eلى عو1ته سبيل،  يبق  �لذ� Dهب �لم  �لحب  بذكريا=  �عا� 
�kنسه 0` ير~ مر� ثانية �لديا� �لتي شهد= صو� هذ� �لحب، �لكنه 

0عيا 0خير�ً �سقط على �لشاطئ �لم يعد يستطيع �لحر��.

�جعل يفكر تفكير�ً مبهمًا ملتاثًا، يقطعه �لجوx �لذ� يفر� 
0معا\8 ��لتعب �لذ� يهد عظامه، فير~ 0نه كا` في حلم �صحا 
منه... �لدنيا كلها حلم كا4D: �لحب، ��لماS، ��لصحة ��لسعا1� 
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��لمجد... ال يخلد شي\ من Dلك �ال يبقى. ال يبقى منه Eال Dكر~ 
ُخلق  كا`  لو   `0 �تمنى  �لقلب.  �تحر�  �تثير حسر�  0لمًا  تبعث 
فقير�ً منفر�1ً، ما عرi لذ� �أللفة �ال متعة �لغنى، �عا�1ته فكر� 
�لكن  سنة،  �عشرين  ثما`  منذ  بذهنه  مر=  كانت  �لتي  �لمو= 
1ينه منعه 0` يختم حياته بهذ8 �لخاتمة �لبغيضة، �0` يجمع على 
نفسه شقا\ �لدنيا �عذ�4 �آلخر�، �هّبت عليه نفحة من نفحا= 
�إليما` فاستر�� Eليها، �Dكر 0نه �ستوx1 فتاته �هللا، �ال تضيع عند 
�هللا �لو�1ئع، �0` ���\ هذ8 �ألحد�� حكمة بالغة �قد��ً حكيمًا. 
فاطمأ` Eلى حكمة �هللا �سّلم 0مرE 8ليه ��جد بهذ� �الطمئنا` ��حة 

�شبعًا.

 �Dفإ فنظر  �ألفق،  حاشية  على  يرعد  بو�  صو=  �سمع 
>]الS<(١) ضخم قد 0قبل عليه. فلما حا8�D 0شا� �نا1~ �سأS صاحبه 
0` يحمله Eلى بغد�1، �كا` فيه 0مير كبير، �لكن >�لديموقر�طية< 
كانت شعا� �لعر4 �كانت سليقة فيهم، ال يمنع �ألميَر مجُد8 0` 
يقف لفقير سائل �يحمله معه. فأ1خله �لزالS �0طعمه �خلع عليه 
�لم يسأله عن خبر8، أل` �لنو* قد غلب عليه فهجع كالقتيل قبل 

0` ُيسأS �قبل 0` يجيب.

بد=،  قد  بغد�1  �كانت  قد حل،  �لمسا\  كا`  0فا�  �لما 
�سربت �لز���� ��لسفن على سطح 1جلة �لفاتن تنشد لهو�ً �تبتغي 
لذ�، �تمأل �لضفتين نغمًا سائغًا �حبًا �مجد�ً، �ترنحت �لقصو� 
�لغر�*،  �تشاكى  �لنخيل  �تعانق  0نسًا،   Hلريا� ��نتشت  طربًا، 

___________________
(١) كلمة عباسية مولد�، معناها: �لسفينة �لحربية.
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�لسفن  �سكر=  بالحب،  �تناجت  1جلة  من  �ألمو�8  �تر�قصت 
�هامت، �سد�= بغد�1 في نشو� �لظفر. �كانت بغد�1 هي �لدنيا، 
�كانت ��1� �لخالفة، �كانت عاصمة �أل�H، �كانت منبع �لعلم 
��لفن، �مثابة �لغنى ��لترi. �كا` فيها �لصال� �فيها �لفجو�، 
�فيها �لخير�= �فيها �لشر��، �فيها من كل شي\... �كذلك تكو` 

�لدنيا!

 ،S[أل� منذ  سير8  بد0  فقد  طربًا؛  مزهو�ً  يسير  1جلة  �كا` 
��0~ �لحكوما= تقو* �تقعد حتى مل قيامها �قعو1ها، �شهد 
من بأسا\ �لحيا� �نعيمها ما ]ّهد8 في نعيمها �بؤسها، ��0~ �ألنا* 
حتى كر8 مر0~ �ألنا*، �لكنه لم يَر 0يامًا 0حلى، �ال مجد�ً 0بقى، 

�ال ناسًا 0نقى �0تقى، من تلك �أليا* �ناسها.

�جا] �لزالS بتلك �لسفن ��لز���� �لحالمة �لسكر~، كأنه 
�لبطل �لقو� يمر بالحسا` في يو* عرc، فاجتمع على �لصفحة 
�لحب ��لحر4، ��لعز ��لهو~؛ هذ� يمثله ]الS �لقائد، �تلك 
تمثلها ]���� �لعشا�. �كا` يمضي Eلى غايته مسرعًا كأنه يسابق 
شعاx �لشمس Eلى �ألفق �لز�هي، �كا` هو 0يضًا شعاعة من �لشمس 
�لقلو4  على  فأشرقت  �أليا*،  هاتيك  في  �لدنيا  0ضا\=  �لتي 
�لمسلمين  �على  �كماًال،  علمًا   Sلعقو� �على  �جماًال،  عاطفة 
عظمًا �جالًال، �على �لناc كلهم حضا�� �تمدنًا �سالمًا �0منًا، 
�ضو0= لهم طريق �لمجهوS، �شقت لهم �لسبيل �لموصلة Eلى 
بني  تلك هي شمس  �لبشر�،  �لمجتمع  في  �لعليا  �لمثل  تحقيق 

.Hأل�� �سا1 cكا` بنو �لعبا DE cلعبا�
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فأعا81  �لليلة)  تلك  قا*  (حيث  �لجسر  على   Sلزال� �0نزله 
�لجسر Eلى ماضيه، فأحس بأ` هذ8 �لسنين كلها لحظة ��حد�، 
بما  ما قبلها  فاتصل  حياته،  سفر  من  سقطت  قد  صفحة  �0نها 
بعدها. ��0~ �لناc من حوله، فهّم بأ` يسألهم �1همًا يشتر� به 
عسًال �1قيقًا �شيرجًا المر0ته �لتي 0خذها �لمخاH، �0سرx يريد 
�لحجا4  �نتبه فر0~ هذ�  ثم  بها �أللم،  0` يشتد  0` يد�كها قبل 
�لصفيق من �لزما` يقو* بينه �بينها؛ ثما` �عشر�` سنة ليست يومًا 
�ال يومين، 1هر طويل ُ�لد فيه ناc �ما= ناc، عمر كامل... 
�تهافت �خمد= هذ8 �لشر��� من �ألمل �لتي 0ضا\= في نفسه، 
عنه  غريبة  فير�ها  �لوجو8 من حوله  يبصر  �سا� محطمًا مكد��1ً 
ال يعرفها، �ير~ �لمسالك ��لد��4 فيفتش عن Dكرياته فيها فال 
يجدها... حتى بلغ �لد�� �نظر، فإ�D �لخربة �لتي خلف فيها �لحبيبة 
�لجند � >�لشاكرية<(١)، فوقف  بابها  فخمة على  قد صا�= ���1ً 
ينظر Eليها من بعيد. هذ8 8��1 �لتي �جع Eليها ليتخذ لنفسه من ثر�ها 
قبر�ً، �لكنها 0نكرته �0عرضت عنه. لقد عا1 غريبًا في بيته منكر�ً 
Eنه ميت يمشي بين �ألحيا\. لقد بحث عن 0ثر ��حد  في بلد8؛ 
�لوجو8  تبدS، فال  فإ�D كل شي\ قد  يألفها؛  �لتي كا`  1نيا8  من 
كيف صنع  �لزما`  �يح  فيا  �ألمكنة!  هي  �ألمكنة  �ال  بالوجو8، 
Dلك كله! هذ� �لجبا� �لمخيف �لذ� يفعل �ألفاعيل، �ال يحس به 
0حد �ال يبصر8 �ال يلمسه بيد8... ثم �ستغفر �هللا �0ناE 4ليه؛ Eنه 

___________________
(١) �لشاكرية جمع >شاكر�<، �هو �ألجير �0 �لمستخَد*. قاS صاحب 

�لقاموE cنها لفظة فا�سية معربة 0صلها >جاكر< (مجاهد).
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هو �لفاعل �لمدبر، فال �لزما` �ال �ألحد�� بقا�1� على شي\ Eنه 
هو �حد8 �لذ� يصرi �ألكو�`. 

��لى ليعو1 فيضر4 في �أل�H حتى يمو=، فما يبالي �آل` 
0ين يد�كه �لمو= بعد 0` ُحر* kخر 0مانّيه، �هو 0` يو��يه �لثر~ 
�لذ� ���~ جسد �لحبيبة. �لم تسل من عينيه 1معة، �لم يتحر� 
لسانه بكلمة �x�1، �لم يفكر في شي\؛ فقد تو��1= �آلال* على 
قلبه حتى صا� هو كتلة من �أللم جامد� تسمى قلبًا، �تتابعت عليه 
�لسعا1�  من  �يئس  مصيبة...  كلها  حياته  �لمصائب حتى صا�= 
حتى ما عا1 يفكر فيها �0 يؤلمه فقدها. �تلّفَت ليوx1 �لمكا` �لذ� 
�صطفا8 من �1` �ألمكنة �1�0عه 0عز شي\ عليه: حبيبته �Dكرياته، 
�يشمله بنظر�، فإ�D هو ير~ 1كا` بقاS (كا` يعرفه) ال تز�S قائمة 
 xعلى �لعهد بها، كما يقو* �لطلل �لبالي في �لمدينة �لعامر، فأسر

Eليها.
من  ما=   Sلبقا� 0با8   `0 منه  علم  َحَد�  شا4  فيها  "�كا` 
عشرين سنة، �0` �لد�� البن �1ية 0مير �لمؤمنين �لمأمو` �صاحب 
بيت ماله، �0` لهذ� �لرجل قصة عجبًا؛ فقد كا` 0بو8 من سر�� 
�لتجا�، فاشتر~ جا�ية �0لع بها �عكف عليها حتى �فتقر، �جا\ها 
�لمخاH فذهب يطلب لها شيئًا فلم يرجع، �0سعفها �لبقاS 0بو 
�لفتى. ثم ُ�لد للرشيد مولو1 فُطلبت له �لمر�ضع فلم يقبل ثد� 
��حد� منهن، فُدSَّ على �لجا�ية فقبل ثديها �صا�= ظئر8. �كا` 

�لمولو1 هو 0مير �لمؤمنين �لمأمو`"(١).
___________________

(١) ما بين �لهاللين �لصغيرين من �لنص �لتا�يخي للقصة.
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فيمر  به،  تد��   Hأل��  `0 فيحس  �لقصة  �لرجل  �يسمع 
بآالi �لصو� ��أللو�`، ��لشكو� ��ألماني، ثم يسأله: �0ين 0* 
�لولد؟ �يحس 0` هذ8 �للحظة �لتي �نتظر فيها �لجو�4 قد طالت 
 �0 بالبر�\�  عليه  �لحكم  ليسمع  كالقائم  �0نه  1هر�ً،  غد=  حتى 
�لقتل. فيقوS �لفتى: Eنها باقية تغد� Eلى ��1 �لخليفة 0يامًا �تكو` 
مع �بنها 0يامًا، �لكنها ال تز�S حزينة لم تمسح kالَمها �ألياُ* �لم 

ترقأ 1معها.

في  يمشي  0نه  يشعر  �لد��،  Eلى  �يركض  �لرجل  �يدعه 
�لحب  عهد  Eلى  �لماضيا=،  عهو81  Eلى  ��10جه  يعو1  �لزما`، 
�لخطو�=  لقد نسي في هذ8  بالقبل.  �لمترعا=  �لضاحك �لياليه 
كل ما لقي من شقا\ �ما حمل من 0لم، ��متأل قلبه شكر�ً هللا �لذ� 
�لو1يعة، �هذ8  بطنها فما ضاعت عند8  �ستو1عه حبيبته �ما في 
�لحبيبة �لتي طالما بكاها يحسبها ميتة �جا\ ليدفن جسد8 �لو�ني 
بجانب ُ�فاتها قائمة تنتظر8 لتمنحه عطرها �سحرها، �هذ� �لجنين 
�لذ� خّلفه على با4 �لمو= قد غد� شابًا ممتلئًا قو� �0ْيد�ً �ماًال 

�مجد�ً.

��صل Eلى هذ� �لشا4، فقاS له: ما تبتغي؟

0نفاسه، �هملت مقلتا8. �لم يجد  فخفق قلبه، �تالحقت 
ما يمّهد به �لحديث، فقاS له: 0نا 0بو�!

�نظر �لشا4 شاّكًا، �قاS له: �تبعني.

فأتبعه، فاجتا] به صحنًا بعد صحن حتى �نتهى Eلى مكا` 
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�لُحَر*(١)، فأقامه 0ما* ستا�� �Dهب ليسأS 0مه، �S1 �لرجَل قلُبه 
على 0` �لحبيبة ���\ �لستا�� فنا�1ها، ��DE �لستا�� تهتك، ��لمر0� 
 Sلى عنق �لرجل، تبكي �تضحك، �تضحك �تبكي، �تقوE تثب

ما ال تد�يه...

�يدير �لشا4 �جهه؛ فما يحسن به 0` ينظر Eلى 0بويه �هما 
يجد�1` عهو1 �لهو~ ��لشبا4.

*   *   *

___________________
(١) لفظة كثير� �لد���` في كتب �أل41 �لقديمة. �ُحَر* �لرجل (بضم �لحا\ 
ال بفتحها) عياله �نسا8z، �هي �لمحا�* (جمع َمحُرمة �َمحَرمة، بضم 

�لر�\ ��لفتُح لغة فيها) (مجاهد).
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محمد �لصغير

:Sقا

كنت يومئذ صغير�ً ال 0فقه شيئًا مما كا` يجر� في �لخفا\، 
لونه كلما  0بي - �حمه �هللا - يضطر4 �يصفّر  �لكني كنت 0جد 
 ،>cعد= من �لمد�سة فتلو= عليه ما حفظت من >�لكتا4 �لمقد
�0خبرته بما تعلمت من �للغة �إلسبانية، ثم يتركني �يمضي Eلى 
غرفته �لتي كانت في 0قصى �لد��، ��لتي لم يكن يأD` ألحد بالدنو 
من بابها، فيلبث فيها ساعا= طويلة، ال ��10 ما يصنع فيها. ثم 
يخرq منها محمر �لعينين كأنه بكى بكا\ طويًال، �يبقى 0يامًا ينظر 
Eلّي بلهفة �حز`، �يحر� شفتيه فعل من يهم بالكال*، فإ�D �قفت 

مصغيًا Eليه �ّالني ظهر8 ��نصرi عني من غير 0` يقوS شيئًا.

�كنت 0جد 0مي تشيعني - كلما Dهبت Eلى �لمد�سة - حزينة 
�لعين، �تقّبلني بشو� �حرقة، ثم ال تشبع مني فتدعوني  �1معة 
باكية، فأحس - نها�� كله -  ثانية، �ال تفا�قني Eال  فتقبلني مر� 
بحر��� 1موعها على خد�، فأعجب من بكائها �ال 0عرi له سببًا، 
كنت  كأني  ��شتيا�  بلهفة  �ستقبلتني  �لمد�سة  من  عد=   �DE ثم 
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غائبًا عنها عشر� 0عو�*. �كنت �0~ ��لدّ� يبتعد�` عني �يتكلما` 
همسًا بلغة غير �للغة �إلسبانية ال 0عرفها �ال 0فهمها، فإ�D 1نو= 
منهما قطعا �لحديث �حّوال8، �0خذ� يتكلما` باإلسبانية، فأعجب 
�0تألم، �D0هب 0ظن في نفسي �لظنو`، حتى Eني ألحسب 0ني 
لست �بنهما �0ني لقيط  جا\� به من �لطريق، فيبر� بي �أللم، فآ�� 

Eلى �كن في �لد�� منعزS، فأبكي بكا\ مر�ً.

�تو�لت علي �آلال* فأ��ثتني مز�جًا خاصًا يختلف عن 0مزجة 
�ألطفاS �لذين كانو� في مثل سني؛ فلم 0كن 0شا�كهم في شي\ 
0عتزلهم �D0هب فأجلس �حيد�ً، 0ضع  بل  لعبهم �لهوهم،  من 
�0سي بين كفّي �0ستغر� في تفكير�، 0حا�S 0` 0جد حًال لهذ8 
�لمشكال=، حتى يجذبني �لخو�� من كم قميصي ألDهب Eلى 

�لصال� في �لكنيسة.

بأنها قد جا\= بصبي  0بي  فلما بشر=  ��لد= 0مي مر�، 
جميل لم يبتهج، �لم َتُلْح على شفتيه �بتسامة، �لكنه قا* يجر �جله 
�0قبل  �لطفل،  ليعّمد  فدعا8  �لخو��  Eلى  فذهب  ملتاعًا،  حزينًا 
يمشي ���\8 �هو مطرٌ� بر0سه Eلى �أل�H، �على �جهه عالئم 
�لقاتل، حتى جا\ به Eلى �لد�� �1خل به   cلحز` �لمبر� ��ليأ�
على 0مي... فر0يت �جهها يشحب شحوبًا هائًال �عينيها تشخصا`، 
��0يتها تدفع Eليه �لطفل خائفة حذ��... ثم تغمض عينيها. فحر= 

في تعليل هذ8 �لمظاهر، ��]11= 0لمًا على 0لمي.

في  غا�قة  �لفصح، �كانت غرناطة  عيد  ليلة  كا`   �DE حتى 
بالمشاعل ��ألضو�\، ��لصلبا`  تتألأل  ��لحمر�\  ��لنو�،  �لعطر 
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تومض على شرفاتها �مآDنها، 1عاني 0بي في جوi �لليل �0هل 
 .cلى حرمه �لمقدE ،لى غرفتهE لد�� كلهم نيا*، فقا1ني صامتًا�
فخفق قلبي خفوقًا شديد�ً ��ضطربت، لكني تماسكت �تجلد=، 
 ،qغال� �لبا4 ���� يبحث عن �لسر�E فلما توسط بي �لغرفة 0حكم
0عو�*،  من  علّي   S0طو كانت  لحظا=  �لظال*  في  ��قفًا  �بقيت 
ثم 0شعل سر�جًا صغير�ً كا` هنا�، فتلفّت حولي فر0يت �لغرفة 
خالية، ليس فيها شي\ مما كنت 0توقع �zيته من �لعجائب، �ما 
بالجد��.  معلق  �سيف   i� على   xموضو �كتا4   yالبساE فيها 
فأجلسني على هذ� �لبساy، �لبث صامتًا ينظر Eلّي نظر�= غريبة 
�جتمعت علي، هي ��هبة �لمكا` �سكو` �لليل، فشعر= كأني 
�نفصلت عن �لدنيا �لتي تركتها ���\ هذ� �لبا4 ��نتقلت Eلى 1نيا 

0خر~ ال 0ستطيع �صف ما 0حسست به منها.

ثم 0خذ 0بي يد� بيديه بحنو �عطف �قاS لي بصو= خافت: 
�جًال.  صر=  �قد  عمر�،  من  �لعاشر�  في  �آل`  Eنك  بني،  يا 
�Eني سأطلعك على �لسر �لذ� طالما كتمته عنك، فهل تستطيع 
0` تحتفظ به في صد��، �تحبسه عن 0مك �0هلك �0صحابك 
��لناc 0جمعين؟ E `Eشا�� منك ��حد� Eلى هذ� �لسر تعّرH جسم 

0بيك Eلى عذ�4 �لجال1ين من �جاS >1يو�` �لتفتيش<.

فلما سمعت �سم 1يو�` �لتفتيش ��تجفت من مفر� �0سي 
Eلى 0خمص قدمي. �قد كنت صغير�ً حقًا، �لكني 0عرi ما هو 
1يو�` �لتفتيش ��0~ ضحايا8 كل يو* (�0نا غاE 1لى �لمد�سة ���ئح 
من  يعلقن  نسا\  �من  ُيحرقو`،   �0 ُيصلبو`   Sجا� فمن  منها)؛ 

شعو�هن حتى يمتن �0 تبقر بطونهن... فسكتُّ �لم 0ُِجْب.
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فقاS لي 0بي: مالك ال تجيب! 0تستطيع 0` تكتم ما سأقوله 
لك؟

قلت: نعم.
قاS: تكتمه حتى عن 0مك �0قر4 �لناE cليك؟

قلت: نعم.
قاS: �قتر4 مني. �0َِهْف سمعك جيد�ً فإني ال 0قد� 0` �0فع 
Eلى  بي  فتشي  تسمعني   `�Dk للحيطا`  تكو`   `0 0خشى  صوتي؛ 

1يو�` �لتفتيش... فيحرقني حيًاً.
فاقتربت منه �قلت له: Eني ُمصٍغ يا 0بت.

هذ�   i0تعر  :Sقا�  iلر� على  كا`  �لذ�  �لكتا4  Eلى  فأشا� 
�لكتا4 يا بني؟
قلت: ال.

قاS: هذ� كتا4 �هللا.
قلت: �لكتا4 �لمقدc �لذ� جا\ به يسوx �بن �هللا.

�هللا،  0نزله  �لذ�   `kلقر� هو  هذ�  كال؛   :Sقا� فاضطر4 
�لو�حد �ألحد، �لفر1 �لصمد، �لذ� لم يلد �لم يولد، �لم يكن 
له كفو�ً 0حد، على 0فضل مخلوقاته �سيد 0نبيائه، سيدنا محمد بن 

عبد �هللا، �لنبي �لعربي، ‘.
ففتحت عيني من �لدهشة، �لم 0كد 0فهم شيئًا.
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قاS: هذ� كتا4 �إلسال*، �إلسال* �لذ� بعث �هللا به محمد�ً 
في  ��لبو��1...  �لبحا�   \��� هنا�...  فظهر  كافة.   cلنا� Eلى 
مختلفين،  بد��  قو*  في  مكة،  في  �لقاحلة...  �لبعيد�  �لصحر�\ 
مشركين جاهلين، فهد�هم به Eلى �لتوحيد، �0عطاهم به �التحا1 
��لقو�، ��لعلم ��لحضا��، فخرجو� يفتحو` به �لمشر� ��لمغر4 
حتى �صلو� Eلى هذ8 �لجزير�، Eلى Eسبانيا. �كا` ملكها جبا��ً عاتيًا 
متأخر�ً،  جاهًال  فقير�ً  مظلومًا  �شعبها  غاشمة  ظالمة  �حكومتها 
فقتلو� �لملك �لجبا�، �0]�لو� �لحكومة �لظالمة، �ملكو� �ألمر في 
Eسبانيا، فعدلو� بين �لناc �0حسنو� Eليهم، �0ّمنوهم على ���0حهم 
�0مو�لهم، �لبثو� فيها ثمانمئة سنة... ثمانمئة سنة، جعلوها فيها 

�0قى �0جمل بال1 �لدنيا. نعم يا بني، نحن �لعر4 �لمسلمين...

فلم 0ملك لساني من �لدهشة ��لعجب ��لخوi، �صحت 
به: ما�D؟! نحن؟... �لعر4 �لمسلمين!

قاS: نعم يا بني؛ هذ� هو �لسر �لذ� سأفضي به Eليك. نعم، 
�لتي  �لقصو�  هذ8  بنينا  نحن  �لبال1،  هذ8  0صحا4  نحن  نحن؛ 
كانت لنا فصا�= لعد�نا، نحن �فعنا هذ8 �لمآD` �لتي كا` ير` 
0نشأنا هذ8  نحن   ،cلناقو� فيها   xُيقر �لمؤD` فصا�  فيها صو= 
�لمساجد �لتي كا` يقو* فيها �لمسلمو` صفًا بين يد� �هللا، �0مامهم 
�ألئمة يتلو` في �لمحا�يب كال* �هللا، فصا�= كنائس يقو* فيها 
نحن  بني؛  يا  نعم  �إلنجيل...  فيها  يرتلو`  ��لرهبا`،   cلقسو�
�لعر4 �لمسلمين، لنا في كل بقعة من بقاE xسبانيا 0ثر، �تحت 
كل شبر منها �فا= جد من 0جد�1نا �0 شهيد من شهد�ئنا. نعم؛ 
نحن بنينا هذ8 �لمد`، نحن 0نشأنا هذ8 �لجسو�، نحن مهدنا هذ8 
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�لطر�، نحن شققنا هذ8 �لترx، نحن ]�عنا هذ8 �ألشجا�. �لكن 
�لملك   xُخد سنة  �0بعين  منذ  0نت؟  0سامع  سنة...  �0بعين  منذ 
�لبائس، 0بو عبد �هللا �لصغير، kخر ملوكنا في هذ8 �لديا�، بوعو1 
حمى  �0باحهم  غرناطة،  مفاتيح  فسلمهم  �عهو1هم،  �إلسبا` 
0مته �مد�فن 0جد�81، �0خذ طريقه Eلى بر �لمغر4 ليمو= هنا� 
 Sحيد�ً فريد�ً شريد�ً طريد�ً. �كانو� قد تعهد�� لنا بالحرية ��لعد�
1يو�`  فأنشؤ��  كلها،  عهو1هم  خانو�  ملكو�  فلما   ،Sالستقال��
لغتنا  تر�  على  �0جبرنا  قسر�ً،  �لنصر�نية  في  فأ1خلنا  �لتفتيش، 
Eجبا��ً، �0خذ منا �0ال1نا لينشئهم على �لنصر�نية. فذلك سر ما تر~ 
من �ستخفائنا بالعبا1� �حزننا على ما نر~ من �متها` 1يننا �تكفير 
�0ال1نا. �0بعو` سنة يا بني، �نحن صابر�` على هذ� �لعذ�4 �لذ� 
 cليأ� أل`   cال نيأ �هللا،   qفر ننتظر  �لصخر،  ال تحمله جالميد 
محر* في 1يننا، 1ين �لقو� ��لصبر ��لجها1. هذ� هو �لسر يا بني 
فاكتمه، ��علم 0` حيا� 0بيك معلقة بشفتيك. �لست ��هللا 0خشى 
�لمو= �0 0كر8 لقا\ �هللا، �لكني 0حب 0` 0بقى حيًا حتى 0علمك 
لغتك �1ينك �0نقذ� من ظال* �لكفر Eلى نو� �إليما`، فقم �آل` 

Eلى فر�شك يا بني.

*   *   *

صر= من بعد كلما �0يت شرi �لحمر�\ �0 مآD` غرناطة 
تعر�ني هز� عنيفة، �0حس بالشو� ��لحز` ��لبغض ��لحب يغمر 
ما Dهلت عن نفسي ساعا= طويلة، فإ�D تنبهت  فؤ��1، �كثير�ً 

�0يتني 0طوi بالحمر�\ �0خاطبها �0عاتبها، �0قوS لها:
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ُبناتك  0نسيت  �لهاجر�!  �لحبيبة  0يتها  �لحمر�\...  0يتها 
1ما\هم  �سقو�  �مهجهم،  بأ���حهم  غذ��  �لذين  �0صحابك 
�1موعهم، فتجاهلت عهدهم �0نكر= �1هم؟! 0نسيت �لملو� 
�لصيد �لذين كانو� يجولو` في 0بهائك، �يتكئو` على 0ساطينك، 
�يفيضو` عليك ما شئت من �لمجد ��لجالS ��ألبهة ��لجماS؟ 
0مر��   `E� �لدنيا،  0صغت  قالو�   `E �لذين  �لكر�*  �ألعز�  �0لئك 
�ألئمة  بعد  �0ضيت  �أل�D`؟  بعد  �لنو�قيس  00لِفِت  �لدهر.  لبى 

بالرهبا`؟!

ثم 0خاi 0` يسمعني بعض جو�سيس �لديو�` فأسرx �لكر� 
Eلى �لد�� ألحفظ c�1 �لعربية �لذ� كا` يلقيه علّي 0بي، �كأني 
8��0 �آل` يأمرني 0` 0كتب له �لحرi �ألعجمي، فيكتب لي حذ�\8 
بها  �لنطق  �يعلمني  حر�فنا.  هذ8  لي:   Sيقو� �لعربي   iلحر�
��سمها، ثم يلقي علّي c�1 �لدين، �يعلمني �لوضو\ ��لصال� 

ألقو* ���\8 ُنصلي خفية في هذ8 �لغرفة �لرهيبة.

�كا` �لخوi من S[0 `0 فأفشي �لسر ال يفا�قه 0بد�ً، �كا` 
يمتحنني فيدc 0مي Eلّي فتسألني: ما�D يعلمك 0بو�؟

فأقوS: ال شي\.

فتقوE :S` عند� نبأ مما يعلمك، فال تكتمه عني.

فأقوE :Sنه ال يعلمني شيئًا.

قو�عد  �عرفت   ،`kلقر� �فهمت  �لعربية،  0تقنت  حتى 
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على  �لثالثة  نحن  نجتمع  فكنا  �هللا،  في  له  بأ�  فعّرفني  �لدين، 
عبا1تنا �قرkننا.

*   *   *

تنكيله  في   1�[� �لتفتيش  1يو�`  قسو�  Dلك  بعد  ��شتد= 
بالبقية �لباقية من �لعر4، فلم يكن يمضي يو* ال نر~ فيه عشرين 
�0 ثالثين مصلوبًا، �0 محرقًا بالنا� حيًا، �ال يمضي يو* ال نسمع 
فتقلع 0ظافرهم �هم  �لعذ�4 �0فظعه،  يعذبو` 0شد  بالمئا=  فيه 
ير�` Dلك بأعينهم، �يسقو` �لما\ حتى تنقطع 0نفاسهم، �تكو~ 
في  �توضع  �تشو~  0صابعهم  �تقطع  بالنا�،  �جنوبهم  �0جلهم 

0فو�ههم، �يجلد�` حتى يتناثر لحمهم.

��ستمر Dلك مد� طويلة، فقاS لي 0بي �D= يو*: Eني 0حس 
يا بني كأ` 0جلي قد 1نا. �Eني ألهو~ �لشها1� على 0يد� هؤال\، 
لعل �هللا ير]قني �لجنة فأفو] بها فو]�ً عظيمًا، �لم يبق لي مأ�4 في 
�لدنيا بعد 0` 0خرجتك من ظلمة �لكفر �حملتك �ألمانة �لكبر~ 
�لتي كد= 0هو� تحت 0ثقالها، فإ�D 0صابني 0مر فأطع عمك هذ� 

�ال تخالفه في شي\.

ليالي  من  سو�1\  ليلة  �كانت  0يا*،  Dلك  على  �مّر= 
�لّسر��(١)، ��DE بعمي هذ� يدعوني �يأمرني D0 `0هب معه، فقد 

___________________
(١) �لّسر�� (بفتح �لسين �كسرها): �لليلة �ألخير� �0 �لليالي �ألخير� من 
�لشهر، ��لظاهر 0نها قد ُسّميت كذلك أل` �لقمر يستسّر (�0 يخفى) 

فيها (مجاهد).
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 Sلمغر4 بلد �لمسلمين. فأقو� �لى عد�E يسر �هللا لنا سبيل �لفر��
له: 0بي �0مي؟

ني من يد� �يقوS لي: 0لم يأمر� 0بو�  فيعنف علّي �يشدُّ
بطاعتي؟

�لمدينة  عن  �بتعدنا   �DE حتى  كا�هًا،  صاغر�ً  معه  فأمضي 
لو�لديك  �هللا  كتب  فقد  بني؛  يا  �صبر  لي:   Sقا �لظال*  �شملنا 

�لمؤمَنين �لسعا1� على يد 1يو�` �لتفتيش.

*   *   *

�يخلص �لغال* Eلى بر �لمغر4 �يكو` منه �لعالم �لمصنف 
سيد� محمد �بن عبد �لرفيع �ألندلسي، �ينفع �هللا به �بتصانيفه. 

*   *   *
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�بن �لحب

 =�D سا�=  �لتي  �لمسحو��  �لقرية  تلك  >�لطائف<... 
بينابيعها  �لشا*   xبو� من  سا�=  �ألساطير)(١)،  تر��  (كما  يو* 
 Sجد��لها، �بساتينها ��ياضها، �]هرها �ثمرها، فطافت حو�
�لكعبة ثم تسلقت �لصخو� حتى �ستقر= في 0عالي جبل >غز��`<، 
�هجعت على سرير من �لسحا4 حالمة بالسهوS ��ألنها� ��لنعمة 
��لخصب، لتستيقظ مع �لفجر فتصنع �لعظما\ ��لقا1� �تقذi بهم 

Eلى �لدنيا �لو�سعة.

*   *   *

�كانت منا]S �لطائف كأنها 0سر�4 من �لعشا� قد تغلغلت 
في هذ8 �لبساتين، لتفي\ Eلى عزلة سعيد�، تنعم فيها بذكر~ �للقا\ 
�لماضي �تحلم بلقا\ جديد.. ��0~ �لزE x��ّلى بيوتهم فنامو� بين 
�لفاتن، في هذ8   Sبالتجو� نها� حافل  Eثر  �لرعا�  نا*  0هليهم كما 
�لجباS �لتي تتفجر صخو�ها �لسو1 بالنبت �ألخضر ��لزهو� �لبرية 

___________________
(١) ��جع ياقو= في >معجم �لبلد�`<.
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��D= �أللو�` �لعا�ية. �لم يبق في �لمدينة عين ساهر� Eال عيَن سيد 
غريب (يذّكر8 هذ� �لليُل �لساجي �هذ� �لبدُ� �لمطل بلَد8، فيؤ�قه 
�لشو�، فهو يطوi بهذ8 �لمر�بع �يد8 على قلبه) �عيونًا 0خر~ 
خالS تلك �لبيو= �لتي تبد� ُسُرجها �لمضيئة - من بعيد - كِليلَة 
تائهة �سط  بأشعتها  تضر4  �هي  �لخجل  من  >ترتجف<  �لضو\ 
في  يعرضن  بائسا=  فتيا=  �لعتبا=  على  يجلس  �لفضا\، حيث 
�ستحياٍ\ 0جسا�1ً قد عّرتها هاتيك �لمهنة �آلثمة، ينتظر` عابر�ً يسوقه 
�لمقد�� Eليهن فيبعنه �للذ� �يطعمنه من لحمهن... ليعطيهن ��1هم 
�ال يكو`  �لبغا\،  على  يكِرهونهن  �لذين  0سيا1هن  Eلى  يحملنها 
 iلشر�� بالد*  معجونة  �لخبز  من  �0غفة  Eال  Dلك  بعد  نصيبهن 

��لوحل.

تلك هي سنة قو* لم يتأ1بو� بعد بأ41 �إلسال*!

فلما ماS ميز�` �لليل، �غلبهن �لتعب، �لم يطرقهن طا��، 
تسللن Eلى بيوتهن فنمن على فر� �لعا� Eلى �لصبا�، ليستقبلن من 
يقذi به �لقد� Eليهن من �لرجاS. �لم يبق Eال فتا� صغير�، تنظر 
Eلى �لسما\ بعينين ]�قا�ين بلو` �لسما\، تفيضا` بالطهر... �غم 
0نهما في �جه بغي، �لها فم صغير حلو ينطق بالصفا\ من غير 0` 
تتحر� شفتا8 �لرقيقتا`، �كأ` هذ� �لفم ��1� من ��1 �لجنائن، 
غير 0نها ال تذ�� �ال تذبل، �0نها من لحم �1*. �كانت من بنا= 
 qعربية حرفة �لخنا. �كا` لها شعر 0شقر متمو iلر�*؛ فما تحتر�
يبر� تحت 0شعة �لقمر كبريق �لذهب، �جسم 0بيض لد` له لو` 
�لعاq، �لين �لحرير، �سحر �لحب، �فعل �لخمر... فهي ��1� 
نمت في غير �0ضها، فا]1�1= - بُِند�تها - جماًال Eلى جمالها. 
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�كا` مكا` هذ8 �لفتا� بين ��Dَعي 0* تحنو عليها q�[ �0 يحميها، 
يكتم سر هذ� �لجماS 0` يفشو �يستعلن �تعبث بقدسيته �لعيو` 
�لسا�قة ��أليد� �لمجرمة.. �لكّن َمن بيد8 0مرها لم يَر لها Eال هذ� 
�لمكا` �لذ� تنتهبها فيه �لعيو` �تعبث بها فيه �أليد� �تفترسها فيه 
سباx �لبشر. 0فر0يت �لزهر� �ليانعة تلقى بين 0لسنة �للهيب، ��لَحَمل 
�لفتا� �قد  �لذئا4؟ كذلك كانت هذ8  0نيا4  بين  �لضعيف يرمى 
 cئا4 �لناD عي كل َ�ْبش(١) فظ غليظ من��D بين �قذفت بها �لحيا
�كالبهم. هي ]هر� �لكن �لريا� �لعاتية قطفتها من غصنها ثم 0لقتها 
بين �ألشو�� �لبرية لتجف عليها �تذ��، �هي ��1� �لكن �لنهر 
�لجيا� �ختطفها من منبتها ثم �مى بها في �لحقل لتمو= تحت 

�0جل �لبهائم ��ألناسي.

بعينيها  يعبث  �لذ�  �لنو*  تطا�1  جالسة  �لفتا�  هذ8  لبثت 
�لناعستين من غير نعاc، تأمل 0` تجد �مر\�ً يدفع Eليها �لماS �لذ� 
فرضه عليها سيدها حين 1��0ها على هذ8 �لحيا� �لد�عر�، فنزلت 
على 1��Eته �جعلت جسدها مائد� لكل جائع. �هل تستطيع له 1فعًا 
 cهي 0َمته �ملك يمينه، حملها من �طنها �لبعيد فنهل من كأ�
جمالها حتى شبع ����، فوضع �لكأc على حافة �لسبيل تلغ 
فيها �لكال4؟ Eنه يصرفها كما يصرi �1بته، �يصنع بها ما يصنع 
بثوبه، يلبسه �0 يرميه في �لطريق �0 يهديه Eلى صديق �0 يرضى 
له �لتخريق ��لتمزيق. �Dكر= عرضها �لذ� مزقته مطامع سيدها، 
�للذ� من كل شكل  �لرجاS طال4  0بلته �حشية  �لذ�  �جسدها 

___________________
(١) �لَوْبش: ��حد �أل�با� من �لناc؛ �هم �ألخالy ��لسفلة (مجاهد).
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�لو`، فانطلقت تبكي، �Dهبت هائمة على �جهها حتى �بتعد= 
عن هذ8 �لبيو=، ��DE هي بشبح يسير في شعاx �لقمر متشحًا بثو4 
0سو1 ال يبين منه شي\، فظنته من �جالها �مشت Eليه، فلما �kها 
��تاx ���تد، �عجب 0` ير~ فتا� صغير� كأنما هي حو��\ من حو� 

�لجنا` تسير تحت ��Dئب �لليل، �سألها: ما لك 0يها �لفتا�؟

- ما لي؟ ما�D تر~ فّي؟

 ً�Dمأخو شديد�ً  تحديقًا  فيها  يحد�  �جعل  يجب  فلم 
بجمالها، �هي تنظر متعجبة، ألنها كانت من �لسذ�جة ��لصفا\ 
�لرجاS من  بحيث ال تد�� جمالها �فتنتها، �ألنها لم تجد من 
يرفع عينيه Eلى �جهها، �Eنما �جدتهم جميعًا يخفضو` عيونهم 

Eلى غير �لوجه. فما باS هذ� �لرجل؟

لها   Sقا ثم  طويًال،  1هر�ً  منهما  كل  حسبها  1قائق  �مر= 
بصو= حلو �قيق (�قد 0شفق عليها 0` تناS بر�1ُ� �لليل من هذ� 
�لجسم �للد` �لناعم �لذ� ُخلق لينعم بدi\ �لحب): لَِم ال تدخلين 

Eلى ���1؟

معنا8،  في  ما تفكر  حتى  0لَِفته  �لذ�  �لجو�4  هذ�  فأجابته 
تؤ1يه كآلة جامد�:   `0 0نه ��جب عليها يجب  منه Eال  �ال تد�� 

بعشر� ��1هم... هل تدخل؟ 

��ثبت بين يديه تسعى Eلى �لد�� بخفة ظبي 0فلت من شبكة 
�لصيا1، �تبعها حزينًا متألمًا، يفكر في هذ� �لجماS كيف تعلق 
به �أل�جاc، �يأسى لها �يتمنى لو �ستطاx 0` يسمو بها Eلى 0فق 
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 ،Sلى �لدخوE حتى بلغت �لد�� فدخلت �1عته .iلطهر ��لعفا�
ثم 0غلقت �لبا4 ��قفت بين يديه تنظر ما يريد. 

�لتي عاشت �سط �لرجس، �لكن قلبها  �لمسكينة  يا لهذ8 
ظل نقيًا طاهر�ً أل` �لخطيئة لم تصل Eليه. فلم ُيبِد �لرجل حر�كًا، 
فجعلت تنظر Eليه حائر� �قد بد0= تخشا8 �تظن به �لظنو`. ما له 
�لقمر،   xيأخذ�نها عا�ية كشعا  ،Sلرجا� ما يصنع سائر  ال يصنع 
فيعبثو` بها �يسّخر�نها للّذ�تهم كأنما هي �10� ال تعقل �ال تشعر، 
�لمر\ برتقالة �متّصها حتى لم يدx فيها Eال  ثم يلقونها كما يلقي 

قشر� خالية من �لما\.

ما له ال يفعل شيئًا من هذ�؟ Eنه ينزx ثوبه فيلقيه عليها يحفظها 
من بر�1� �لليل، فيبد� من ���ئه شبابه �جماله �ثيابه �لغالية، ثم 
يأخذها برفق �يجلسها على �كبتيه، �ينطلق يسائلها عن 0صلها 
�منبتها، �يلقي في D0نيها من 0حا1يث �لحب ما لم تسمع مثله من 
قبل، فيحيي في نفسها �لطهر ��لفضيلة، �يغسلها من ��10` هذ8 
�أليا*  يد  حطمتهما  �للذين  جناحيها  كأ`  فتحس  �لد�عر�  �لحيا� 
قد نبتا من جديد، �تحس بأ` هذ� �لسيد �لذ� هبط عليها هذ8 
�لليلة هبوy ملك �لرحمة يطير بها في kفا� طاS عهدها بفر�قها، 
�لعاطفة  لذ�  �أل�لى  �لمر�  �تذ��  �عطر.  نو�  كلها  ��سعة  kفا� 
�لتي تمتزq بها �لنفسا` �تتحد�`، �تعرi حر��� �لصد� �لمحب 

�حال�� �لعنا� �للذ(١).
___________________

 :Sفي �للسا`: �للّذ ��للذيذ يجريا` مجر~ ��حد�ً في �لنعت. قا S(١) قا
�منه قوله تعالى: {من خمر َلّذٍ� للشا�بين}، �0 لذيذ� (مجاهد).
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�لما خرجت تشيعه كا` �لليل قد تصّر* �بد= طالئع �لفجر 
من ���\ �لصخو�، تغسل �أل�H بالنو� بعد 0` خلعت عنها ��1\ 
�لظال*. فوقفت �لفتا� تنظر Eليه �قد 0حست بأ` هذ� �لحب قد نّقاها 
من �جسها، �0` �لفجر قد سطع على قلبها فبد1 ظلماته. �تنبهت 
 �Dبعيد حسبته قد ما= منذ ]من طويل فإ Hكريا= ماD في نفسها
هو حي قد 0كسبه �لحب يقظة �قو�، �طفقت صو� هذ� �لماضي 
تتدفق على نفس �لفتا� فتبصر صباها �لطاهر كثلج �لصبا� �حياتها 
 Sخال تطير  كفر�شة  �لنائي  �طنها  من  �لبعيد�  �لخمائل  تلك  في 
خياال=  Eال  منها  �ال تر~  �لصو�  هذ8  ال تتبين  �لكنها  �لو�1... 
ضعيفة. لقد مشت عليها �لسنو` فمحتها بأقد�مها... ثم تفكر في 
حياتها �لحاضر� �لتي تخوH حمأتها �لدنسة، �تعرH لها صو� 
هذ8 �ألجسا1 �لبشعة �لقذ�� �لتي مست جسدها �عانقته �قبست 
منه لذتها، فيعر�ها ��تجاi شديد، �تو��� �جهها بكفيها حياً\ 
�خجًال... ثم تذكر هذ� �لحب �لذ� مس قلبها بكهربائه فأضا\8 
�]ّكا8، فتعتز* �لتوبة لتصل ماضيها �لبعيد بمستقبلها �لذ� طهر8 

هذ� �لحب �لوليد.
*   *   *

للفتا� جفن، فدخلت منزلها  �بزغت �لشمس �لم يغمض 
تستريح، ��DE هي برجل يدخل عليها يبتغي 0` تمنحه �للذ�. فتتأمل 
�0قو�هم.  �لطائف  شبا4  0شد  �لثقفي،  بكر  هو   �Dفإ �جهه  في 
فيرعبها مشهد8، �ير�عها كأنما هي عذ��\ لم تفا�� خد� 0مها، 
فتبتعد عنه مضطربة، فيعجبه Dلك منها �يظن 0نها تد�عبه، فيبالغ 
في �القتر�4 منها �يأخذ بيدها، فتحس لملمسه كأ` حية سو�1\ قد 



٧١

ْت على عنقها، فيقشعر جسمها كله �يقف شعر �0سها �تصر�  �لتفَّ
به: �بتعد عني! فيضحك �لرجل �يكركر من �لضحك، �يشد على 

يدها ليجذبها Eليه، فتعوE 1لى صر�خها.

- ما للغز�S نافر�ً هذ� �ليو*؟ تعالي!

- قلت لك 1عني، 1عني؛ لست لك.

�لَبتوS؟  �لعذ��\  0يتها   `DE 0نت  لمن  ساخر�ً:  بها  فيصيح 
0لز�جك؟

�يوغل في �لضحك �يضمها Eليه، فتلطم �جهه �توغل في 
�لصر��، فيغضب �لرجل �يقسو عليها.

- 0لم تقل لك Eنها ال تريد�؟

صو= ها1| متز` جعل بكر�ً يرسل �لفتا� �يلتفت Eليه، فير~ 
بالسيا1�  بثيا4 غالية تشعر  �لرجولة،  �لشبا4 موفو�  كامل  سيد�ً 
يخالطها  ثم  �منقذها،  حبيبها  فيه  �تر~  �لفتا�  �تطمئّن  ��لغنى. 
�لخوi عليه ألنها تعلم �0 �جل هو بكر، Dلك �لذ� ال يقو* له 
شا4 في هذ� �لبلد �ال كهل، �تنتظر نهاية هذ� �لعر�� �قد 0عد= 

نفسها للدفاx عن حبيبها.

�يصيح به بكر مغضبًا: من 0نت 0يها �لرجل �لذ� يتجر0 على 
بكر �لثقفي؟

�يرفع يد8 عليه، �لكن �لرجل يغض من يد8 �يقوS له ها1ئًا: 
0تحب 0` تعرi من 0نا؟ �قتر4 ألخبر�.
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على  بكر  يد  فتسقط  �لكبير،  �السم  Dلك  D0نه  في  �يلقي 
جنبه، �يعتذ� لهذ� �لسيد، ثم يخرq يائسًا يفتش خالS �لبيو= 
عن بنت 0خر~ تبيعه �للذ�. �يأخذ هذ� �لسيد بيد �لفتا� Eلى ��1ها 

�لتي 0عدها لها.
فأصبحت هي حياته  �لحبيبين،  قلبيهما  بين   yلربا� ��نعقد 
ال يعرi �لحيا� Eال ساعة يكو` معها، ��خُتصر= 1نيا8 كلها فكانت 
نظر� ��حد� في عينها، �مأل= نفسه هذ8 �لفتا� �لتي ظهر= له فجأ� 

كما تظهر �لشمس من ���\ �لجبل فتمأل �لو��1 نو��ً �حيا�.
لقد نسي هذ� �لسيد �لمجد �لذ� ينتظر8 في مكة، ��لمعركة 

�لكبر~ �لتي ترقب فيه قائدها �مديرها.
Dلك هو �لحب، 0قو~ كائن �0عظم مخلو�.

يستطيع �لحب 0` يمحو من �لنفس صو�� �لمجد ��لجا8، 
��لطمو� ��لحسد، �لكن ال يمحو8 شي\.  ��لرDيلة،  ��لفضيلة 
�لحب 0حجية �لوجو1. ليس في �لناc من لم يعرi �لحب، �ليس 
فيهم من عرi ما هو �لحب. �لحب مشكلة �لعقل �لتي ال تحل، 

�لكنه حقيقة �لقلب �لكبر~.
�لخاطفة  �لنظر�  �لحب 0ضعف مخلو� �0قو�8، يختبئ في 
من �لعين �لفاتنة، �في �لرجفة �لخفيفة من �ألغنية �لشجية، �في 
�لبسمة �لمومضة من �لثغر �لجميل... ثم يظهر للوجو1 عظيمًا جبا��ً 
فيبني �لحيا� �يهدمها، �يقيم �لعر�� �يثّلها، �يفعل في �لدنيا 

�ألفاعيل.
*   *   *
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�حاضرهما،  ماضيهما  عن  فيتحدثا`  �1ئمًا  يلتقيا`  كانا 
�يكشف لها من 0سر�� قلبه مثلما تكشف له من 0سر�� قلبها، فكا` 
هذ� �لتكاشف طريق �لوحد� ��لفنا\ في �لحب؛ حتى �DE لم يبق 

ألحدهما سر يكتمه عن �آلخر، لم يبق له >0نا< ينفر1 بها عنه.

لقد طهرها حبه، �صهر ماضيها �لملو� فأحاله بنا� �لهو~ 
جوهر�ً خالصًا، ��فعها من �لحضيض �لضيق �لذ� كانت تتقلب 
في ظلماته Eلى سما\ عالية �حيبة. �ليس كالحب (�DE لم يكن في 

حر�*) مطهر�ً للنفوc، �مصلحًا لألمم، �حافز�ً Eلى �لفضيلة.

�بها  بنو�   Hلشمس �غمر= �أل�� ما 0شرقت  �لحب  لوال 
على  �لغصن  ما �لتّف  �لحب  �لوال  ��لحيا�.   \iلد� �ال منحتها 
 (١)cلغصن في �لغابة �لنائية، �ال عطفت �لظبية على �لطال في �لِكنا�
�لبعيد، �ال حنا �لجبل على �لجبل في �لو��1 �لمتعزS، �ال 0مد 
�لينبوx �لجد�S �لساعي نحو �لبحر. �لوال �لحب ما بكى �لغما* 
�ال كانت  �لربيع،  بزهر   Hأل�� �ال ضحكت   ،Hأل�� لجد4 

�لحيا�.

كانا يخرجا` كل غد�� حين تبسم �لشمس بسمتها �أل�لى، 
فيجلسا` على هذ8 �لصخر� �لمنفر1� �لمطّلة على �لبساتين �لقريبة 
ضحكه،  ��لو�1  غنا\ها،  �لعصافير  فيشا�كا`  �لبعيد�،  ��لقفا� 
�يتناغيا`  فيتحدثا`  �صفا\8.  طهر8  ��لنو�  همسه،  ��لنسيم 
كحمامتين ضمهما �كر، �هما ينظر�` Eلى �لرعا� يسوقو` 0غنامهم 

___________________
ال هو �لد �لظبية، ��لِكنَاc مأ�~ �لظبي بين �لشجر (مجاهد). (١) �لطَّ
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نحو �لسفو� �لعاشبة، يغنو` 0غانيهم �لساحر� �0 ينفخو` في �لنا� 
تلك �لنغمة �لفاتنة �لتي يتو��ثها �لرعا� جيًال عن جيل فال يفقدها 
�تصرمت  �لشمس  �نبسطت   �Dفإ �ال جمالها.  حال�تها  �لتكر�� 
 �DE في جسمين... ثم �لى �لد�� فعاشا ��حًا ��حدE �0يا Sلظال�
يو1عا`  �لصخر�  Eلى  0خر~  مر�  خرجا   x�1للو �لشمس  �قفت 
�لشمس، فينظر كل منهما بأ�بع عيو`، �يلقي هامسًا في D0نيها 
0غا�يد �لحب، فتسمعها بر�حها �تجيب عنها بعينيها، حتى تغيب 

�لشمس �يلقي �لليل ��Dئبه �لسو1 على �لدنيا، فيعو�1`.

�لحب �بيع �لحيا� �لمزهر، �لكن �لربيع ينتهي �يأتي �لصيف 
بحر��ته، ��لخريف بشحوبه، ��لشتا\ بزمهرير8، �ال بد 0` ينتهي 
تفر�   cلكأ� �لكن  بالشر�4،  مترعة   cكأ �لحب  0يا*  �لربيع. 

.cيحس �إلنسا` بالظمأ، �ال بد 0` تفر� �لكأ�

ليالي �لحب ما عا� �لصيف، فلما بد= طالئع  عاشا في 
�لخريف �غمر= �لطائف �صخو�ها عال صو= �لو�جب من بطن 
مكة يدعو هذ� �لسيد، �لم يبق بد من �لفر��. E` �لحر4 تد�� هنا� 
���\ هذ8 �لسفو� �لبعيد�، يخوH قومه لظاها، 0فيبقى في نجو� 
0يتقلب  �لمعلم؟   cلشريف ��لفا�� �لسيد  �لحر4 �هو  من لظى 
�مر0�  0حضا`  في  هو  �يتقلب  �لمشتعلة  �لمعركة  غما�  في  قومه 
يقطف من عينيها �لسحر �يذ�� من فمها �لخمر؟ لو 0` �جًال من 
قريش لم يكن في �لعير �ال في �لنفير �ضي بهذ� �لفر�� لكا` له سّبة 
�لدهر، فكيف بسيد �لعير �صاحب �لنفير؟ لم يبق بدٌّ من �لفر��، 
�لمخضّر�  �ألعالي  هذ8  في  شطر�ً  فيضع  شطرين،  قلبه  فليمز� 
�لساحر� يحلم بالحب �يتجرx �لذكريا=، �يذهب بالشطر �لثاني 
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Eلى ميد�` �لمعركة ليألم في سبيل �لمجد، �ليحمل جرحه �لد�مي 
ليأسو جر� بلد8، ليضحِّ بالحب في سبيل �لو�جب (�0 ما كا` ير�8 

بجاهليته �شركه ��جبًا).
.x�1تهيأ للو�

�عا�1 يز���` مر�بع �لهو~ �مجالس �لحب فُيو1عها Dكرياته 
�قلبه؛ لم يدx بقعة بين صخو� >�لشفا< �لمطلة على تهامة �من 
���\ تهامة �لبحر، �مشا�i >�لهد�< �لتي تشرi على سفو� غز��` 
فقعد على  ]��ها،  Eال  �أل��� �عرفا= �مكة  �من ���ئها ���1 
 Sعيه، يضمها �يخفي �جهه خال��D >�لهد�< �0خذ فتاته بين �صخر
ثيابها، �يشم عبقها كأنما يريد 0` يتز�1 منها أليا* �لفر��. �0ُخذ= 
هي بنشو� �لحب فجعلت تشد بيدها عليه �تعبث بشعر8، �تريح 
�0سها على �0سه، �تتمنى لو 0` هذ� �لحب يصنع �لمعجز� �لتي 
ينتظرها �لمحبو` 0بد�ً... 0` يمحو هذ8 >�ألنا< �>�ألنت< �يجعل 
�لعاشقين شخصًا ��حد�ً كما جعلهما ��حًا ��حد�. فلما 0بطأ= 
�لمعجز� �0يست منها جعلت تر~ - �هي بين ��Dعيه - كأ` بينهما 

بعد �لمشرقين.
خضرته  خالطت  قد  جميل،  بستا`  0قد�مهما  عند  �كا` 
حمر� �لشقائق �لفاتنة، فر0ته يحّد� فيه �في عينيه 1معة، فر�عها 

ما تر~...
��نطلقت تسائله، فقاS لها: �سمعي يا فتاتي.

قالت: 0نا سامعة.
قاS: �0يد 0` تغفر� لي.
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قالت: �ممَّ تستغفرني 0يها �لحبيب؟
قاS: لقد كا` حبي �باًال عليك. لقد كانت حياتك ساجية 
كليل �لطائف، فمألها حبي ]مهرير�ً �برقًا ��عد�ً. لقد كانت مثل 
�للّجة �لها1ئة، فهاجت فيها �ألمو�q. لقد ��0ثتك �أللم، ��أللم 

حصا1 �لحّب، فهل تغفرين لي؟
قالت: �0 0لم يا حبيب؟ 0نا سعيد�، سعيد� جد�ً.

قاS: �لكن �لو�جب يدعوني Eلى �لذها4. بو�1 0ّال D0هب 
 �DE - يصنع �إلنسا` - يا حبيبتي �D0` 0بقى معك 0بد�ً، �لكن ما�

حكم �لقد�؟ 0تحبين 0` يقاE Sني فر�= من �لمعركة؟
قالت: �0نا؟

قاS: سأعوE 1ليك، 0حلف لك 0ني سأعو1.
قالت: �هذ� �لذ� في 0حشائي؟

قاS: ما�D، ما�D تقولين؟! 00نت حامل؟
قالت: نعم.

قا8k :S... �بني. ��ستطا�8 �لفر� فأقبل يضع قبالته من �جهها 
�عنقها حيث تبلغ شفتا8. قاS: ليتني 0بقى حتى 8��0؛ ليتني 0بقى. 

هذ� �بن �لحب.
قالت: �بَق، �بَق، 0توسل Eليك، ما�D تخشى؟

قاS: 0خشى �لعا�؛ Eنها سّبة �لدهر، فدعيني D0هب. سأعو1 
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Eليك، 0فتنسينني �DE 0نا Dهبت؟ 0تلقين بنفسك في 0حضا` غير�؟ 
ال، ال؛ Eنك لن تنسي، Eنك ستقومين على تربية �بننا، ستنشئينه 
 �DE� .0بيه ��E على �لعظمة ��لمجد ليكو` �جًال يحمل قسطه من
سألك عن 0بيه فال تخبريه من هو 0بو8. 1عيه ينشأ مستقًال كالزهر� 
�لمنبثقة من صخر �لجبل، �يعيش حر�ً كالطائر �لذ� يغر1 على كل 
غصن. ال تخبريه من هو 0بو8، بل 0عديه لفهم هذ8 �لحقيقة، حتى 
�DE صا� 0هًال لفهمها، �غد� كفو�ً لحمل هذ� �السم كنت 0نا �لذ� 

يخلعه عليه، �E` لم 0كن حيًا فسأx1 له من يخلع عليه �سمي.
*   *   *

��قفت �لفتا� تنظر Eليه �هو ينحد� في هذ� �لطريق �لضيق، 
 ،Sلذ� يختفي حينًا ���\ �لصخر ثم يظهر �يو�لي سير8 نحو �لرما�
حتى غا4 عن ناظريها، فتلفتت تلقا\ �لبلد فإ�D هي تنكر�DE� ،8 هي 
ال تعرi من هذ8 �لدنيا شيئًا بعد 0` غابت عنها 1نيا �لحب. فخفق 
قلبها ��ضطر4، �جعلت تنا�1 حبيبها �تلح في �لند�\، �تشير 
Eليه �قد غا4 عن ناظريها ���\ �ألفق �لبعيد. فلما لم تجد ُمجيبًا 

تيقنت 0نها لن تلقا8 0بد�ً، فخّر= على �جهها باكية منتحبة.

�لم يبَق لها من �لحيا� Eال Dكريا= هذ� �لحب �لذ� ُ�لد شابًا 
قويًا �لكنه ما= طفًال صغير�ً، �هذ� �لماS �لذ� 0بقا8 لها �لحبيب 
تنفق منه على نفسها ��لدها. فكانت تتألم �حيد� كشمعة تشتعل 
ُ̀ فال تجد من تبثه 0حز�نها.  في �لبهو �لخالي، �تقهر نفَسها �ألحز�
لم يكن لها Eال �لحب، فكانت تعانق طيف حبها في �لليل �تساير8 
في �لطريق، �تناجيه في �لصبا� �تناغيه في �لمسا\، �تصحبه Eلى 
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هذ8 �ألماكن �لتي عرفت فيها �لسعا1�، �لكنها ال تجد في كل Dلك 
Eال �أللم. E` كّل ما تر~ يذّكرها بالحبيب فيزيدها لوعة، �متع ليالي 

�لسعا1� تستحيل Eلى kال*.

�للذ�  Dكر~   `E تألم!  لما   `DE ال يذكر،  �إلنسا`  ليت  فيا 
مؤلمة، �Dكر~ �أللم ال تسر.. 0َ�ليس من 0كبر �لنعم على �إلنسا` 

0` ينسى! لوال �لنسيا` كانت �لحيا� ال تطا�.

لقد قو� حبها ��شتد، �لكنه �ستحاS من طفل يرقص في 
شعاx �لشمس يلهو باألالعيب Eلى شيخ يائس يتأمل في �لظال*. 
لقد نزx ثو4 �لفر� �لز�هي �لبس ثو4 �لكآبة �لقاتم. لقد �نحصر= 
 Sطو 0كسبه  �لذ�  �لحبيب  في  �لتفكير  هو  ��حد  0مر  في  حياتها 
�لفكر صو�� سحرية با�عة ال يملكها بشر، فكانت تقيس َمن تر~ 
من �لرجاS بهذ8 �لصو�� �لتي �ستقر= في خيالها فال يعجبها �جل 
بشكله  �لصو��  هذ8  Eلى صاحب  نظر=  0نها  لو  بل  �ال تحفله، 

�لحقيقي لما 0عجبها!

1��0= 0` ُتغر� غر�مها في لجة �لعبا1�، فكانت تؤ* معبد 
�لمصنوعة من  �آللهة  �لباكر فال تجد في هذ8  �لصبا�  في  قومها 
مطرقة  لها  �تتمثل   ،xلخشو��  xلو�� نفسها  في  ما يثير  �لحجر 
�لنّحا= �لذ� صنع هذ8 �آللهة... فتعاi عبا1تها �ال ير�قها منها 

ما كا` ير�قها.

ما 0شقى �لمحبين! يمشو` كما يمشي �لناc، �يأكلو` كما 
يأكلو`، �لكنهم يعيشو` في 1نيا ال يعرفها �لناc �ال يصلو` Eليها. 
تضيق �لدنيا بالمحب �DE جفا8 محبوبه حتى ليكا1 يختنق فيها على 
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Eليه مع محبوبه 1نيا  سعتها، �يجد في �لعش �لضيق �لذ� يلجأ 
يذقها معه من يحب،  لم   �DE �للذ�ئذ  �لمحب في  ��سعة. �يتألم 
ُتنِْرها مقلتا  �DE لم  ��لطبيعة �لجميلة سو�1 في عين �لمحب قاتم 

�لمحبو4.

ُ�لد  �لتي   S[لمنا� بهذ8  يو*  0` تطوi كل  �لفتا�  كا` عمل 
فيها حبها �نما، تتفكر �تتذكر �تقبل �ألحجا� ��ألشجا�، �تسير 
مع �لوهم 0حيانًا فتظن بأ` �لحبيب حاضر معها فتهم بعناقه �بثه 
شكو�ها، ثم تجدها �حيد� فَيِجُب(١) قلبها �تشتد خفقاته، �تسقط 
على �جهها فتبكي �تذ�4 �حيد� ال يد�� بها Eال �هللا. �كانت تأمل 
0` يعو1 فتنظر8 على �لطريق �ترقب �لدقائق، فإ�D تصّر* �لنها� �لم 

تر8 عاE =1لى منزلها kيسة محز�نة.

��نتفخ بطنها من �لحمل، فباتت تحمل 0ثقاS �لحب في بطنها 
�قلبها. �عزفت عن �لطعا* ��لمنا*، فرّ� جلدها �تهافت جسدها، 
فلم يعد في طوقها 0` تطوi بمناسك حبها �منا]S هو�ها، فكانت 
تحيي �لليل ساهر� مؤ�قة، تناجي �لنجم �تسائل �لليل عن حبيبها، 

�تخاطبه من ���\ �لصحر�\ كأنه معها:

"0ين 0نت 0يها �لحبيب؟ هل تنا* �لساعة kمنًا مطمئنًا، 0* 0نت 
بين ��Dعي غير�، قد نسيتني �محو= من نفسك Dكر~ هذ8 �لبغي 
�لتي طهرتها بحبك �لكنها لوثت شرفك �مجد� بماضيها �لدنس؟ 

___________________
(١) َ�َجب �لقلب َيِجُب َ�جيبًا : خفق ��ضطر4 ��جف (مجاهد).
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لقد كا` حبك لي نقيًا كما\ �لسما\، 0نا �لطائر �لضعيف �لذ� حطم 
�لدهر جناحيه فألَِف حيا� �أل�H مع �لحشر�= ��لهو�*، فجئت 
0نت من �لسما\ لترفعه بجناحيك �لقويين Eلى �لسما\، فرفعته حتى 
�ستطاx 0` يحلق فيها، �لكن هذ� �لتر�4 �لذ� ظّل عالقًا به غّبر 

جناحك 0يها �لصقر، 0فال تعفو؟

 �Dما �جدتك   �DE ما 0بالي  حتى  �لحيا�  من  بك  قنعت  قد 
خسر=، �لكن بما�D 0قنع �قد خسرتك 0نت؟ 0تذكر ساعة جلسنا 
Eلى �لصخر� �حيَدين ��لطير ترتل صال� �لمسا\، ��لشمس نائمة 
بين  �0سها  يختفي  كا1  مريضة  كأنها  صفر�\  �ألفق  سرير  على 
Eلى  �عينا�  صد��،  Eلى  صد��  متعانقا`،  �نحن  �لوسائد، 
عينيك، ثم نبهتني Eلى مشهد �لغر�4 فطفقنا ننظر Eليه مشد�هين 

حتى غبنا في قر��� حلم ممتع من 0حال* �لحيا�.

�قد  �لملتفة  �لصغير�  �لغابة  هذ8  في  مسر�نا  0تذكر  0تذكر؟ 
خلونا فيها �حدنا �تركنا �لدنيا بضجتها �صخبها، نمشي �حيدين 
ليس معنا Eال �لحب �لذ� يربط بين قلبينا، نتلّفت حولنا فال نر~ 
Eال جذ�x �ألشجا� �لمتعانقة تتسلل من كل جهة حتى يضل �لبصر 
 ...xطريقه خاللها، �0غصانها متشابكة من فوقنا كأنها سقف مرفو
لم 0كن 0شعر بالوحد� ألنك معي، �هل كنت 0بتغي من 1نيا� 0كثر 

من Dلك؟ حسبي 0نت من �لدنيا. 0تذكر Dلك؟

0تذكر تلك �لشجر� �لمنعزلة �لوحيد� �لتي كا` لها في تا�يخ 
حبي 0جمل �آلثا�، 0ما 0نا فساهر� D0كرها �0فكر فيها!

مطمئنة  بالحيا�  ��ضية  كنت  لقد  �لحب؟  لذ�  D0قتني   �Dلما
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Eليها، 0عيش في �لظال*. فلما عرفت �لحب عرفت �لنو� ��لسمو 
 x، فال 0نا 0جد �آل` �لنو� �ال 0نا 0طيق �لرجو�علمت ما هي �للذ�

Eلى �لظال*".
*   *   *

في كل  مكتو4  ما قالت ألنه  كل  0عيد   `0 0ستطيع  �لست 
قصة غر�*. �هل �لغر�* Eال قصة ��حد� تتكر� 0بد�ً �ال يمل �لبشر 
تمثيلها؟ �هل تمر ليلة على بلد فال تر~ في 0حشائه عاشقًا مدنفًا 
يسهر �يتألم، بينا ينا* �لناk cمنين، ال يرحمو` �لمحبين أل` �لحب 

شي\ ال يد�� به Eال �لمحبو`!

�لبثت �لفتا� على عذ�بها، حتى 0حست بالجنين يتحر� في 
�لتي شاطرها  �للذ�  تحمل �حدها عو�قب هذ8  فذهبت  بطنها... 

متعتها �لرجل.
*   *   *

كثلج  نقيًا  كاألمل،  حلو�ً  كالزهر،  جميًال  �لوليد  ��ستهل 
�لربا، تبد� في عينيه كبريا\ 0بيه �جماS 0مه، كما يبد� خياS �لسما\ 
�لصافية في �لبحير� �لساكنة، فتمتلئا` بهما كما يمتلئ �لجد�S بميا8 
�لينبوx �لصافي، �يتر�11` فيهما كما يتر11 صد~ 0نشو1� �لر�عي 
في مسا�4 �لو��1 �لعميق. فضمته Eلى صد�ها �لفياH بالحب، 
�نذ�= له حبها �حياتها، �عزمت 0` تكو` له 0مًا ألنه �بنها، �0` 
تكو` له 0بًا ألنه �بن حبيبها �لغائب، �0` تنشئه على �لعز� ��لمجد 
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��لسيا1�، نز�ًال عند 1��E� �لرجل �لذ� 0حبت ��جا\ 0` يحمل 
هذ� �لوليد �سم 0بيه �لكبير.

�لقمر في ��0ئل �لشهر فلم يلبث 0`  �تكامل مثلما يتكامل 
صا� بد��ً في كل عين، �نما مثلما ينمو �لغصن �لغض في خمائل 
نيسا` �يستمتع بجماله �يزينه  �لربيع ليد��  �لر�H، يرتفع في 
بو�81، فلم يلبث 0` مأل بعطر8 كل 0نف. �يتز�يد كأنه 0غنية محب 
بد0ها همسًا في جوi �لليل ثم �ستطاS بها صوته حتى مأل �لفضا\، 
فلم تلبث 0` صا�= على كل لسا`. �يقو~ كأنه �لحب ينبثق في 

�لقلب، فلم يلبث 0` صا� حبًا مستقر�ً في كل قلب.
كذلك 0صبح هذ� �لغال*.

كا` مل\ �لعيو` ��ألفئد�، تمر �لسنو` فال تزيدE 8ال Dكاً\ 
�نبوغًا. �كا` سعيد�ً ينعم بحب 0مه �مالها، �لكن 0مر�ً ��حد�ً كا` 
 i0نه ال يعر �أللم؛ Dلك  0شد  �يؤلمه  �لسعا1�  عليه هذ8  ينغص 
لها  �لّو`  �لمسألة  عليها   S0طا� 0مه   Sما سأ �كثير�ً  0بو8.  هو  من 
�ألساليب، فكا` يمنعها من 0` تخبر1��E 8� 0بيه، فتظل معتصمة 
فال  يفكر  ��جمًا  ساهمًا  �لساعا=  ما 0مضى  �كثير�ً  بالصمت. 

يهتد�.
 Sمن هذ8 �لجبا Sفأ]مع 0` يكو` بفعاله 0بًا لنفسه، �0` ينز

فيغامر في �لشرi �لمر�*.
*   *   *

 ،Sبالما �يصلها  �لفتا�  في  يفكر  �لقرشي  �لسيد  Dلك  ظل 
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�يتعرi 0خبا� �بنه �يقّو* سبيله، �لكنه �نصرi عن �لحب �لم 
يقو1  Eنه  E` على عاتقه عب\�ً ضخمًا؛  له في حياته مكا`.  يعد 
Eحد~ �لفئتين في 0عظم معركة عرفها تا�يخ �إلنسا` من يو* هبط 
1k* من �لجنة Eلى يو* تقو* �لساعة... �لمعركة بين �لحق ��لباطل، 
بين �لحرية ��الستعبا1، بين �لمستقبل �لمنتَظر ��لماضي �لذميم، 
بين �لحضا�� ��لبد���... �كا` هو قائد �لفئة �لمد�فعة عن �لباطل، 
فجاS �لباطل جولة ثم �ضمحل، فإ�D �لنو� �لذ� جا\ به محمد ‘ 
يضي\ �لجزير�، ثم يخرE qلى �لشا* ��لعر�� فترفرi عليها ��يا= 
محمد ظافر� منصو��، ��DE هذ� �لسيد �لقرشي جند� صغير في 

جيش محمد!

�لجديد  �لدين   `0� تبدلت،  قد  �لعظمة  مقاييس   `0 Dلك 
ال يعتمد على �لنسب �لكن على �لمز�يا، �ال يعرi قانو` �لطبقا= 
0بو سفيا` حتى صا� جنديًا، ���تفع  �لكفايا=. فهبط  قانو`  بل 
هذ� �لرجل �لذ� ال يملك نسبًا في هاشم �ال 0مية �ليس له جد�1 
من مخز�*، ��تفع عمر حتى صا� 0مير �لمؤمنين ����� كسر~ 

�قيصر.

تبدلت �لدنيا كلها، فإ�D �لدعو� �لتي كانت تكافح لتغلب مكة 
�0هلها قد ملكت �لجزير� كلها �غد= في حر4 مع �ألعد�\ �لذين 

سرقو� حرية �لشعو4 �عبثو� بتر�� �إلنسانية.

��DE �لقرية �لتي كانت منقطعة ���\ �لرماS قد صا�= منذ 
هبطها محمد قصبة �أل�H، ����ثة �لمد�ئن سلطانها، �شريكة 

�لقسطنطينية في بال1ها.
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��DE هذ� �لمسجد �لصغير �لمبني من �لحجا�� ��لطين �سعف 
�لشالسيه  �قصر  �1عائمه،  بشرفاته  �لعظيم  �إليو�`  يغلب  �لنخل 
�مد�سة  �لدنيا  ند��  �يصير  �0بر�جه،  �قبابه  �نقوشه  بزخا�فه 

�لعالم.
ففي �D= مسا\ 1ُعي �لناE cلى �الجتماx في هذ� �لمسجد 
��لعبا1�)،  �لعلم   ��1 كا`  كما  �لسياسة،   ��1 �لمسجد  (�كا` 
فتو�فد�� عليه من كل صو4، فلما �جتمعو� قا* 0مير �لمؤمنين فبشر 
�لناc بفتح جديد، �قّد* Eليهم شابًا لم ير�8 من قبل ُيدعى ]يا�1ً، 
ليصف لهم هذ� �لفتح �لذ� جا\ بخبر8. ��ستشرi �لناc �نظر�� 
Eلى جانب  �لمنبر  0بو سفيا` - �كا` في 0صل  0بصر8  فلما  Eليه، 
علي - خفق قلبه ��ضطرE ...4نه �بنه ]يا1، �بن �لحّب! �حبس 
0نفاسه ليصغي Eليه �قد خاi عليه �لفضيحة، فإ�D �لفتى �لجميل 

�لوسيم يخطب خطبة يملك بها �أللبا4 �يستهو� �لقلو4.

0يعجبك  لعلي:   Sيقو  `0 سفيا`  0بو  نفَسه  يتمالك  "فال 
�بن عمك.  Eنه  0ما   :Sقا نعم.   :Sفيقو �لفتى؟  ما سمعت من هذ� 
0نا قذفته في �حم 0مه سمية. قاS: فما   :Sلك؟ قاD كيف� :Sقا
يمنعك 0` تّدعيه؟ قاS: 0خشى هذ� �لقاعد على �لمنبر (يريد عمر بن 

�لخطا4)"(١).
*   *   *

نفسه  في  �ستيقظت  �قد  معا�ية،  يلقى  سفيا`  0بو  �Dهب 
___________________

(١) بين �ألقو�c جمل من �لتا�يخ هي 0صل هذ8 �لقصة.
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Dكريا= حبه �لقديم، �طفق ينظر من ���\ خمسة �عشرين عامًا Eلى 
تلك �لفتا� �لتي �D0قته �لسعا1�، �نا]عته نفسه Eلى �العتر�i بابنها 
علنًا ثم ثنا8 0نه لم يحن �لوقت بعد، فليتربص �لينتظر. �لكنه شيخ 
كبير هو هامة �ليو* �0 غد، فمن هو �لذ� يحّمله هذ� �لسر �لذ� 

يضيق به صد�8؟ ليس له Eال صد� معا�ية، >كسر~ �لعر4<.
�1عا معا�ية فقاS له:

هذ�  كا`  لقد  �لمغير�؟  �لفاكه بن   i0تعر معا�ية.  يا  "�سمع 
�لرجل ]�qَ 0مك هند بنت عتبة بن �بيعة، �لتي جمع �هللا لها كبر 
�لنفس �شرi �لو�لد، فلم يقَو على حفظ هذ8 �ألمانة. ��ختلفا، 

�تحاكما Eلى بعض كّها` �ليمن.
�جزعت 0مك �خافت، فقاS لها 0بوها عتبة: Eنى �0~ ما حل 
بك من تنّكر �لحاS، �ما E ��Dال لمكر�8 عند�. قالت: ال ��هللا 
يا 0بتا8، ما ��D لمكر�8، �لكني 0عرi 0نكم تأتو` بشر�ً يخطئ 

�يصيب �ال kمنه 0` َيِسمني ميسمًا يكو` علّي ُسبَّة.
قاE :Sني سوi 0ختبر8 لك. �خبأ له خبيئة فعرفها، ثم قدمو� 
Eليه 0مك في نسو�، فجعل يدنو من Eحد�هن فيضر4 بيد8 على 
كتفها �يقوS: �نهضي، حتى 1نا من 0مك، فقاS لها: �نهضي غير 
متَهمة �ال جانية، �ستلدين ملكًا يقاS له: >معا�ية<. فنهض Eليها 
�لفاكه فأخذ بيدها، فنتر= يد8 �قالت: Eليك عني؛ فو�هللا ألحرصّن 

على 0` يكو` Dلك �لملك من غير�"(١).
___________________

(١) بين �ألقو�c هو ما جا\ في �ألسطو�� �لتي ��تها كتب �لتا�يخ.
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فكانت �مر0تي �كنت �بني. فإ�D صّحت بشا�� �لكاهن �جا\ 
يو* تحقيقها فاعلم 0` لك شريكًا في Dلك �لملك.

�لذ�  0بيك،  سفيا`،  0بي  صو=  تسمع  �ليو*  Dلك  في 
يستصرخك من 0عما� قلبك لترفع �بنه �لذ� �نبثق من قلبه �حبه، 
0سرتك   ��E� 0بيك  ��E �تمنحه حقه من  �سمه،  عليه  �تخلع 

�لماجد.

0تعرi من هو Dلك �أل�؟

هو �لرجل �لذ� خطب على منبر �لمدينة بين يد� عمر مخبر�ً 
بالفتح؛ Eنه >]يا1 بن 0بي سفيا`<.

*   *   *
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قضية سمرقند*

كانت ليلة ميتة ال يتر11 في صد�ها  نَفس من نسيم، �ال تبد� 
فيها حركة حيا�، عميا\ ال تبصر فيها عين من نجم يسطع في �لسما\ 
�0 مصبا� يزهر على �أل�H، �قد �0~ كل حي في سمرقند Eلى 
مضجعه، �نامت �لمدينة تحت 0ثقاS من �لصمت ��لظال*، �لم 
يبَق متيقظًا فيها Eال هذ� �لرجل �لذ� خرq من 8��1، يخوH لجة 
�لليل ما��ً Eلى غايته، �ال يقف �ال يتلّفت، حتى بلغ قصر �إلما�� 
�لمتطاير  �لشر�  نظر� تحر� ألحرقه  لو كانت  نظر�،  فألقى عليه 
منها. ثم �0سع �لخطو �0سرx كأنه يريد 0` يجنب نفسه مر0~ هذ� 

�لقصر، �0` يسابق �لزمن Eلى هدفه �لذ� يرمي Eليه.
0صو�=  D0نيه  في  �طّنت  �لغا4،  ��حتو�8  �لمدينة  �فا�� 
�لغا4 موحشًا غا�قًا في ظلمتين: ظلمته  هو�مه �حشر�ته. �كا` 
Eلى �حشته �ظالمه، �قد  ينتبه  لم  �لرجل  �لليل، �لكن  �ظلمة 

___________________
* �لنص �لتا�يخي لهذ8 �لقصة في ستة 0سطر من �لصفحة ٤١١ من >فتو� 

�لبلد�`< للبال��D، طبعة مصر سنة ١٩٣٢*.
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كا` له من ضخامة �لمطلب �لذ� يسعى Eليه، �عظم �لخطر �لذ� 
في  ��نفر�81  �لليلة  هذ8  ثقل  في  �لتفكير  عن  شاغل  عليه،  ُيقد* 
 �Dمن 0` تنشق هذ8 �لظلمة �لمتر�كبة حوله عما يؤ iلغا4 ��لخو�
�ير�x... حتى �DE بلغ �لصخر� �لتي تقو* عند با4 �لمعبد �قف 
�0حجم، �خالطته هيبة شديد�، ��قر على صد�8 شي\ لم يجد 

مثله في �لغا4 �لموحش.

�لم يكن غالمًا تفزعه �ألشبا�، �ال كا` �لجبا` �لرعديد، 
�لكن ما �ضعو8 في نفسه �هو صغير من 0سر�� �لمعبد �عجائبه 
 cَ0مامه مثل �لطفل �لصغير. �كا` فا� Sجعله يشب �يكتهل �ال يز�
غير  �لمعبد  �لكن  �لمكفهر�،  �لمعا��  �بطل  مد�فع،  غير  �لبلد 
قو~  �لمعبد  ففي  مثله،  �جاًال  �لميد�`  في  ��جه  �لئن  �لميد�`. 
ال ير�ها �خفايا ال تصنع معها شجاعته شيئًا. �لم يدخله قط، Eنما 
يدخل �لمعبد هؤال\ �لنفر من �لشيو� �لذ� ما�سو� من 0نو�x �لعبا1� 
0بد�ً،  منه  ال يخرجو`  ثم  لدخوله،  0هًال  ما جعلهم  ��لرياضا= 
�ال يجو] لهم 0` يعو��1 فير�� نو� �لشمس �ال ]هر �لر�H. �كا` 
 iيشعر بأ` لهؤال\ �لكهنة مهابة في قلبه �محبة، �يحس بالخو
منهم �هو �لذ� يو�جه �ألبطاS �لصنا1يد �يقد* على �لمو= �ألكيد 

غير خائف �ال َ�ِجل.

�طاS �قوفه عند �لصخر� �هو يتهيب 0` يقرعها بيد8 على 
نحو ما 0مر�8 0` يفعل �DE هو �صل. �جعل يحد� في �لظال*، 
فر0~ كأ` شخصًا عظيم �لهامة له لحية بيضا\ عريضة قد نبع من 
باسمه  ينا1يه  Eنسانيًا  صوتًا  سمع  �لكنه   ،xتا���  xففز  ،Hأل��
�لمعبد.  ببا4  �لموكل   cلحا�� 0نه  فعلم  يتبعه،   `0 Eلى  �يدعو8 
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فلحق به �قلبه يخفق تطلعًا Eلى ما ���\8 من خفايا �0سر��، فاجتا] 
به سر�1بًا طويًال ملتويًا تضيئه مصابيح نحاسية منقوشة، يخرq منها 
لهيب 0]�� يتر�قص فيلقي على �لجد��` �لصخرية ظالًال عجيبة، 
�في �لسر�1يب تماثيل >kلهة<(١) �D= صو� بشعة مرعبة، يومض 
من عينيها ضو\ 0حمر فيكو` لها منظر يخلع قلو4 �لجبابر�. �في 
كأنه  مخيفًا،  صفير�ً  فيصفر  �لهو�\  منها  يدخل  شقو�  �لسر4�1 
صو= سر4 من �لبو*. ثم 1خل به غرفًا منقو�� في �لصخر، حتى 
�نتهى به Eلى قاعة �لكهنة �لذين ال ير�هم 0حد (ألنهم ال يخرجو` من 
�لمعبد، �قل 0` يدِخلو� 0حد�ً عليهم) ��لذين كانو� هم حّكا* �لبلد 
�ملوكه �0صحا4 �لكلمة فيه، ال يجرz على مخالفة 0مرهم 0حد Eال 

حقت عليه لعنة >kلهة...< �لمعبد �D= �لوجه �لبشع �لمرعب!

 �0 حوله  فيما  نظر8  يدير   `0 1هشته  من  �لرجل  يستطع  لم 
ينصّب  �لكهنة �من كا` معهم، �سمع كالمًا  0` يمأل عينيه من 
في D0نيه بصو= خافت �هيب كأنما هو يسمعه حالمًا، �فهم 0` 
�لمتكلم يذكر ماضي سمرقند �سالف مجدها، �كيف هبط عليها 
هؤال\ �لمسلمو` هبوy �لبال\، فأ]�حو� عرشها �حطمو� جيشها، 
�لتي  �لخطة  على  �لكال*  في   H0فا ثم  0مرها.  �ملكو�  �حكمو� 
�ختطها إلفسا1 0خالقهم �1ينهم �Eضعافهم �Eلقا\ �لخلف بينهم، 

�كانت خطة شيطانية ��تجف لسماعها.

ثم عا1 �لمتكلم فقاS: غير 0ّنا �0ينا 0` نرجئ خطتنا �نرمي 
kخر سهم في جعبتنا؛ �Dلك 0ّنا سمعنا 0` لهؤال\ �لقو* ملكًا عا1ًال 

___________________
(١) �ال Eله Eال �هللا.



٩٠

يقيم في 1مشق، فأ]معنا 0` نرسل Eليه �سوًال يرفع Eليه شكايتنا 
�يشر� له مظلمتنا، ثم نر~ ما هو فاعل. �قد �خترنا� لمعرفتك 

�لعربية �جر�\� جنانك لتكو` 0نت �لرسوS، فهل 0نت ��Hٍ؟

قاS: نعم.

قاS: �مِض بتوفيق �آللهة!

من  �0حس   ،Hأل�� �لزهو   yفر من  تسعه  �ما   qخر�
�لخفة ��لنشاy 0نه سيطير، ��0~ ظال* �لليل 0بيض مضيئًا. �لقد 
موضع  �كا`  �لكهنة  �كلم  �لمعبد  1خل   `0 كبر~  نعمة  �عتّدها 
عهد��  مهمة  بأضخم  �لقيا*   iشر �0لو8   `0� �نجو�هم،  ثقتهم 
يمينه،  في  �شرفه  سمرقند  قطر  حرية   `0 �شعر  0حد،  Eلى  بها 
شجاعته -   yلفر - �كا`  �1نه.  ��لمنافح  عنه  �لمحامي  هو  �0نه 
يتمنى لو كلفو8 حر4 �لمسلمين �Eخر�جهم من بلد8. �لم يكن 
يعرi مبلغ قوتهم �جالS ملكهم، �0` هذ� �لقطر كله في جنب 
�1لتهم كالساقية �لتي جا\= تغالب �لبحر (�لو مد �لبحر �0]بد 
يبق  فلم  فيه  فضاعت  فشربها،  منبعها  من  �لساقية  القتلع   qها�
 ،Sلها 0ثر). فلما شد �حاله �سافر، �مضى يقطع �لليالي �لطو�
��ألسابيع ��لشهو�، �هو ال يفتأ يمشي في ظالS �لر�ية �إلسالمية 
�لمظّفر� لم ُيلِق عصا �لتسيا� �لم يبلغ �لعاصمة... من سمرقند، 
Eلى بخا�~، Eلى بلخ، Eلى هر�=، Eلى قز�ين، Eلى �لموصل، 
Eلى حلب، Eلى 1مشق... 1نيا من �لخصب ��لحضا�� ��لمجد، 
�بال1 كانت ممالك كثير�، ما مملكة منها Eال �هي 0عظم �0ضخم 
من سمرقند... �ما سمرقند في جانب ملك كسر~ �خاقا`؟ فأين 
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ملك خاقا` �كسر~؟ لقد �بتلعته �لمدينة �لمتو��ية بين �لحرتين 
���\ �ماS �لجزير�، تلك �لقرية �لتي هزها محمد بيمينه فولد= 
�ألبطاS �لذين �نتشر�� في kفا� �أل�H �ملوكها، �0نبتت �مالها 
�لخصبة  �لبال1  �هذ8  �خر�سا`   cفا�� ��لعر��  �لشا*  جنا= 
�لممرعة �لتي ليس لها kخر... �كا` كلما تقد* ��0~ جديد�ً من 

1نيا �إلسال* تمتلئ نفسه فرقًا من لقا\ �لخليفة.

*   *   *

�0فا� يومًا من Dهوله - بعدما صر* في هذ8 �لرحلة 0شهر�ً - 
على صو= �لدليل �هو يهتف باسم >1مشق<.

هذ8 1مشق، سر� �أل�H، هذ8 سد� �لدنيا. هنا �لتقى ��لعلى 
�لتي  �لكلمة   qتخر هنا  ��لجماS، من   Sلجال�� ��لغنى  ��لمجد 
تمضي مطاعة حتى تنتهي Eلى بلد8 سمرقند، �تمضي من هنا� حتى 
تبلغ �0ضًا 0بعد �0نأ~، حتى تجو] Eسبانيا. هنا يقيم �لرجل �لذ� 
ملك ما لم يملكه في سالف �لدهر قيصر �ال كسر~ �ال �إلسنكد� 
�ال خاقا`، ��لذ� ال يجد من جباS �لصين Eلى بحر �لظلما= من 

يخالف عن 0مر8 �0 ير1 قوله.

 Sليه؟ �0نى لغريب منكر مثله بالدخوE Sلكن كيف �لوصو�
عليه؟

�خالط قلبه �ليأc، فسأS عن خا` ينزS فيه، فُأ�شد Eلى خا` 
0مضى فيه ليلته. فلما 0صبح 0خرq ثيابه فلبس 0حسنها �خرq ليلقي 
�لخليفة. �0قبل على E S�0نسا` لقيه يريد 0` يسأله عن >�لقصر<، 
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فاعترته هيبة شديد� �خاi من مو�جهة �لرجل �لذ� يحكم نصف 
�لعظيم �اليًة ��حد� من  �أل�H، ��لذ� ال يبلغ ملُك شاهنشا8 
�الياته يحكمها 0مير من 0مر�ئه... �Dكر كيف كانت تتصدx �ألفئد� 
خوفًا من لقا\ كسر~ �تقف �لملو� على بابه، �كيف كا` يقتل على 
�لظّنة، �يأمر بضر4 عنق �لرجل يقوS كلمة ال تعجبه �0 يأتيه في 
ساعة يكو` فيها َلِقَس �لنفس(١) ضيق �لصد�. �تلّمس عنقه �تخيله 
معه  فطا�=  عن جسد8  �0سه طائر�ً  �لفزx مضر�بًا! �تصو�  من 
حماسته �شجاعته، �كر8 لقا\ �لخليفة �فكر في �لعو1� Eلى بلد8 
سالمًا قبل 0` يحيق به مصا4 ال ينفعه معه مجد يناله، �ال �طن 

يحر�8، �ال كاهن يرضيه.

�غر� في مخا�فه �0فكا�8، �جعل يسير على غير هد~، 
بها\8 �عظمته ظنه  مرَّ على قصر من قصو� 1مشق ��0~  �كلما 
في  ما له  قصر�ً   ~0� حتى  ��ضطر4.  قلبه  فخفق  �لخليفة  قصر 
 cلعظيم، له قو� xجالله نظير، له با4 هائل، عرضه مثل �لشا�
ُمْشَمِخّر� عالية �D= مقرنصا=(٢) �نقو� قائمه على 0سطو�نتين 
 Sال يسأ �يخرجو`  يدخلو`   cلنا�  ~0�� �لصافي،  �لمرمر  من 
0حد 0حد�ً �ال يمنعه حاجب �ال بو�4، فأيقن 0نه قصر �لخليفة. 

___________________
�لشر  Eلى  صاحبها  �نا]عت  �خبثت  ضاقت  فال`:  نفس  َلِقَسْت   (١)

(مجاهد).
ْمَخرير�، �هي �لكبر).  : �شتد ��تفاعه، فهو ُمْشَمِخرٌّ (�منه �لشَّ (٢) �ْشَمَخرَّ
للزينة  منها   qيخر  �0 �لبيو=  0سقف  من  يبر]  ما  هي  ��لمقرنصا= 

بتد�يج مناسب (مجاهد).
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�تشجع �شد من عزمه �1خل يقد* �جًال �يؤخر 0خر~، فلما لم 
 �DE هو في صحن ��سع �Dيَر 0حد�ً قد منعه سكنت نفسه، �نظر فإ
كنت في طرفه ال تستطيع 0` تتبين من هو في �لطرi �آلخر، قد 
ُفرشت �0ضه بناصع �لرخا* فهو يلمع كالمر�يا، ��لناc يجلسو` 
عليه، �حوله جد��` عالية ما �0~ قط بنا\ �0فع منها، �هي مزخرفة 
بأعجب �لزخا�i ��لنقو�، �في �سط �لصحن بركة ��سعة يتفجر 
منها �لما\ فيضربه شعاx �لشمس فيكو` له منظر عجيب. �نفذ من 
�لصحن Eلى قاعة ال تقل عنه سعة �ال يد�نيها بهاً\ �جماًال، قد قا* 
0صغر  0عمد�  فوقها  0قو�سًا  تحمل  �لرخا*،  0ساطين  سقفها على 
منها، فوقها 0حنا\ (�0 حنايا) �طاقا= معقو1�، �تتدلى من �لسقف 

سالسل �لفضة تحمل �لمصابيح ��لثريا=. 

يصنع،   �Dما ال يد��  �Dهًال   cلنا�  Sخال يمشي  �جعل 
فاصطد* برجل كا` يقو* �يقعد �يذكر �سم �هللا. �تلفت �لرجل 
Eلى �ليمين �Eلى �لشماS، �نظر Eليه فر8k غريبًا فسأله عن حاله، 
فسبق لسانه Eلى �لحقيقة فأخبر8 0نه جا\ من بلد8 يريد لقا\ �لخليفة، 
ثم تنّبه �قّد� 0` �لرجل سيرتاx لذكر �لخليفة بال تعظيم �ال تبجيل 
�لرجل  فر0~  �لسجن...  Eلى  فيستاقه  �لشرطي  Eلى  سيدفعه  �0نه 
ساكنًا ها1ئًا كأنه لم يسمع نكر�ً، �سمعه يقوS له: 0تحب 0` 10لك 

على 8��1؟

قاS: �0ليست هذ8 8��1؟!

�لمسجد.  هذ�  �هللا،  بيت  هذ�  ال؛  مبتسمًا:  �لرجل   Sقا
0صليت؟
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صلى؟! �كيف يصلي �هو على 1ين سمرقند، Dلك �لّدين 
�تلك  باألسر��،  �لمملو\  �لمعبد  هذ�  Eال  منه   iال يعر �لذ� 
يفكر:  �جعل  �لمرعب.  �لبشع  �لوجه   =�D �لمخيفة  >�آللهة...< 
"0ين هذ� �لمعبد من معبد8 �لمختبئ في بطن �لصخر، �0ين هذ� 
 Sلك �لقبح؟". �شك - أل�D� من تلك �لظلمة Sلنو� �هذ� �لجما�

مر� في عمر8 - في 1ينه �لذ� نشأ عليه!
 iال 0عر�  ، 0صلِّ لم  ال؛   :Sفقا سؤ�له،  �لرجل  �0عا1 

ما �لصال�.
قاS: �ما 1ينك؟

قاS: 0نا على 1ين كهنة سمرقند.
قاS: �ما 1ينهم؟

قاS: ال ��10؟
قاS: َمن �بك؟

قاk :Sلهة �لمعبد �لمرعبة.
 `E تشفيك  �هل  سألتها؟   `E تعطيك  �هل  �لرجل:   Sقا

مرضت؟
قاS: ال ��10...

 S8 �لرجل ضاًال جاهًال، فألقى في هذ� �لقلب �لخالي 0صوk��
�لدين �لحق بوضوحها ��ختصا�ها �جمالها؛ فلم تكن Eال ساعة 
محمد ‘،  ��سوله  باهللا  مؤمنًا  كهنة سمرقند   Sسو� حتى صا� 
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 Sكانو� من قبل لفي ضال `E� لدنيا� �لذ� جعل �هللا به �لعر4 سا1�
مبين.

ثم قاS �لرجل: قم �آل` 10ّلك على ��1 �لخليفة، �E` كانت 
هذ8 هي �لساعة �لتي يعالج شأنه فيها �شأ` عياله �ينفر1 بنفسه.

�تبعه �هو يفكر في جماS هذ� �لدين �سمّو8، �قد ]�لت 
�لغشا�� عن عينيه فأ��1 �آل` سر هذ8 �لفتو� �هذ8 �لقو� �لتي لم 
يقم لها شي\. 0ين هذ8 �لديانة �لسافر� �لو�ضحة �لتي تجعل كل 
��حد من 0تباعها كاهنًا لها ��جل 1ين... من تلك �لديانة �لمجهولة 

�لخفية؟ 0ين؟!
�خرq من �لمسجد من با4 غير �لذ� 1خل منه، فما ��عه Eال 
�لرجل يقوS له (مشير�ً Eلى با4 من 0لو�� �لخشب، غير مصبوغة 

�ال منقوشة): هذ8 8��1.
�لسوقة من  �لخليفة �1` ��1   ��1 تكو`   `0 0يمكن  هذ8؟! 

�عيته، �قد مرَّ عليها فر0~ فيها بهاً\ �جالًال؟
�نظر Eلى �لرجل يحسبه يسخر منه فر8k جا�1ً، فتركه �تقد* 
من �لبا4 �هو شا� فيما قاS �لرجل، �نظر فر0~ كهًال قائمًا يصلح 
بالطين جد�� �لمنزS ��مر0� تعجن... فتر� �لبا4 �لحق بالرجل 
مغيظًا محنقًا فقاS له: ما كا` لك 0` تكذ4 علّي �تسخر مني، 

0سألك عن ��1 �لخليفة فترشدني Eلى ��1 طيا`؟
قاS: �من �لطّيا`؟

قاS: صاحب �لد�� (��صف له ما �0~).
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�لذ�  �لمؤمنين  0مير  - ��هللا -  هذ�  �يحك!  �لرجل:   Sقا
ليس فوقه Eال �هللا. �هذ8 �لمر0�... 0ال تد�� من هذ8 �لمر0�؟ هذ8 
�لخليفتين  �لملك �0خت  �لخليفة عبد  �لخليفة عمر �بنت  ]�جة 
هذ8  خليفتين؛  �سيكونا`  �يزيد  هشا*  �0خت  �سليما`  �ليد 
0مجد �مر0� في �لعر4. �لقد كا` 0مير �لمؤمنين �0فه �لناc عيشًا 
�0كثرهم طيبًا، �لكنه كا` فيه عر� من عمر بن �لخطا4 فنزx به 
عرقه من عمر Eلى ما تر~، فُعْد Eليه فاقرx بابه ��نفض Eليه َشكاتك 
�ال تخف؛ فو�هللا ما هو �لملك �لمتكبر �ال �لحاكم �لجبا�، �لكنه 
عبد هللا متو�ضع هين لين، فإ�D �0~ �لحق 0مضا8 فلم يقف �1نه 
شي\، ��DE غضب هللا كانت �لعو�صف ��لصو�عق �1` غضبه قو� 

�نفا�Dً... فاDهب موفقًا.

مضى �لسمرقند� نحو ��1 �لخليفة يتعثر في مشيته، يقد* 
�جًال �يؤخر 0خر~، تّتقد نا� �لحماسة في نفسه فيخطو ثم تعصف 
بها �يا� �لشك فيقف، �كا` يطير به �لخياE Sلى ملو� بلد8 فيتصو� 
�ألبو�4،  على  �لحّجا4  ��0لئك  �لقصو�،  على  �لحجب  تلك 
��لسيوi �لمصلتة ��لرما� �لمشرعة، ثم يبصر هذ8 �لد��... �هذ� 
�لذ� قالو� Eنه 0مير  �لمؤمنين، فيز1�1 به �لشك. Eنه يعرi �لسلطا` 
 S0ما سلطا` �لعد ،iلذ� يحكم بالبطش ��لرعيَة �لتي تطيع بالخو�

�طاعة �لحب، فشي\ لم يعرفه في بلد8!

��ستقر في نفسه 0` �لرجل يسخر به، فعد� ���\8 حتى لحقه 
0مير   ��1 �لد�� هي  �لرجل، هل هذ8  0يها  �هللا  ناشدتك  له:   Sقا�

�لمؤمنين؟
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قاS: نعم، ��هللا Eنها لهي 8��1! هذ8 ��1 �لرجل �لذ� ��0ثته 
�فرعو`  �قيصر  كسر~  �أل�بعة:  �لملو�  تيجا`   `kلقر� شريعة 
�خاقا`، فكانت هامته �0فع من 0` يبلغها تاq منها، فما سمت 
Eليها Eال >�لعمامة< تاq �لعر4... هذ8 ��1 �لرجل �لذ� جبيت Eليه 
باليدين،  لمستحقه  �0عطا8  كيًال  �لذهب   Sفكا  ،Hأل�� ثمر�= 
هو  �بقي  �لد��،  �لمحتاجين  في  �قسم  �لجوهر،  �لفقر�\  �منح 
�0سرته بغير شي\... أل` نفسه 0كبر من 0` يمألها كل ما في �لدنيا 
من Dهب �جوهر، Eنها 0كبر من �لدنيا؛ فلذلك حقرتها �طمحت 

Eلى ما هو 0عظم منها: Eلى �لجنة!

 Sلى غا� في جبل فيعتزE مناعمها ليأ��� �ما هجر �لحيا�
�لناE �0 ،cلى مسجد فيناجي �هللا، DE` لز�1 �لعّبا1 ��حد�ً، �لما 
كا` في Dلك حديث ُير�~ �ال عجب ُيؤَثر. �لكنه ]هد في �لدنيا 
�لقد� -  - بعد  �بيد8  0مرها  �Eليه  ���حدها،  �لدنيا  �جل  (�هو 
�للهب  >في  �هو  ال يبتّل،  �للجة  في  فهو  �فسا1ها)،  صالحها 
�ال يحتر�<. �هو ]�هد �لكّن في �0سه عقَل حكيٍم، �في صد�8 
�لملك  هذ�  بعقله  يدير  فهو  10يٍب؛   َ̀ لسا فيه  �في  بطٍل،  قلَب 
�لو�سع، بقضائه �ماليته، ��1خليته �خا�جيته، �سلمه �حربه، 
�هو �لقائد �هو �لمفتي �هو �لمعّلم... 8��10 0حسن ��1E� �0قومها، 
بالمعا�ضة،  �لقائمو`  �قعد  �لثو��=،  �نامت  �ألمن،  فاستقر 
��لخا�جي،  �لشيعي  �تصافى  0مية،  بني  على  �لناقمو`  �سكت 
��لمصر� ��ليماني، ��ألسو1 ��ألحمر(١)، ��صطحب في �لبرية 

___________________
(١) كناية عن �لعر4 ��لعجم (كما كانت تقوS �لعر4).
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�لذئب ��لحمل(١)... �هو يو�جه بقلبه 0حد�� �لدهر، فترتد عنه 
ببيانه  يصو�  �هو  �لشاطئ،  صخر  عن   qلمو� ��تد�1  �ألحد�� 

�لحكمة �لعليا 10بًا خالد�ً... 

منها  ْت  ��تجَّ هّد�  ُمكَرهًا -  بالخالفة  بويع  - غد��  سمع 
 :Sفقا سليما`،  �لمؤمنين  0مير  1فن  من  منصرفًا  �كا`   ،Hأل��
 qبالسر� لتركبها،  Eليك  قربت  �لخالفة  مر�كب  قالو�:  ما هذ�؟ 
�لمحال� بالذهب �لمرصعة بالجوهر. فقاS: ما لي �ما لها؟ نّحوها 
 Sيدخل ثمنها بيت ما� xتبا عني �قربو� لي بغلتي. �0مر بها 0` 
�لمسلمين. فُقربت Eليه بغلته فركبها، �جا\8 صاحب �لشرطة يسير 
بين يديه بالحربة فقاS له: تنحَّ عني، ما لي �ما لك؟ Eنما 0نا �جل 

من �لمسلمين!

�ال حربة  موكب  (بال  بغلته  على  ��كبًا   cلنا� بين  �مشى 
�ال ��ية �ال طبل). �لرجل �لذ� يحكم �ألندلس �مّر�كش ��لجز�ئر 
�تونس �طر�بلس �مصر ��لحجا] �نجد�ً ��ليمن �سو�ية �فلسطين 
��أل�1` �لبنا` ��لعر�� ��لعجم ��0مينية ��ألفغا` �بخا�~ ��لسند 
�سمرقند... مشى �مشى �لناc بين يديه حتى 1خل �لمسجد، فقا* 
على �لمنبر فقاS: 0يها �لناE ،cني قد �بُتليت بهذ� �ألمر من غير 
��0 كا` مني فيه، �ال طلب له، �ال مشو�� من �لمسلمين. �Eني 

قد خلعت بيعتي من 0عناقكم، فاختا��� ألنفسكم.

فصا� �لناc صيحة ��حد�: Eننا �خترنا� ��ضينا بك.

___________________
(١) �نظر سير� عمر البن �لجو]�، �سيرته البن عبد �لحكم.
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�لتي   Hأل�� جنة  �لخضر�\؟  �ما  �لخضر�\،  Eلى  �مشى 
�لذ�  �لقصر   ،iُطَر� كنو]  من   Hأل�� ما في  كل  Eليها  ُحشر 
0]�= عظمُته بالخو�نق ��لسدير �غمد�` ��إليو�`. فأمر بستو�ها 
فأنزلت، �ببسطها �نما�قها فُطويت، �بطرفها �كنو]ها فحملت، 
 S0*َّ 8��1 هذ8. فقا� ،Sلك كله ��ضع ثمنه في بيت �لماD 0مر ببيع�
�لناE :cنه �جل صالح، �لكن �لملك له 0هل. E` �لملك ال يقيمه 

Eال قو� 0مين �بن 1نيا.

ظنو8 0ّ* 8��1 يقبع فيها يسّبح �يهّلل، فإ�D به يحد قلمه �يعّد 
فيه  منشو��ً   Hأل�� 0قاليم  Eلى  بيد8  فو�8  من  �يكتب  قر�طيسه، 
ساعته.  من  �لكتب  �ُينِفذ  �لملك،  به  Eال  ال يقو*  �لذ�  �لدستو� 

فعلمو� 0` خليفتهم ]�هد في �لدنيا �لكنه �بنها �0بوها.

َيقيل،  Dهب  ثم  �لضحى.  Eلى  �لصبا�  من  كله  Dلك  َفَعل 
فأتا8 �بنه عبد �لملك فقاS: يا 0مير �لمؤمنين، ما�D تريد 0` تصنع؟ 
قاS: �0 بني، 0قيل. قاS: تقيل �ال تر1 �لمظالم؟ قاS: �0 بني، 
Eني قد سهر= �لبا�حة في 0مر عمك سليما`، �Eني �DE صليت 
�لظهر �11= �لمظالم. قاS: يا 0مير �لمؤمنين، َمن لك 0` تعيش 
Eلى �لظهر؟ فتر� مقيله �خرq فبعث منا1يه ينا�1: 0ال من كانت له 
 cبيتي �من �لنا Sk َمظلمة فليرفعها، فإني منصفه من نفسي �من

!S0جمعين. �لقد - ��هللا - فعل 0كثر مما قا

يغر��  فال  �لمؤمنين،  0مير   ��1 هذ8  �لغريب،  0يها  يا  نعم 
�0نه  �جد��نها   iلزخر� من  0بو�بها  �عطل  �ضيقها  صغرها 
ال حاجب عليها �ال جند ببابها، فإ` هذ8 �لد�� 0كر* من كل قصر 
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حملته على ظهرها هذ8 �أل�H(١)؛ فامش Eليها �ال تخف!
فعا1 �لسمرقند�، فلما 1نا من �لد�� سمع ضجة ��0~ �لدين 
قد شج 0حدهما �آلخر شجة منكر�، ��0~ �لخليفة يخرq بنفسه 
فيأخذ �لولدين، فير�8 فيسأله، فيقوE :Sني متظّلم يا 0مير �لمؤمنين. 

فيقوS له: مكاَنك حتى 0عوE 1ليك.
�يدخل بالغالمين، �يسمع �لسمرقند� صو= �مر0� تصر�: 
ُمَرْيئة(٢)  �لد��  �تدخل   ،qلمشجو� �لوليد   *0 0نها  فيعلم  >�بني<، 
فتر~ �لولد �آلخر فتقوS: >�بني<. �يسمع �لقصة فيعلم 0` �بن 0مير 
 S، �تقو�يلعب مع �لغلما` فشّجه �بن هذ8 �لمر0 qلمؤمنين قد خر�
�يشفق  �لسمرقند�  قلب  �ير�  فقير!  يتيم  Eنه  ��حمو8،  �لمر0�: 
على هذ8 �لمر0� 0` ُتضر4 عنق �بنها 0مامها �هو طفل ال Dنب له 
�ال ُيسأS عن فعلته، ��DE بأمير �لمؤمنين يقوS لها: 0ما له من عطا\؟ 

فتقوS: ال. فيقوS: سنكتبه في �لذ�ية.
�تخرq �لمر0� شاكر� �1عية، �يسمع �لسمرقند� فاطمة بنت 
عبد �لملك تقوS ُمغَضبة: فعل �هللا به �فعل E` لم يشجه مر� 0خر~. 

فيقوS �لخليفة: Eنكم 0فزعتمو8(٣).
قتيبة  Eليه  فشكا  حاله،  عن  فسأله  فدعا8  �لخليفة   qخر�

___________________
(١) �لد�� هي �لمد�سة �لسميساطية �ليو*، عند �لبا4 �لشمالي لألمو�، 
�في جو��ها مد��c كثير� منها �لتي تضم قبر صال� �لدين �أليوبي.

(٢) تصغير �مر0�.
سنة  �لخطيب  �لدين  محب  خالي  (طبع  �لجو]�  البن  عمر  سير�   (٣)

.١٣٣١)، ¤ ١٧٦
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�ال منابذ�  �إلسال*  Eلى  1عو�  غير  من  غد��ً  سمرقند  1خل  �0نه 
�ال 0جا]8  بالظلم  نا  نبيُّ ما 0مَرنا  ��هللا  �لخليفة:   Sفقا �ال Eعال`. 
لنا، �E` �هللا �0جب علينا �لعدS في �لمسلمين �غير �لمسلمين. 

يا غال*... قلمًا �قرطاسًا.

فجا\8 �لغال* بو�قة قد� 0صبعين، فكتب عليها 0سطر�ً �ختمها 
�قاS له: خذها Eلى عامل �لبلد!

*   *   *

بلد  Eلى  �كلما �صل  ثانية،  مر�  �لشّقة  هذ8  يطو�  ��جع 
1خل �لمسجد فوقف في �لصف، كتفه Eلى كتف �0 له في �إلسال* 
��جهته �جهُته، �في قلبه Eيمانه �على لسانه تسبيحاته �تكبير�ته... 
0حس 0نه عضو في هذ8 �لجمعية �لكبر~، ���10 عظمة هذ� �لدين 
منهم، فال قسا�سة �ال كّها`،  �لمصلين ��حد  يؤ*   DE �حال�ته 
جميعًا  �يقفو`  �ال تماثيل،  معابد  فال   ،H�0 كل  في  �يصلو` 
صفًا ��حد�ً، فال كبير �ال صغير �ال مأمو� �ال 0مير. �شعر بعظم 
هذ8 �لد�ئر� �لتي تطيف من حوS �لكعبة تمر على �لسهل ��لحز`، 
��لعامر ��لغامر، ��لمدينة ��لقرية، يقو* فيها عبا1ٌ هللا هم �هبا` في 
�لليل �ِجنٌّ في �لنها�، خاشعة قلوبهم، �0بصا�هم �جو��حهم، 
يقفو` 0ما* �4 �لعالمين فال يبالو` �لدنيا كلها، بلذ�ئذها �kالمها 

�خيرها �شرها.

�لم تثقل عليه هذ8 �لمر� سعة 1نيا �إلسال* ألنها صا�= 1نيا8، 
�لم يجد لهذ8 �لسفر� مشقة �ال تعبًا ألنه كا` كلما �نقضت �لصال� 
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 �Dجد في �لمسجد (في كل بلد يمر عليه) َمن يسأله عن حاله، فإ�
علم 0نه غريب 0نزله 8��1، �قّد* له ِقر�8، �منحه عونه، فكا` يقابل 
قة  بين مجيئه كافر�ً �بين عو1ته مسلمًا، �كيف كا` يشعر بطوS �لشُّ
�بعد �لطريق �0لم �لغربة، فصا� يتقّلب في �لنعيم �ُيحَمل على 0كف 

�إلخو�`، فيد�� سر �لمسجد �جماS هذ� �لدين!

��صل Eلى �لمعبد، �لكنها لم ترعه - هذ8 �لمر� - تماثيله 
�ال مصابيحه، �لم يمتلئ قلبه َفَرقًا من 0سر��8 �خفايا8؛ فقد 0ضا\ 
 `0 �علم  �0هامها،  من  حقائقها  فر0~  �لحيا�  ظلمة  �إلسال*  له 
هذ8 �ألصنا* �لتي نحتوها بأيديهم �سموها kلهة ال تنفع �ال تضر، 
�ال تمنع عن نفسها ضربة �لفأc �ال لهب �لنا�. �لكنه كتم Eسالمه، 
�قرx �لبا4 قرعة �لسر فُفتح له، ��8k �لكهنة بعد 0` حسبو� 0نهم لن 
ير�8 0بد�ً، ��صف لهم ما �0~ فكا1= 0عينهم تخرq من حناجرهم 
1هشة �0يقنو� 0` قد جا\هم �لفرq، �0مر�8 فحمل �لكتا4 مختومًا 
Eلى �لعامل فإ�D فيه 0مر �لخليفة بأ` ينصب قاضيًا يحتكم Eليه كهنة 

.8zسمرقند �خليفة قتيبة، فما قضى به نفذ قضا

�0طاx �لعامل �نصب لهم قاضيًا، جميَع بَن حاضر �لباجي، 
�عين موعد �لمحاكمة. �لما عا1 فأخبر �لكاهن �ألكبر 0ظلم �جهه 
بعد Eشر�قه، كما تْرَبّد في سما\ �لنها� �لصحو �لسحُب �لسو1، �خبا 
ضيا\ �ألمل �لذ� بد� له فحسبه فجر�ً صا1قًا فإ�D هو بر� ُخلَّب(١)... 

�0يقن 0` هذ8 �لمحاكمة فصل جديد من كتا4 غد� �لمسلمين.
___________________

(١) �لُخّلب: �لسحا4 يومض برقه حتى ُيرجى مطر8، ثم ُيخلف �يتقّشع. 
�يقاS: >بر� ُخّلٌب< �يشبَّه به من يعد �ال ينجز (مجاهد).
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... �جا\ �ليو* �لموعو1، ��حتشد 0هل سمرقند من كل قاٍ¤ 
، �جا\ �لكهنة �لذين كانو� محتجبين ال ير�هم 0حد، �جا\  ٍ̀ منها ��1
�لمسجد،  �لمحكمة في  قتيبة. �كانت  �لذ� خلف  �لفاتح  �لقائد 

فقعد�� ينتظر�` �لقاضي.
 `0 يأُملو`؟ في  يأُملو` في شي\... �فيَم  �لكهنة  �لم يكن 
يحكم لهم �لقاضي �لمسلم بطر1 �لمسلمين من سمرقند؟ يحكم 
لهم هم �لمغلوبين على 0مرهم، �لمخالفين للقاضي في 1ينه، �لذين 

لم يبق لهم حوS �ال طوS؟
�على من يحكم؟ على خلفا\ �لقائد �لمظفر �لفاتح �لذ� لم 
يطأ Hَ�0 �لمشر� قائٌد 0عظم منه، �ال 0كثر ظفر�ً، �ال 0عظم فتحًا، 

Eسكند� �لعر4: قتيبة؟
كانت �لقلو4 تخفق ��تقابًا ألعجب محاكمة سمعت بها D0نا 
�لتا�يخ، �كانت �ألبصا� شاخصة Eلى با4 �لمسجد �لذ� يدخل 
منه �لقاضي �لفر1 �لذ� ُ�ضعت في عنقه 0عظم 0مانة ُ�ضعت في 
مصلحة  هنا  فها  �لرحى؛  حجَر�  بين  0ُلقي  ��لذ�   ،Hقا عنق 
0مته �سيا1� �1لته ��لبلد �لعظيم �لذ� خفقت فوقه ��ية �إلسال* 
��متلكه 0هله، �هنا� �لحق ��لشرE� .iنها لمزلة 0قد�* �لقضا�، 

�Eنها لمحنة �لضمائر.
�كا` صاحبنا �لسمرقند� يقر0 �لشك ��ال�تيا4 في �جو8 
منشو��  �لمر\ في صحيفة  يقر0  �لكهنة كما  �0جه  بلد8 �في  0هل 
تكن  �لم  يشّكو`،  يكونو�  فلم  �لمسلمو`  �0ما  هو  0ما  0مامه. 
�ما  �لوطن،  فو� مصلحة   iلشر�� �لحق   `0 في  �يبة  ُتد�خلهم 
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�لوطن؟ E` �طن �لمسلم 1ينه؛ فحيثما صا� �لمؤD`: >�هللا 0كبر< 
فثمة �طنه. �E` جها81 للحق، فإ` جا\ �لحق ]هق معه كل باطل، 

�لو كا` فيه نفع �ألمة �كا` فيه �لُغنم �ألكبر.
�نظر�� فإ�D �جل له هيئة �ألعر�4، هزيل، ضئيل �لجسم، 
شاحب �للو`، قد ال� على �0سه عمامة له ����\8 غال*. فجا\ 

حتى قعد على �أل�H محتبيًا، �قا* غالمه على �0سه.
0هذ� هو �لرجل �لذ� 0تى ليحكم على خليفة قتيبة �لعظيم، 

�على 0مير8، �على مصلحة �1لته؟ 0هذ� هو قاضي �لمسلمين؟
�لكهنة. �نا1~   cنفو ��نطفأ= kخر شعاعة من �ألمل في 
�لغال* باسم �ألمير، �هكذ� بال Eما�� �ال لقب،  فجا\ حتى جلس 

بين يديه، �نا1~ باسم كبير �لكهنة فأجلسه Eلى جانبه.
��بتد0= �لمحاكمة...

*   *   *

�تكلم �لقاضي فإ�D صوته يخرq خافتًا ضعيفًا، فقاS للكاهن: 
ما تقوS؟

قاE : S` �لقائد �لمبجل قتيبة بن مسلم قد 1خل بلدنا غد��ً 
من غير منابذ� �ال 1عو� Eلى �إلسال*.

قاS �لقاضي لألمير: ما تقوS؟
قاS: 0صلح �هللا �لقاضي. E` �لحر4 خدعة، �هذ� بلد عظيم 

قد 0نقذ8 �هللا بنا من �لكفر ���0ثه �لمسلمين.



١٠٥

Eلى  ثم  �لجزية،  Eلى  ثم  �إلسال*،  Eلى  0هله  10عوتم   :Sقا
�لقتاS؟

قاS: ال.

 xال باتباE هللا ما نصر هذ8 �ألمة� `E� .=نك قد 0قر�E :Sقا
Eال جها�1ً  بيوتنا  من  ما خرجنا  ��هللا  �Eّنا  �لغد�،  ��جتنا4  �لدين 
في سبيل �هللا؛ ما خرجنا لنملك �أل�H �ال لنعلو فيها بغير �لحق. 
ثم  0هله،  Eلى  �ير8�1  �لبلد  من  �لمسلمو`   qيخر بأ`  حكمُت 

يدعوهم �ينابذ�هم �يعلنو� �لحر4 عليهم(١).

��0~ �لكهنة �0هل سمرقند �سمعو�، �لكنهم كّذبو� عيونهم 
��Dkنهم، �ظنو� 0نهم في حلم، �لبثو� شاخصين. حتى E` 0كثرهم 
لم يلحظ 0` �لمحاكمة قد �نتهت، �0` �لقاضي ��ألمير قد �نصرفا. 
�جعل صاحبنا �لسمرقند� �لمسلم ينظر في �جه �لكاهن �ألكبر، 
فيحس 0` نو� �لحق قد 0شر� على قلبه �لذ� �ققته �لعزلة ��لتأمل. 

___________________
(١) كذلك، ال كما صنعت لجنة �لتحقيق �لتي �ختا��� �جالها من 0كابر 
قضا� Eنكلتر� �0ميركا، ��ئتمنوها على شرi �لقضا\ �لسكسوني (�لذ� 
كا` �لَجَهلة منا يضربو` بعدله �ألمثاS) �بعثوها تد�� �لبال1، تسأS كل 
��ئح �غا1: هل فلسطين حق ألصحابها �لذين يسكنونها 0* هي حق 
لجماعة �للصو¤ �لذين جا��z يسرقو` �لبيو= من 0صحابها؟ فد��= 
حتى 1ير بها، �صعد= Eلى �لسما\، �نزلت Eلى �أل�H، �بحثت 
�نقبت، فظهر لها 0` �لحق مع �للص؛ فحكمت بطر1 صاحب �لد�� 

منها ليدخلها �للص �يقيم فيها!
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�كا` �لكاهن ينظر Eلى عالمه �لذ� طالما 0حبه �kثر8 فير�8 عالمًا 
ضيقًا مقفر�ً، �ينظر Eلى 1نيا �إلسال* فإ�D هي خصبة ��سعة مزهر� 
بالخير ��لعدS ��لجماS. �ما عالمه؟ فجو� معتمة �سط �لصخر 
�لربيع  �لقمر، �ال ]هر  �لشمس �ال ضيا\   xألصّم ال يبلغها شعا�

�ال جماS �لمجد �ال جالS �إليما`.
�سطع �لنو� في قلبه فر0~ 0` 1يانته كهذ� �لمعبد، فأين هذ� 
�لتي تمتد حتى  �لطهو�   Hلمعبد من معبد �إلسال*، �هو �أل��
تصل Eلى بال1 ما سمع بها؟  0ين ضيقه من سعتها؟ 0ين ظلمته من 

نو�ها؟ 0ين سقفه �لو�طي من سمائها �لعالية؟
 qعليه �لخر� * Eنه 0لحد في 1ينه �خرq من �لمعبد (�قد ُحرِّ
منه)، فلن يعوE 1ليه 0بد�ً. 0يعو1 �لجنين Eلى بطن 0مه بعدما �0~ 
بياH �لنها� ��حب �لكو`؟ 0يعبد مر� ثانية تلك �آللهة ��D= �لوجه 

�لبشع �لمخيف بعدما عرi �4 �أل�با4 �خالق كل شي\؟
ال. لقد ماتت 1يانة �لمعبد �مر= 0يامها، فهل لما مر مآ4؟ 

هل يعو1 0مس �لغابر؟
�مّر= ساعا=، ��DE �لجو يموq بصليل �ألبو�� �يرتجف 
�لر�يا= تلو� على حو�شي �ألفق   �Dنظر فإ� ،Sعا1 �لطبو�E من

�لقريب، فسأS: ما هذ�؟ 
ذ �لحكم ��نسحب �لجيش. قالو�: لقد ُنفِّ

هذ� �لجيش �لذ� لم يقف في �جهه شي\ من مدينة يثر4 
Eلى سمرقند، ��لذ� �كتسح جيو� كسر~ �قيصر �خاقا`، �1ته 
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كلمة من شيخ هزيل خافت �لصو=، ليس معه Eال غال*، بعد 
 ،Sلى �لقتاE 1ال 1قائق. �لكنه سينذ� �سيعوE محاكمة لم تستمر

0فتقو~ سمرقند على ما عجز= عنه �لممالك كلها؟
0تر1 صخوُ� هذ� �لمعبد سيَل �لحق �لد�فق �تأكل ظلمته نو� 

�إلسال*؟
ال؛ لقد قضى �هللا 0` يمحو �لفجُر ُسْدفَة (١) �لليل. لقد 0طل 
على �لعالم يوٌ* جديد، فلن نتو��~ من نو� هذ� �ليو* في ظلمة 

�لمعبد.
�0قبل يسأله 0صحابه: ما�D تقولو`؟

فيقوS �لسمرقند� �لمسلم: 0ّما 0نا فلقد شهد= 0نه ال Eله Eال 
�هللا �0` محمد�ً عبد8 ��سوله.

فيقوS �لكاهن: �0نا 0شهد.
�تتزلزS سمرقند بالتكبير، �يعو1 �لجيش �لمسلم Eلى �لبلد 
�لمسلم؛ لم يبَق حاكم �ال محكو*، �ال غالب �ال مغلو4. صا� 
�لجميع Eخو�نًا في �هللا؛ ال فضل لعربي على 0عجمي، �ال لقو� 

على ضعيف، Eال بالتقو~ ��لصال� �ِخالS �لخير.
�1خلت سمرقند كلها في �إلسال*، فلن تخرq منه 0بد�ً.

*   *   *
___________________

(١) �لّسْدفة (بضم �لسين �فتحها): �لظلمة، �0 هي �ختالy �لضو\ ��لظلمة 
معًا، كوقت ما بين طلوx �لفجر Eلى �إلسفا� (مجاهد).
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هيالنة �لويس

كل شي\ ساكن سكو` �لمو=، مظلم ظلمة �لقبر!

�لمعركة  على  فغطى  �لسو1،  فر�عه  �لليل   S0سد �لقد 
�لالفحة �ُأل���(١)، �0خفى هذ8 �لساحة �لمفر�شة بالجثث، �هذ8 
 x��0 ألصال1(٢) �لمصبَّغة بالد*، ��0خى �لستا� على مشهد من�
مشاهد �لمأسا� �لتي يمثلها �إلنسا` 0بد�ً على مسر� �لوجو1 فيلبس 
جنو1  فسقط  �لثعبا`...  �0نيا4  �لسبع  �0ظفا�  �لذئب  جلد  فيها 
�لمعسكرين صرعى �لجهد ��لَكالS، �هجعو� كالقتلى ال يحسو` 
�ال يحلمو`، �0مست خيامهم �منا]لهم جامد� ال حيا� فيها كهذ8 

�لصخو� �لصم �لتي تحيط بها من كل جانب.

تلك هي  �إلنسانية!  �لحيا�، �عا�  kفة  �لحر4:  �تلك هي 
�لحر4: تتفجر �ألDها` بالعلو* ��لمعا�i، �تنفرq �أليد� عن 

___________________
(١) �ُأل��� هو حر �لشمس ��لنا�، �0 هو �للهب نفسه (مجاهد).

(٢) جمع َصلد، �هي �أل�H �لتي ال ُتنبت شيئًا، �0 هي �لصخر� �لعريضة 
�لملسا\، �في �لقرk` {فأَصاَبُه ��بٌِل فَتَرَكُه َصْلد�ً} (مجاهد).
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�لصنائع ��لمصانع(١) ��للطائف ��لزخا�i، �ينفق �لو�لد�` �لنفس 
�لفتو�  �لبنو`  �ستكمل   �Dفإ �تهذيبهم،  �أل�ال1  لتنشئة  ��لنفيس 
��لقو�، �0]هر= �لفنو` �تقدمت، ���تفعت �لمصانع �سَمت، 
�0خذ= �لحيا� ]خرفها ��ّ]ينت، جا\= �لحر4 فأ�1= بذلك كله 
َيْغَن باألمس. فيا �يل �لحر4! �يٌل لها  كأ` لم  فجعلته حصيد�ً 

ما لم تكن 1فاعًا عن شرi �0 حيا� �0 1ين!

*   *   *

كل شي\ ساكن سكو` �لمو=، مظلم ظلمة �لقبر، Eال خيمة 
في معسكر �لنصا�~ نائية ينبعث من شقوقها �فر�جها ضو\ خافت، 
�ُيسَمع من جوفها همس ضعيف، لو 0صغيت Eليه لسمعت صو= 
�مر0� تتكلم بلسا` �لقو* �تقوS لصاحبة لها: ما�D يشجيك �لليلة 
يا هيالنة، �ما �لذ� جد1 0حز�نك �هيج kالمك؟ 0فزعِت من هذ8 
�لمعركة �لعابسة �لتي جئنا نخوضها �نصلى نا�ها 1فاعًا عن >قبر...< 
ال تحزني  نفسك؟  خامر  قد  لويس  على  �لحز`  هو   *0 �لمسيح؟ 
يا هيالنة؛ فقد كا` مقّد��ً عليه هذ� �لمصير، �لقد عرفه �مشى Eليه 
مطمئنًا ��ضيًا، فاصبر� يا 0ختا8، فإ` لويس في �لسما\. 0ال يسر� 
0نه ما= في سبيل �لنصر�نية؟ فال تَدعي �ليأc يخالط نفسك �لقوية 

في هذ8 �لساعة �لتي تحتاجين فيها Eلى �لصبر ��لجلد!
___________________
(٣) �لمصانع: �لمباني ��آلثا�: 

 Sِـا ـَ َ̀ بين َمَصـانٍع ��ج      يبني �لرجاSَ �غيُر8ُ يبني �لُقـر~       َشـــّتا
     �قاS لبيد:        �تبقى �لدياُ� -بعَدنا- ��لمصانُع
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فتر�  �مضت  �لدنيا.  يغمر  �لسكو`  �عا1  �لمر0�،  �سكتت 
طويلة لم ُيسَمع خاللها َنْبأ� (١)، �لكن �لنو� �لضعيف لبث منبعثًا 
من شقو� �لخيمة. ثم ظهر �لقمر يطل على �لدنيا بوجه شاحب كأنه 
�جه عليل مدنف، �0 ميت محتضر، �0بد= 0شعته �لكليلة ما كا` 
�لليل قد ستر8، فبا` من خاللها Dلك �لمشهد �لموحش �لمرعب 
�لخيمة  من  �لمر0�  فخرجت  �هوًال...  �حشة  ]�81 شحوبها  �قد 
�جلست على مقربة منها تتأمل �تفكر. �كانت في �لثالثين �لكنها 
 .Sلجما� با�عة  �لعو1،  لدنة  �لطلعة،  فاتنة  بها،  كالعهد   Sال تز�
كانت تنظر Eلى تلك �لخيا* �قد �نتثر= على �لسفو� ��لصخو�، 
�تمد �لبصر Eلى جيش 0عد�ئها �لمسلمين �قد �حتل �لقلعا= �لعالية 
ليحمي 0سو�� �لمدينة �يد�0 عنها، �تفكر في هذ8 �لحيا� �لمر�عة 
�لتي تحياها، فتمتلئ نفسها حسر� على حياتها �لو�1عة في ماضيا= 
لياليها، يو* كانت في قريتها �لمتو��ية في حجر صخر� من صخو� 
>�أللب< ال تعرE iال هذ� �لعالم �لصغير �لذ� يحد8 شرقًا منعطف 
 Sلو��1، �يحد8 من �لغر4 �لمضيق �لصخر� �لضيق، �من �لشما�
��لجنو4 غابة �لصنوبر �لفاتنة �هي تحتضن �لقرية �تنبسط على 
�لسفح �لجميل، �Dلك �لسو� �لصخر� يطيف بذلك كله �يعانقه 
�يدفع عنه �ألD~. لقد كانت تر~ َمن يوغل في �لو��1 �يحتجب 
عن �لقرية في ملتفاته �منعطفاته بطًال من �ألبطاS. 0ما هذ8 �لجالميد 
�هذ8 �لذ�~ �لمشرفة على �لقرية، فلم تفكر يومًا من �أليا* في 
�لبحث عما ���\ها، �لم ترَتِق بفكرها Eلى 0عاليها لتفكر ما�D فيها... 

___________________
بالمسترسل  بالشديد �ال  ليس  �لصو=   �0 �لخفي،  �لصو=  �لّنْبأ�:   (١)

(مجاهد).
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فكيف طوحت بها �ألقد�� فألقت بها في هذ� �لعالم �لنائي �لغريب 
�لذ� لم تكن تد�� به �0 تعلم له �جو�1ً؟ �كيف كتبت عليها 0` 

تفقد ]�جها �لحبيب، �0` تعيش �سط �لذعر ��لمو=؟

�لهانئ،  ماضيها  Eلى  �لحنين  بها   1�[� �لضيق،  بها  ��شتد 
�صّو� لها �لوهم �لقرية فر0تها 0مامها، �شاهد= �لغابة �لتي يقطعها 
فيز1حمو�  �لعين  ليبلغو�  �مسا\  صبا�  كل  �فتياتها  �لقرية  فتيا` 
عليها ليرتو�� من مائها �لعذ4 �لنمير، �ُيذهبو� ظمأ 0جسامهم Eلى 
نفوسهم  ظمأ  فيطفئو�  �ألخر~  >�لعيو`<  من  �ليرتو��  �لشر�4، 
 S�0 لى �لحب... فذكر= كيف عرفت فتاها �لحبيب، �قد �0تهE
�خترقتا  قد  عينيه  كأ`  فأحست  �لغابة،  تلقا\   8��1 با4  مر� على 
شغاi قلبها. ��0ته بعد Dلك في �لغابة �لكنها لم تجرz على 0` 
تكاشفه بحبها... �هل تجرz على مثل Dلك فتا�؟ حتى كا` Dلك 
�ليو* �لسعيد �لذ� يمر في موكب حياتها بهيًا مشرقًا (على حين 
تمر 0يامها �ألخر~ شاحبا= غائما=)، فجلست معه تحت تلك 
�لشجر� �لمنعزلة 0حلى مجلس في حياتها، �لمجلس �لذ� 0علن 
فيه مولد �لحب بقبلة مسكر� ال تز�S تحس طعمها في فيها �0ثرها 

على شفتيها.

�لغر�*،  في جنة  تعيش  �لقرية،  في هذ8  كانت سعيد�  لقد 
ال تعرE iال قلبها ��بها، فهي تصبح فتمشي Eلى كنيسة �بها (ألنها 
لم تعرi هللا بيتًا خير�ً منها)، فتتوجه Eلى �هللا بالصال� �لتي حفظتها... 
�تمشي فتطوi في �لغابة، يدها في يد �لز�q �لحبيب، حتى تبلغ 
كنيسة حبها تحت �لشجر� �لمقدسة، فتؤ�1 فيها صال� �لحب على 

1ين �لغر�*، قبلة فيها (كما قاS �بن 0بي �بيعة) خمر �عسل!
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�كانت �لقرية كلها في 0من �1عة حتى نزS بها Dلك �لرجل، 
فنزS بها �لبال\ �هبطت �لمصائب، �تعكر= حياتها �لصافية كأنما 
هي بركة ساكنة سقطت عليها صخر� من �لجبل. كانت �لقرية في 
Dلك �لصبا� مستلقية في فر�� 0منها ترشف بقية 0حال* �لليل، 
لتنهض مع �لشمس فتعمل على تحقيقها، �كانت �لغابة تصلي �قد 
شمر= 0شجا� �لصنوبر للعبا1� عن سوقها، ��قفت بين يد� با�يها 
صفوفًا، �قامت �لطير تتلو صلو�تها على منابر �ألغصا`، ��قف 
�لسو�قي  �سّبحت  مصغيًا،  خاشعًا  �لحد�ئق  في  ��لزنبق  �لو�1 
فكا` لتسبيحها �سوسة �1ئمة جميلة، �0صا� �لجبال` �صمت 
Eال  �لطبيعة  معبد  في  �لخاشعة  �لصال�  هذ8  ُيفِسد  فلم  �لو��1... 
�لجبلين يحملها صو= مبحو�، كأنه صو=  بين  صرخة تد�� 
جريح ينضح صر�خه بدمه فُيسمع �لصو= 0حمر قانيًا يقطر 1مًا. 
�تو�لت �لصيحا= �لحمر ��]1�1= شد� �هوًال، فحملت �لذعر 
�لباسم  �لقرية ��0باضها ��0كا�ها، �0بدلتها بصباحها  بيو=  Eلى 
صباحًا كالح �لوجه مربّد�ً قبيحًا. �Dهب �لقو* يستقر�` �لصو= 
منفو�   ،c0لر�  iمكشو  cلقسو� من  قسًا  فر��0  �يقّصونه، 
تا��  - بالالتينية  عليهم  يلقي  �طفق  �لمسو�  لبس  قد  �لشعر، 
يتكلم  ما يفهمو` �ما ال يفهمو`. �كا`  تا�� 0خر~ -  �بالفرنسية 
باكيًا نا1بًا ناتفًا لحيته، منذ��ً بفنا\ �لنصر�نية �ضياx �لدين، �يدعو 
Eلى EنقاD >�لقبر �لمقدc< من 0يد� >�لكفر� �لمسلمين...<. فذهب 
�لهياq بالعقوS، �0طا� �ألفئد�، �0لغت �لحماسة �لمنطق، �نسي 
�لناc كل شي\ Eال هذ8 �لنا� �لتي قد سر= في �لعر��، �مشت 
Eلى �لدما� فألهبته، فنهضو� يتبعو` �لر�هب Eلى حيث ال يعلمو`، 
Eلى EنقاD >قبر �لمسيح< من 0يد� >�لكفر�< �لذ� 0هانو8 �حّقر�8. 
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�صدقت هيالنة �]�جها ما قالو� لهما من 0` �لمسلمين 0َكلة لحم 
�لبشر، �0نهم Dئا4 �إلنسانية، �0نهم َعَد�� على �لمسيح... �نهضا 
في  ��0قعو�  ��ستغلو8  �لعابثو`  به  عبث  �لذ�  �إليما`  يدفعهما 
�لوليد �سا�� مع  �لطفل  �لمر�عة، فأخذ�  �لمذبحة  0بنا\ 1k* هذ8 

.cنحو بيت �لمقد ،xلجمو�

فأيقظ  باكية،  فانفجر=  �لحبيب  ]�جها  Dكر~  �عا�1تها 
صوُتها صاحبَتها فخرجت تر�ها.

- مالك يا هيلين؟ لما�D تبكين؟ لَِم َلْم تنامي؟

 �Dفلم تجب ��ستمر= تبكي، فعا1= ترفه عنها �تو�سيها: ما
عر�� يا هيالنة؟ 0جيبي، كلميني، ال تقتلي نفسك بسكوتك.

- لويس!

�خرq �سمه ]فر� متصعد� من 0عما� �لقلب، غا�قة بالدمع، 
�عا1= تبكي.

لويس  عند�   `E ثم  �لسما\.  في  Eنه  يا 0ختا8؛  �صبر�   -
�لصغير، 0ال تسمعين كيف يبكي؟ Eنه �بنه يا هيلين، �بن �لحبيب، 
 ��� بذلك  تسعد  ��لمر�  �لسر��  0لو�`  �0يه  0جله.  من  فعيشي 

لويس. هاِ� �لطفل يا هيالنة، 0ال ترين 0` بكا\� يؤلمه؟

مغمضة  �هي  صد�ها  Eلى  تضمه  �لطفل،  هيالنة  فأخذ= 
�لعينين، �تقبله في عنقه �لد�فئ، �تمر� �جهها في صد�8، ثم 
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تضع خدها على خد8 �هي تهمس باسم لويس، كأنما تذكر به 
مولد �لحب �قبالته �أل�لى.

*   *   *

�هجعت هيالنة �صاحبتها، ��نطفأ هذ� �لنو� �لكليل �لذ� 
كا` ينبعث من �لخيمة، �مر= من �لليل ساعا=.

خالله  في  ال ُير~  مظلمًا  صامتًا  �لمسلمين  معسكر  �كا` 
نائمين  �لجند  �كا`  �لسلطا`،  خيمة  من  يسطع  �لذ�  �لنو�  Eال 
يستريحو` من عنا\ �لنها� �لماضي �لذ� خاضو� فيه حربًا من 0شد 
ما عرفو� من �لحر�4، �بذلو� جهد �لجن حتى �ستطاعو� 0` يشّقو� 
�لطريق Eلى عكا �لمحصو��. �كا` �لمد1 يتتالى على جيش �لعد� 
�لكن  �إلمد�1،   ��0� عندما  �لمسلمو`   xيجز �كا1  �لبحر،  من 
منظر �لسلطا` ثّبتهم، فقد كا` ينظر Eلى �لمر�كب تحمل �لصليبيين 
Eلى �لبر فال يثنيه مرkها �ال ُيدخل �لر�E xلى قلبه، بل كا` ير�ها 
مستبشر�ً متفائًال مؤمنًا بنصر �هللا. �لقد خّبر �لقاضي �بن شد�1 (�فيق 
بنفسه من �لعصر  �لسلطا` عد  �لجنَد �قص عليهم 0`  �لسلطا`) 
Eلى �لليل سبعين مركبًا نزلت Eلى �لبر تنقل �لمد1 ��لذخير�، فما 
ضعف �ال �ضطر4، �ال تغير �عتقا81 باهللا �لذ� يؤمن بأ` �لنصر 
من عند8. �كا` �لسلطا` 0شد �لقو* تعبًا ألنه كا` يباشر 0مو� �لحر4 
بنفسه �ينتقل خالS �لمعركة �يعّرH ��حه للمهالك، ثم يبيت 
�لليل ساهر�ً يدبر 0مو� �لمسلمين، ال يبالي ��حته �ال صحته في 

سبيل Eعال\ كلمة �هللا.

*   *   *
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في تلك �لساعة كانت تلمح �جلين يتقدما` في �لظال* يريد�` 
معسكر �لمسلمين، �هما يخطو�` بحذ� �يقفز�` على �لصخو� 
بخفة �نشاy، �قد حمل 0حدهما َهَنة صغير� ملفوفة بخرقة بيضا\ 
قد ضمها Eلى صد�8 برفق، 0حاy بها يسر�8 �0مسك بيمنا8 �لسيف 
مسلوًال خشية 0` يفجأ8 كمين �0 يعرH له عد� في هذ8 �لظلمة 
معسكر  �1خال  >�ليز�<(١)  جا�]�  فلما  صامتين،  �كانا  �لحالكة. 
�لمسلمين �0ِمَنا �ضعا �لسيوi على �أل�H �جلسا يستريحا`، 
�قد 0بقى �أل�S حمله على ��Dعه �0حاطه بطرi ثوبه مبالغة منه 
في �لعناية به، �قاS لرفيقه: ما�D تر~ �لسلطا` قائًال لنا؟ 0تر�8 ��ضيًا 
للنسا\ ��ألطفاS، �0ال   Hلذ� �0صانا 0ال نعر� عن عملنا �هو 
نمس �ألعزS بسو\، �0` ندx �لقسوc، �لم يسمح لنا Eال بسرقة 
�لمحا�بين ��لجند؟ 0فال يكر8 ما 0تينا هذ8 �لليلة �يكو` غضبه علينا 

0ضعاi �ضا8 عنا يو* سرقنا Dلك �لقائد من فر�شه؟

فأطر� �لثاني كأنما كا` يفكر في غضب �لسلطا` �يبحث 
عن سبيل �لخال¤ من هذ8 �لوهد� �لتي سقطا فيها، ثم �فع �0سه 
فجأ� �قد 0شر� �جهه بنو� �ألمل �قاS له: لما�D يغضب؟ 0ليس 
 S�0 نا هم بمثل هذ��zهللا قد 0با� لنا 0` نر1 �لعد��` بمثله؟ 0َما بد�
مر�، ���عو� نسا\نا، �سرقو� 0طفالنا؟ فلما صبرنا عنهم �ترفعنا 
عن مقابلتهم بمثل فعلهم ظنو� Dلك عجز�ً منا فأ�غلو� في عد��نهم 

�آلثم �لدني\. 0فندعهم يفعلو` ما يريد�` �ال نمد Eليهم يد�ً؟
___________________

(١) �0 �لحاجز. �كنا -�نحن في �البتد�ئية 0يا* �لحر4 �أل�لى- نسمع 
.xمن �لجند كلمة >يسق<؛ �0 ممنو
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 xلى هذ8 �لحجة، فقاما يسير�` في هذ8 �لبقاE Sطمأ` �أل���
�لتي كانت فيما مضى �ياضًا ]�هر� �تالًال خضر�ً معشبة، فجعلتها 
مفتوحًا، �0لبستها ثوبًا �1ميًا من  �لحر4 قفر�ً خاليًا �قبر�ً ��حد�ً 
0شال\ 0بنائها، حتى بلغا خيمة �لسلطا` فوجد�ها مضيئة فعلما 0نه 
لم ينم، ��قفا ينتظر�` �إلD` ليعرضا عليه ما جا\� به ألنه كا` يّطلع 

بنفسه على كل كبير� �صغير�.
�مر= ساعة �ماS ميز�` �لليل �هما ��قفا`، فسمعا حركة 
��0يا �سوًال يحا�S 0` يدخل على �لسلطا` �هم يمنعونه حتى 
0نبأهم 0نه يحمل �سالة خطير� مستعجلة ال يجو] تأخيرها، فخبر 
�بن شد�1  له �قابله على خلو� لم يكن فيها Eال  �لسلطا` فسمح 
�لقاضي، ثم خرq �لرسوS على عجل �خرq من بعد8 �بن شد�1 
فأيَِس  �لسحر،  في  Dلك  �كا`  قليًال.  سينا*  �لسلطا`   `0 معلنًا 

�لرجال` من لقائه �Dهبا ينتظر�` �لصبا�.
�لما كا` �لصبا� Dهب S�0 �لرجلين يلقى �لقاضي �بن شد�1 
يسأله عن 0مر �لسلطا`، �كا` صديقًا له، فحدثه 0` �لرسوS حمل 
Eلى �لسلطا` نبأ مر�عًا هو 0` جيشًا من �لصليبيين �أللما` يزحف 
نحو �لجنو4 في عد1 هائل، فلم يستطع 0حد من 0مر�\ �لمسلمين في 

�لشماS 0` ير81 �0 يقف في �جهه فأصبح �لمسلمو` بين نا�ين.
(�لم  ��لقو�1  �لملو�  جمع  ثم  �ألمر،  في  �لسلطا`  تفكر 
يكن يقطع 0مر�ً �1` مشو�تهم)، فهّبو� من فر�شهم �جفو� ��حتهم 
 cلنا� �لر�حة في مثلها 0شد  �لتي يلتمس  �لعصيبة  �لليلة  في هذ8 
مر�سًا �0كثرهم صبر�ً. فلما �جتمعو� عرH عليهم �ألمر، فبذلو� 
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له طاعتهم �لكنهم تهيبو� �إلقد�* على هذين �لجيشين، ��ضطربو� 
لهذ� �لخطر �لذ� لم يتوقعه 0حد منهم. 

�لرعا1يد، بل  �لجبنا\  �لملو� ��لقو�1 من  �لم يكن هؤال\ 
كانو� 0بطاS �لحومة �سا1� �لِجال1، �لم يفقد�� �إليما` �لذ� قابلو� 
به جيو� 0هل ��0بة كلها حين جا\= يحد�ها �لتعصب �لذميم، 
�ال �لشجاعة �لتي ���1 بها هذ8 �لجحافل �لجّر��� �قسموها قسمين: 
قسم مصرx على �لثر~ قد Dهب جز�\ عد��نه �آلثم، �قسم طائر 
على �جهه ال يد�� 0ين �لمحط. فتصدx �لخميس �لَعَرْمَر* تحت 
ضرباتهم �لمسد1� �هتافهم �لمظفر كما يتصدx �لقطيع من �لغنم 
�لنصر  طعم  ينسو�  �لم  0نيابه...  �0حس  �ألسد  صو=  سمع   �DE
�لماضية  �لوقائع  بها  �لتي ختمو�  �لماجد�  �ال �لنهاية  �Dقو8  �لذ� 
�لتي خاضو� غمرتها، �لكن لم يكن في تلك �لنهاية للمعا�� كلها 
فغاضت   .Sلرسو� نبأ8  حمل  �لذ�  �لعابس  �لخطب  هذ�  ما يشبه 
�لحماسة في نفوسهم �E` لم تنفد، �سكنت قليًال لتستجم �تنهض 
من جديد، 0ما نفس �لسلطا` فال تني �ال تلين، �حماسة �لسلطا` 
 cلنفو� ��D \نهم لمن �لعظماE� .ال تبلغ منها خطو4 �لدنيا كلها
�لكبير�، �لكن 0نى لهم بمثل نفس �لسلطا`؟! فلما �0~ �لسلطا` 

هيبتهم صرفهم �لبث �حد8 مهمومًا يفكر.
قاS �لرجل: فما�D فعل �لسلطا` كا` �هللا له؟ كم يحمل �حد8 

من �ألهو�S �لتي تخر تحتها �لجباS �تعجز عن حملها �ألمم!
خطط  �يرسم  0مر8  يدبر  جلس  شد�1(١):  �بن  �لقاضي   Sقا

___________________
(١) مؤلف سير� صال� �لدين.
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Eليه  0نظر  �0نا   ،cلنعا�� �لتعب  منه  0خذ  قد  مهمو*  �لقتاS �هو 
ليس معنا ثالث Eال �هللا، فسألته 0` ينا* ساعة فيستريح، فظن 0ني 
نعست فقاS لي: لعلك جا\� �لنو*. �نهض... فخرجت 0مشي Eلى 
خيمتي، فلم 0صل Eليها �kخذ في بعض شأني حتى Dّ0` �لصبح. 
فعد= ألصلي فوجدته يمر� �لما\ على 0طر�فه، فقاS لي حين نظر 
Eلي: ما 0خذني �لنو* 0صًال. فقلت: قد علمت. قاS: من 0ين؟ قلت: 

ألني ما نمت �ما بقي �قت للنو*.

0فكر  �جعلت  عليه،  ما كنا  على  �جلسنا  بالصال�  فدخلنا 
في 0مر8 �ما يحمل من �لهم �ما ��1 عليه من �لشد�، �Dكر= 
0` قتيبة بن مسلم �قع في Eحد~ �لشد�ئد �هو يحا�4 �ألتر��، 
�ضا� به �ألمر، �تكاثر عليه �لعد�، �بذS كل ما يستطيع من �لقو� 
��سع؟  0ين محمد بن   :Sفقا شيئًا.  عنه  Dلك  ُيغِن  فلم  ��لمكيد� 
قالو�: هو في 0قصى �لميمنة جانح على ِسَية(١) قوسه يومئ بأصبعه 
نحو �لسما\. فتهلل �جه قتيبة ��ستبشر ��ثق بالنصر �قاS: "��هللا 
لتلك �ألصبع 0حب Eلي من مئة 0لف سيف شهير �سنا` طرير". 
kخذ لك  قاS كنت  ما كنت تصنع؟  له:   Sقا �هللا عليهم  فتح  فلما 

بمجامع �لطر�(٢).

___________________
َية من �لقوc: ما ُعطف من طرَفيها، �هما ِسَيَتا` (مجاهد). (١) �لسِّ

(٢) �0 0نه يدعو له. ��لدعا\ من 0كبر 0سبا4 �لنصر، ��هللا 0مرنا 0` نعد لهم 
ما �ستطعنا لهم من قو� لإل�ها4 فقط، ال للنصر بها، �ليس �لنصر 
لألقو~ سالحًا �ال لألكبر عد�1ً، بل لمن يريد �هللا نصر8 {�َما �لّنْصُر 

Eال ِمن ِعْنِد �هللا} يعطيه من يشا\.
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�لعالم �0خضعو�  �لذين 1ّ�خو�  �لمسلمين  قّو�1  �Dكر= 0` 
�Eنما  �عد1هم،  بقوتهم  يملكوها  لم   Hأل�� �ملكو�  �لممالك 
�قف  قد  �لسلطا`  ��0يت  �هللا.  Eلى  ��لتجائهم  بإيمانهم  ملكوها 
حياته على �لجها1 في سبيل �هللا، �باx نفسه من �هللا، �لم يقصر 
في فريضة، �لم يهمل نافلة، بل كا` ينزS حيثما �10كته �لصال� 
(بعد  عنه   iُيعر �لم  �لصفين،  بين  �لحديث  �يسمع  فيصلي، 
�لعيش،  لذ�ئذ  من  لذ�  على  حر¤   �0 1نيا  Eلى  ميل  �لسلطنة) 
فأيقنت 0` 1عا\8 ال ُيَر1، �0نه هو �لولّي E` عد �لناcُ �أل�ليا\، 
�هو �لتقي D `Eكر�� �ألتقيا\، فقلت له: �قع لي ��قع �0ظنه مفيد�ً 
E` شا\ �هللا. قاS: �ما هو؟ قلت: �إلخالE 1لى �هللا، ��إلنابة Eليه، 

��العتما1 في كشف �لغمة عليه.

�لمولى  يغتسل  �لجمعة،  �ليو*  قلت:  نصنع؟  �كيف   :Sقا
�يصلي �يتصد� بصدقة خفية على يد من يثق به �يدعو �هللا �هو 
نصر�  في  �أل�ضية  0سبابي  �نقطعت  قد  "Eلهي،   :Sفيقو ساجد 
1ينك، �لم يبق Eال �إلخالE 1ليك، ��العتصا* بحبلك، ��العتما1 

على فضلك؛ 0نت حسبي �نعم �لوكيل".

�E` �هللا 0كر* من 0` يخيب من يلتجئ Eليه!

*   *   *

0قبلت  �لتي  �لمر0�  تلك  Eلى  �نظر  حديثه  �لقاضي  �قطع 
تريد �لسلطا`، �هي سافر� تصيح بلسا` قومها �تعوS باكية تشير 

Eشا��= �لفزx �لمر�x، فأقبل عليها يسألها ما خطبها.
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�كانت هيالنَة بذ�تها، 0فاقت فلم تجد طفلها فخرجت من 
�لخيمة جاحظة �لعينين مجنونة تصيح باسم �لدها �هي تعد� على 
غير هد~، تسير في كل سبيل تسأS كل من تر~ عن �لدها هل 
فتشو�  ساعد�ني،  0عمل؟   �Dما �لد�؟  Dهب  0ين  �لدها:   ~0�
لي عن �لد�. 0ين Dهب؟ هل ما=؟ من 0خذ8؟ 00كلته �لذئا4؟ 
 ،8k لى �لمعسكر؟ 0* قد سرقه �للصو¤؟E 4هل تدخل �لذئا�
0ين 0نت يا �لد�؟ 0ال تر�1نه علي؟ ��حموني يا ناc، فتشو� لي 

عن �لد�...

��نطلقت تعد� في �0جا\ �لمعسكر حتى بلغت خيمة �لقو�1 
فاقتحمتها، �هبطت على 0قد�مهم تولوS �تصيح. فأخذتهم �لشفقة 
بها �لكنهم كانو� عاجزين عن معونتها، فصمتو�. �بالغت في �لبكا\ 

��لتوسل، فر0~ �لقائد منهم 0` يبعث بها Eلى صال� �لدين.

يسد  نحسبه  �ما  نبيل،   cفا�� �لرجل شهم �شريف،   `E
Dليلة  باكية  قدميه  على  تسقط  مفجوعة  �مر0�  شكو~   `�1 D0نيه 
باألمس  قبض  �لذ�  �هو  �لوحيد...  �لدها  عليها  ير1   `0 ترجو8 
على قائد �لحملة �لفرنسية، فلما صا� بين يديه ��نتظر �لقتل لم يَر 
منه Eال �إلكر�* ��إلحسا`؛ خلع عليه �قدمه ��فع مجلسه �سّير8 
Eليه  بصر8  يرفع   `0 �لقائد  يستطع  فلم  مكرمًا،  معز]�ً  Eلى 1مشق 
لعجز8 عن شكر8 �لخجله من نفسه حين قابل بين صنيع �لسلطا` 

به �صنيعه هو بمن 0سرهم من قو�1 �لسلطا`.

�لنبل  من  �لدين  صال�  به  ما ُ�صف  على  �لقو�1  ���فق 
حتى  تعد�  فانطلقت  Eليه.  �لمر0�  فسير��  ��إلنسانية،   iلشر��
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تقّطعت 0نفاسها �هي تتحامل على نفسها، �تعوE 1لى �لسعي تريد 
�بنها �0 يكو`  0` تقطع �لطريق كله بوثبة ��حد� تر~ من بعدها 
فيها حتفها، �تخشى 0` تتأخر لحظة فيصيب �بنها شر... يا �حمة 

�هللا على �ألمها=!

 qكانت نفسها كالبحر �لغضبا` ال تستقر فيه موجة حتى يمو�
موجة 0خر~، �كانت �لصو� تتر11 على نفسها متعاقبًة يأخذ بعضها 
بأعقا4 بعض؛ فبينما هي تتصو� فرحها بلقا\ �لطفل فُتقد* مسرعًة 
�DE بها تفكر في هالكه فتقف لحظة كأنما لطم �جهها �لقد� بكفه، 
�لكنها تطر1 هذ8 �لصو�� من نفسها �ال تطمئن Eليها، �يعا�1ها 
�ألمل قويًا منير�ً، �يخالط �ألمَل خوE� iٌشفا�، ثم تمر عليها 
فتهزها هز�ً  �لبر�  نفسها بسرعة  kفا�  �أل�لى تجو]  صو� حياتها 
فتحتل خيالها  �لولد  Eلى غايتها �ترجع صو��  عنيفًا، ثم تمضي 
 �Dما تنظر  فوقفت  قفي.  بها:  >�ليز�<. فصاحو�  بلغت  كله. حتى 

يريد�`.

�لم تكن تد�� ما >�ليز�< �ما �لحر�4، �ما جا\ بها Eال 
لمنافعهم،  0جله  من  �سّخر�ها  �لشر  1عا�  �ستغله  �لذ�  Eيمانها 
فحرموها ]�جها �طفلها �جّرعوها (كما جرعو� �آلالi من �لبشر) 

غصص �آلال*!

0شبالها،  فقد=  �لتي  �للبو�  صر��  فيهم  تصر�  �جعلت 
�تخاطبهم بالفرنسية: �بني، �بني 0يها �لجنو1! �8�1 علي، �0يد 
�بني، فلما�D تمسكونه؟ لما�D تعذبو` �مر0� مسكينة؟ 0ين هو؟ هل 



١٢٣

قتلتمو8؟ ال، ال �0~ على �جوهكم سما= �لوحشية. Eني 0لمح 
�لشفقة على هذ8 �لوجو8، فلما�D ال تر�1` علّي �بني؟

فال يفهمو` منها شيئًا، فتعوE 1لى صر�خها. حتى جا\ �جل 
منهم يعرi لسانها فسألها: �من هو �بنك 0يتها �لمر0�؟

- �بني لويس... لويس. 0نا هيالنة. �8�1 علي. �0يد 0` 0قابل 
�لسلطا`.

خيمة  Eلى  �لطريق  على  �1لها  تمر  �تركها  �لرحمة  فأخذته 
�لسلطا` فذهبت تعد�.

*   *   *

قاS لها �لقاضي: �لكن �لسلطا` �آل` في شغل؛ يجب 0` 
تنتظر� ساعة.

- ال، ال. 0توسل Eليك، 0خاi 0` يصيب �بني سو\ فدعني 
D0هب Eليه.

�لرجل. �0مر8 0` يدعها  �Dهبي مع هذ�  �لقاضي:  لها   Sفقا
�ينبئه  �لسلطا`  على  لها   `Dيستأ حتى  �ألسر~  خيمة  في  ساعة 
نبأها. �ظنت 0نها في طريقها Eلى �لسلطا` فسا�= صامتة مسرعة، 
فلما 1خلو� بها �لخيمة ��0= �ألسر~ عا1= تصيح �تولوS، فنبه 
صياحها �ألسر~، ثم �ستفاH حتى بلغ خيمة �لسلطا`، فبعث 

يطلبها.

�كا` في 0قصى �لخيمة 0سير �ضطر4 لّما �kها ��جف قلبه، 
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�لبث بصر8 عالقًا بها حتى خرجت من حيث جا\=، فلبث مفكر�ً 
مشد�هًا، تطفو على �جهه خياال= 0فكا� هائلة �Dكريا= بعيد�، 
ثم تر�خى �0سه فأسند8 بكفيه، �ظل ساكنًا تنطو� جو�نحه على 
�لبركا`... �لذ� �نفجر بعد 1قائق، فنهض �ألسير يصر� صر�� 

�لوحش �لكليم: �0يد 0` ��0ها، �0يد 0` ��0ها.

���x صياحه �ألسر~ �هم يعهد�نه �1يعًا كالحمل، فأقبلو� 
يسألونه فال يأبه لهم �ال يكلمهم، �0سرE xليه �لحر�c يكلمونه 
فال يجيب Eال بهذ� �لصر��، فرفعو� 0مرE 8لى �لسلطا` �10خلو8 
خاضعًا.  ��قف  �0سه  طأطأ  �لسلطا`  مجلس  �حتو�8  فلما  عليه. 
�كانت عظمة �لسلطا` تمأل نفسه Eكبا��ً له، �كا` يحس فيها �لشكر 
�لخالص لِما �0~ من Eكر�* �لسلطا` في هذ8 �لمد� �لطويلة �لتي 
يقلب نظر8 في �0جا\  عند8، ثم �فع �0سه �جعل  قضاها 0سير�ً 
�لمجلس فوقع على هيالنة �هي ��ضية مطمئنة ��بنها في حجرها 
قد E َّ1�ُليها، �هي تنظر Eلى �لسلطا` نظر� شكر �حب. ثم �kها 
تنهض فجأ� فتجثو بين يديه فتقبل قدميه �تتقاطر 1موعها فيتململ 
على  نحوها   xفأسر نفسه،  يتمالك  يعد  فلم  �ُينهضها.  �لسلطا` 
غير شعو� منه، فلما �8k �لطفل هتف به: بابا... ��قع بين ��Dعيه. 
�نظر= �لمر0� مبهوتة ال تكا1 تصد� ما تر~، �جعلت تنظر حولها 
لتتثبت مما تر~ �لتعلم هل هي في يقظة �0 في حلم، ثم صاحت: 

لويس! 0نت حي؟

�فهم �لسلطا` �لقصة، فحوS �جهه حيا\ �تركهما يتعانقا`.

*   *   *
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يحا�ال`  يديه  بين  جاثيين  �جدهما  �لسلطا`  تلّفَت  �لما 
جمجما=(١)  �هي  Eال  شفاههما  �لكلما=  تجا�]  فال  شكر8، 

غامضة. فقاS لهما: Eّنا لم نفعل Eال ما يأمرنا به 1يننا.
قالت �لمر0�: 10ينك يأمر� بهذ�؟

قاS: نعم؛ فإ` �إلسال* �حمة للعالمين، لإلنسانية كلها.
 `0 �مر0� مسكينة... تحب  �لرحمة عن  0فتضيق هذ8  قالت: 

تسعد �تحيا بسال* في ظالS �إلسال*؟
كل  �سعت  �هللا  �حمة   `E لها:   Sقا� �لسلطا`  �جه  فتهلل 

شي\.
قالت: كيف 0غد� مسلمة؟

قاS: تشهدين 0` �هللا ��حد، �0` محمد�ً �سوله. ال Eله Eال 
�هللا، محمد �سوS �هللا.

فنطقت بها، �تلفتت Eلى ]�جها فوجدته ينطق بالشها1�.

*   *   *

��لقرية  �لحلو  �لماضي  يذكر�`  يدها  في  �يد8   qخر�
�لها1ئة.

- لقد تركنا �لبنفسج يا هيالنة مخضر�ً يانعًا، فهل 0]َهَر من 
___________________

(١) َجْمَجَم فال` َجْمَجمة: لم يبين كالمه (مجاهد).
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بعدنا �لبنفسج فتضّوxَ �0يجه في جو�نب �لحديقة؟ �شجر� �لتفا�: 
على  بقيت  هل  ��لعين،  0غصانها؟  ���تخت  ثما�ها  تدّلت  هل 
صفائها؟  8��0 يا هيالنة! هل لنا من �جعة Eلى Dلك �لو��1 �لسعيد 

�تلك �لغابة �لتي �لد حبنا في جنباتها �نما ��كتمل؟

- ال يا لويس؛ Eنا لن نعوE .1` يكن حبنا قد �لد في تلك 
�لغابة فإنه قد ُبعث هنا بعدما ما=. هنا عدَ= Eلّي، �هنا عرفُت 
�هللا، �هنا �0يت �لنبل ��لطهر ��إلنسانية. فلنبق هنا يا لويس. 0ليست 
هذ8 هي �أل�H �لتي ُ�لد فيها �لمسيح؟ Eننا لم نخسر �لمسيح، 

�لكننا �بحنا معه محمد�ً!

*   *   *

�لظفر  Eلى  يمشي  ساعة -  - بعد  �إلسالمي  �لجيش  �تقد* 
مكبر�ً مهلًال، �كا` لويس �لمسلم في طليعة Dلك �لجيش!

*   *   *
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سيد� من بني 0مّية

�DE ]�تم 1مشق، فسلكتم �لسو� �لصغير قبلي 
�لمسجد، �لمسمى بسو� �لقباقبية، فاسألو� 
 Hعن >�لمصبغة �لخضر�\< (�هي تحت �أل�
في ]قا� ضيق)، فقفو� عليها ساعة... فثمة 
�لد��  �لدنيا:  �قصبة   ،Hأل�� سر�  كانت 

�لخضر�\، ��1 �لخالفة �ألموية.

نحن في 1مشق، في يو* �لجمعة �لتاسع من صفر سنة تسع 
�تسعين للهجر�، ��لبلد� خالية �لطر�، مغلقة �لحو�نيت، ال تكا1 
تر~ فيها 0حد�ً؛ أل` �لناc قد �جتمعو� حوS قصر �لخالفة، �في 
�كا` صحن  Eليه.  �لمؤ1ية  �لد��4  �في  به،  �لمطيفة  �لساحا= 
�لقصر مز1حمًا بالرzسا\ ��لوجو8، 0ما �ألمر�\ �كبا� �لقو�1 �جلة 
�لخو�¤ فقد �حتلو� >�لمجالس< ��ألبها\، �على �جوههم جميعًا 
0ما��= �لترقب ��النتظا� في شي\ من �لخشية ��لجزD ،xلك أل` 
0مير �لمؤمنين سليما` بن عبد �لملك قد َفَجأ8ُ �لمرH ��شتد عليه، 
عند8 مستشا�8، �جا\ بن  �لمو=. �كا`  0نه مشرi على  �0ُشيع 

حيو�، منفر�1ً به.
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�لُحَر*) كانت نسا\   S[منا �لقصر (حيث كانت  �في �1خل 
�ألمر�\ من بني 0مية يترقبن �ألخبا�. �في صد� �لمجلس ]�جا= 
يزيد �هشا* �َمسلمة �بقية Eخو� �لخليفة، �كل ��حد� منهن تأُمل 
بعد  للخالفة  �نُتخب  �لذ�  هو  ]�جها  بأ`  لها  �لبشا��  تكو`   `0
سليما` (�لذ� يتظاهر` بالحز` عليه ��لخشية من �فاته، �تتمنى 

كل ��حد� منهن موته ليخلو مكانه لز�جها)!

�كا` في طرi �لمجلس فتا� با�عة �لجماS، بالغة �ألناقة، 
عليها ثيا4 ال تد�نيها في غال\ ثمنها �جماS مظهرها ثيا4 ��حد� 
منهن. �كا` يبد� عليها من �لهد�\ ��لوقا� ما ليس مثله على ��حد� 
منهن، كأنها ال تشا�كهن في �غبة �ال خشية �ال 0مل، �كأنها قد 

قنعت بما نالت فما تطلب فوقه مزيد�ً.

حا]=  فتا�؛  فيه  ما تطمع  كل  �لو�قع -  - في  نالت  �لقد 
�لناعم  ��لعيش  �لثرّ�  �لصالح   qلز��� ��أل41  ��لمجد   Sلجما�
�لرخّي، ُ�لد= على فر� �لخالفة في قصر 0مير �لمؤمنين، �نشأ= 
في 0حضا` �لعز تتقلب في �لنعيم، �ما طلبت شيئًا �لم تصل Eلى 

ما طلبت، �ال �شتهت شيئًا �لم تنل ما �شتهت.

�شّبت فكانت فتا� فتانة بخلقها �ُخلقها، با�عة في جمالها 
�في كمالها، �لم تكن تجد Eال من يحبها �يدللها، حبًا بها �تزلفًا 

Eلى 0بيها. 0ما عرفتم بعد من هو 0بوها؟

0تعرفو` كم �1لة �ليو* بين �لمغر4 �ألقصى ��ألفغا`؟ لقد 
كا` 0بوها يملك - �حد8 - هذ8 �لبال1 كلها؛ ما بعد 0مر8 فيها 0مر 

�ال فو� سلطانه فيها سلطا`!
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Eنها فاطمة بنت عبد �لملك، بنت �لخليفة، �0خت �لخلفا\.

�لقد طمحت Eليها - لما شّبت - 0نظا� فتيا` 0مية، فاختا� 
لها 0بوها فتى �لفتيا`، َمن �لتقى فيه مجد 0مية �تقو~ عمر، �لسيد 

�ألمو� �لنبيل، عمر بن عبد �لعزيز.

نعمة  Eلى  سابغة  نعمة  �من  قصر،  Eلى  قصر  من  ��نتقلت 
تدفقًا  عليها  �لنعم   =1�[� ��غد�ً  ترفًا  عيشها  فز�1  سابغة، 

��]1حامًا.

*   *   *

ليس  فيه،  عّمن  مترفعة  �لمجلس   iطر في  فاطمة  كانت 
لها 0مل يستخفها �ليست في نفسها حسر� على ضياx هذ� �ألمل 
ُتحزنها. ��DE بصوتين يمآل` جو�نب �لقصر، صو= فيه �لفجيعة 
��أللم، �هو نعي 0مير �لمؤمنين، �صو= فيه �لخيبة لناc ��لبشا�� 
�لمؤمنين  0مير  تسمية  Eعال`  هو  للجميع،  �لدهشة  �فيه   ،cلنا

�لجديد: عمر بن عبد �لعزيز!

�لصد�. �كانت  Eلى   iلطر� من  لحظة  في  فاطمة  ��نتقلت 
Eليها  �ألنظا�، �غد�  0حد فصا�= هي مطمح  لها  معتزلة ال يأبه 
مهو~ �لقلو4، �تأخر نسا\ �ألمر�\ لتتقد* �مر0� �لخليفة، �خرجن 

كلهن ���\ها �قد كانت 1خلت - لّما 1خلت - ���\هن جميعًا!

�لفرحة �ضحك  من  �لقصر  ��قص  قصرها،  Eلى  �عا1= 
�تكمل  �لنعيم  بعو1ته  ليتم  سيد8،  عو1�  يترقب  �كا`  بالنو�، 
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�تناجي  �لجميل  �لحلو  �لماضي  تذكر  فاطمة  �قعد=  �ألفر��. 
مستقبًال ترجو 0` يكو` 0جمل �0حلى.

Dكر= يو* �نتقلت من قصر 0بيها، 0مير �لمؤمنين عبد �لملك، 
Eلى قصر ]�جها ��بن عمها، �ألمير عمر، فإ�D قصر �ألمير 0عظم 
من قصر �لخليفة، ��DE هو يبذ8 في فرشه �]ينته �تحفه �خير�ته.

لقد كا` عمر 0كثر 0مو� ترفهًا �تملكًا، ُغذ� بالملك �نما 
في ظالله، �كانت ثيابه �لتي يخرq فيها للناc يزيد ثمنها على 
خمسة kالi �1هم، �كا` �لعطر �لذ� يتعطر به ُيؤتى به Eليه �حد8 
من �لهند، فكا` �DE جا] بمكا` عرفه من لم ير8 من عبق عطر8. 
�كا` �ألشر�i يعطو` �لغسالة �لعطية �لكبير� لتجعل ثيابهم مع ثيابه 
ليسر� Eليها من �يا8. �كانت له مشية سماها �لناc >�لعمرية< من 
حسنها �جمالها، �كانت �لغو�ني يحا�لن 0` يتعلمَنها �0` يقلدَنه 
فيها. �كا` يرخي ثوبه على عا1� �لفتيا` �ألشر�i �لمدللين في Dلك 
�لزما`، فربما 1خل �لثو4 في �لنعل فيشد8 حتى يتمز� �ال ينحني 
ليصلحه، مع 0` �لثو4 من ثيابه قد يزيد ثمنه على 0لف �1هم! �قد 

يسقط عن منكبيه فيتركه �ال يرفعه حتى يجي\ من يأخذ8!

تصو�= فاطمة هذ� كله، �ما شا�كته فيه من �لنعم في حيا� 
�لحب  0طهر  بينهما  يجمع  �كا`  مد�ها،   Sلخيا� ال يبلغ  عاشاها 
�0قو�8، �كانت Eشا�ته عندها 0مر�ً، ��غبتها عند8 فرضًا؛ ال تخالفه 

في شي\ �ال ُير1 لها عند8 طلب!

*   *   *
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�بد0= تتسرE 4لى �لقصر 0خبا� عجيبة عن �لخليفة �لجديد؛ 
فمن خا1* يدخل مسرعًا يخبر 0` �لخليفة �فض مر�كب �لخالفة 
�0لغى �لموكب �لمعتا1 ��كب �1بته... �kخر يأتي يقوE S` �لخليفة 
0علن Eلغا\ حفال= �لبيعة بما كا` لها من �لعظمة ��لجالS... �ثالث 

يقوE Sنه 0بى 0` يمد يدE 8لى شي\ من 0مو�S �لخز�نة...!

 iتعر Eنها  تكا1 تصدقها!  فال  �ألخبا�  فاطمة هذ8  �تسمع 
�لرفاهية  في  �لغا��  �لدنيا،  لنعيم  قلبه  �لمتفتح  �لشا4  ]�جها 
��لنعيم ��لمتع �لحالS... فما له ُيعرH عن �لدنيا �لتي جا\ته مقبلة 

عليه، ملقية بكل ما فيها من جميل �جليل عند قدميه؟

 Sلى قصر8، �لكنه عا1 �جًال جديد�ً. لقد تبدE عا1 �لخليفة�
فيه كل شي\؛ لقد بد= �لنعمة للناc بحكمه منذ بويع، �لكن 

0هله ���0 في بيعته بو��1 �لشقا\!

قد  عنها  فيها  غا4  �لتي  �لثالثة  �أليا*   �Dفإ فاطمة،  �تلقته 
فعلت فيه فعل ثالثة قر�`! ��DE هو شاحب �لوجه من 0ثر �لسهر 
في مصالح �لناc، مضطر4 �أل�صاS من ثقل �ألمانة �خوi �هللا، 

فانشعب قلبها �0فه به، �Eشفاقًا عليه.

0ثقل  �حملت  �ألمر  هذ�  بي   Sنز قد  يا فاطمة،  لها:   Sقا�
حمل، �سأسأS عن �لقاصي ��لد�ني من 0مة محمد، �لن تدx هذ8 
�لمهمة فضلة من نفسي �ال من �قتي 0قو* بها بحقك علّي، �لم 
تبق لي �0بًا في �لنسا\. �0نا ال �0يد فر�قك �ال �0ثر في �لدنيا 0حد�ً 
عليك، �لكني ال �0يد ظلمك، �0خشى 0ال تصبر� على ما �خترته 

لنفسي من 0لو�` �لعيش، فإ` شئت سّيرتك Eلى ��1 0بيك...
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قالت: �ما�D 0نت صانع؟

قاE :S` هذ8 �ألمو�S �لتي تحت 0يدينا، �تحت 0يد� Eخوتك 
�0قربائك، قد 0ُخذ= كلها من 0مو�S �لمسلمين، �قد عزمت على 
نزعها منهم ��1ّها Eلى �لمسلمين. �0نا با1| بنفسي، �لن 0ستبقي 
Eال قطعة H�0 لي �شتريتها من كسبي، �سأعيش منها �حدها. فإ` 

كنت ال تصبرين على �لضيق بعد �لسعة فالحقي بد�� 0بيك!

قالت: �ما �لذ� حملك على هذ�؟

قاS: يا فاطمة، E` لي نفسًا تّو�قة، ما نالت شيئًا Eال �شتهت 
ما هو خير منه، �شتهيت �إلما��، فلما نلتها �شتهيت �لخالفة، فلما 

نلتها �شتهيت ما هو خير منها؛ �هو �لجنة!

*   *   *

تر~ لو 0` تاجر�ً موسر�ً، �0 موظفًا كبير�ً يسكن في �لقصر 
�لفخم في �لشا�x �لكبير �في 8��1 نفائس �لتحف ����ئع �لفر�، 
ثم 1��0 0` يتخلى عن Dلك كله هللا، هل يجد ]�جة تو�فقه على 
Dلك �ترضى به، �تعيش معه في غرفتين فا�غتين في حا�� ضيقة، 
�لحافلة، �تمشي على  �لمائد�  بعد   Sلفو�� �لحمص  معه  �تأكل 

�جليها بدS سيا�� �لكا1يال� �لخاصة؟

ال 0ظن 0` ]�جة ترضى بهذ� �ليو*. 0ما فاطمة �لتي �نفر1= 
بين نسا\ �لتا�يخ جميعًا بأنها بنت ملك �]�جة ملك �0خت �0بعة 
ملو�، يحكم كل منهم عشرين �1لة من S�1 هذ8 �أليا*... فاطمة 
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هذ8 قالت لز�جها بعدما سألته �عرفت مقصد8 ���1فعه: �صنع 
في  �10عك  �لنعيم  في  ألصاحبك  كنت  �ما  معك،  فأنا  ما تر�8 

�لضيق، �0نا ��ضية بما ترضى به.

*   *   *

�لمترفو`،  مثَله   ��D قلما  �لذ�  �لنعيم  فجأ� عيش  ��نقطع 
�جا\ عيش شد� �ضيق قل 0` عرi مثله �لفقر�\ �لمدقعو`!

ما �نقطع ألنهما �فتقر� بعد غنى، �ال أل` �لدنيا 0نزلت بهما 
مصائبها ��0]�\ها، �لكن �نقطع ألنهما kثر� نعيمًا 0بقى �0خلد؛ 

نعيمًا ال يز�S على حين يز�S كل نعيم في �لدنيا.

�تر�  �لخد*،  �سّر�  ��لعبيد،  �إلما\  فأعتق  عمر  �بد0 
�لماS، �سكن ���1ً صغير�  بيت  Eلى  فيه  له  �لقصر، ��1 ما كا` 
شمالي �لمسجد(١). �كا` في ��1 �لحكم 0قد� حاكم، �0حز* ملك، 
�0عدS خليفة، فإ�D جا\ 8�َ�1 هذ8 �لصغير� كا` فيها كو�حد من 

.cغما� �لنا

جا\= �مر0� من مصر تريد 0` تلقى �لخليفة فهي تسأS عن 
قصر8، فدلوها على 8��1، فوجد= �مر0� على بساy مرقع بثيا4 
عتيقة، ��جًال يد�8 في �لطين يصلح جد���ً في �لد��، فسألت، 
فُدهشت لّما علمت 0` �لمر0� �لقاعد� على �لبساy هي فاطمة بنت 

___________________
(١) هي �لمد�سة �لسميساطية �ليو*، �قد جد1 بناzها من نحو �0بعين 

سنة.
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عبد �لملك ���تاعت منها �تهيبتها، فآنستها فاطمة حتى �طمأنت 
هذ�  عن  تتسترين  0ال  يا سيدتي،  لها:  فقالت  بها،  �0نست  Eليها 

�لطيا`؟ فابتسمت فاطمة �قالت: هذ� �لطيا` هو 0مير �لمؤمنين!

�جا\8 في خالفته بّياx قما� يعرH عليه ثوبًا ثمنه ثمانية 
��1هم، فقاS عمر: Eنه حسن لوال 0نه 0نعم مما ينبغي! فقاS �لرجل: 
لقد جئتك �0نت 0مير �لمدينة بثو4 ثمنة خمسة kالi �1هم، فقلت 

لي: Eنه حسن لوال 0نه خشن!

فدخل  �سخ،  قميص  عليه  �كا`  مر�،  �لخليفة   Hمر�
مسلمة بن عبد �لملك على 0خته فقاS لها: يا فاطمة، �غسلو� قميص 
 :Sهو لم ُيغسل، فقا �D0مير �لمؤمنين. قالت: نعم. فعا1 من �لغد فإ
يا فاطمة، �غسلو� قميص 0مير �لمؤمنين، فإ` �لناc يدخلو` عليه. 

قالت: ��هللا ما له قميص غير8!

�لم يدx من �لخد* Eال غالمًا صغير�ً، كا` هو �لخا1* �لوحيد 
في قصر �لخالفة، فوضعت له فاطمة �لطعا* يومًا فضجر �لخا1* 
�تبر* �قاS: عدc، عدc! كل يو* عدc! قالت فاطمة: يا بني، 

هذ� طعا* موال� 0مير �لمؤمنين!

��شتهى �لخليفة يومًا �لعنب فقاS: يا فاطمة، 0عند� �1هم 
�لمؤمنين �ال تقد� على �1هم  0مير  0نت  قالت:  به عنبًا؟  نشتر� 
من  �لقطعة  هذ8  Eال  لي  ما بقي  يا فاطمة،   :Sقا عنبًا؟  به  تشتر� 
�أل�H، ��يعها ال يكا1 يقو* بحاجاتي، ��لصبر على هذ� 0هو` 

من �لصبر على نا� جهنم!
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 Sال جو�هرها، فقاE لم يكن قد بقي لفاطمة من 0يا* �لنعيم�
لها يومًا: يا فاطمة، قد علمِت 0` هذ8 �لجو�هر قد 0خذها 0بو� 
من 0مو�S �لمسلمين �0هد�ها Eليك، �Eني 0كر8 0` تكو` معي في 
بيتي. فاختا�� Eما 0` تر1يها Eلى بيت �لماS �0 تأDني لي في فر�قك! 
قالت: بل 0ختا�� ��هللا عليها، �على 0ضعافها لو كانت لي! ��1= 

.Sلى بيت �لماE لحلي�
]�جة  مثلها  على  ال تصبر  معيشة  �لخليفة  ]�جة  �عاشت 
موظف من �لد�جة �لعاشر�، ��ضيت بذلك �تباعًا لز�جها �0مًال 

بثو�4 �بها.
�شا�كته خوفه من �هللا �تفكير8 في �آلخر�. 1خل عليه مر� 
�جل صالح من جلسائه، فقاS له عمر: �0قت �لبا�حة مفكر�ً في 
�لقبر �ساكنه. فقاS �لرجل: فكيف لو �0يت �لميت بعد ثالثة 0يا*، 
�طيب  �لهيئة  حسن  بعد  لحمه،  �0كل  جسد8  غطى  قد  ��لد�1 
�لر�ئحة �نقا\ �لثو4؟ فبكى عمر �خر مغشيًا عليه. قالت فاطمة 

لموال8 مز�حم: �يلك يا مز�حم، 0خرq هذ� �لرجل.
فخرq �لرجل، �1خلت على عمر فجعلت تصب �لما\ على 
�جهه �تبكي حتى 0فا� من غشيته، فرkها تبكي. قاS: يا فاطمة، 

ما يبكيك؟
قالت: يا 0مير �لمؤمنين، �0يت مصرعك بين 0يدينا فذكر= 
مصرعك بين يد� �هللا للمو= �تخليك عن �لدنيا �فر�قك لها، 

فذلك �لذ� 0بكاني.
*   *   *
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عليه،  0سفًا  بكت  ما=  فلما  حياته،  في  عليه  خوفًا  بكت 
حتى عشي بصرها. فدخل عليها 0خو�ها مسلمة �هشا* يسليانها 
�يعرضا` عليها ما شا\= من �ألمو�S، قالت: ��هللا ما 0بكي على 

ماS �ال نعمة، �لكني �0يت منه منظر�ً Dكرته �آل` فبكيت.

قاال: ما هو؟

 cُلّنا� ُ̀ قالت: �0يته �D= ليلة قائمًا يصلي، فقر0 {يوَ* يكو
ُ̀ �لِجباSُ كالِعْهِن �لَمْنفو�}، فشهق  كالفر�ِ�  �لَمْبثوِ�، �تكو
من �لبكا\ حتى ظننت 0` نفسه قد خرجت. فما صحا حتى نا1يته 

للصال�.

فقالت:  حليها،  عليها   1ّ� �لخالفة  يزيد  0خوها  �لي  �لما 
ال ��هللا 0بد�ً، ما كنت ألطيعه حيًا �0عصيه ميتًا. ال حاجة لي بها.

فقسمها على 0هله �نسائه �هي تنظر.

.c�0لئك - ��هللا - هم �لنا .cحمة �هللا على �0لئك �لنا�

*   *   *
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ثالثو` 0لف 1ينا�

�لمدينة  فانتقلت  �لعقيق(١)،   Sسا قد   `0 �لمدينة  في  سر~ 
بمساكنها �ساكنيها، �]هوها �كبريائها، �لهوها �غنائها، �ترفها 
�نعمائها، حتى �ستقر= في �لعقيق. �لقد كانت �لمدينة على عهد 
�لخلفا\ من بني 0مية قلب �لد�لة �لذ� يخفق بالحب ��لشعر، كما 
كانت �لشاُ* �0َسها �لذ� يفكر في �لسياسة ��لملك، ��لعر�ُ� يَدها 
تلو� بعلم >�لمعا�ضة< �تهز سيف �لثو��. �Dلك 0` فتيا` قريش 
�لفاتحو`  kباzهم  �لذ� حمله   Sلما� �شبا4 �ألنصا� ثقل عليهم 
في  �ألبيض  �لقصر  ما حو~  �قيصر:  كسر~  كنو]  ��ثو�  �لذين 
�لمد�ئن، �ما �شتملت عليه قصو� �لشا* �لبلق، �كُثَر في 0يديهم 

___________________
في  �لسيل  شقه  ماٍ\  َمسيل  كل  �لعقيق  لياقو=:  �لبلد�`  معجم  في   (١)
�أل�H فأنَهَر8 ��ّسعه، �في 1يا� �لعر4 0ِعّقة: فمنها... �منها عقيق 
�لمدينة، فيه عيو` �نخل. �قيل: هما عقيقا`، �ألكبر مما يلي �لحّر� 
Eلى قصر �لمر�جل، ��لعقيق �ألصغر ما َسُفل عن قصر �لمر�جل Eلى 
 :Sقر~. ثم قا� S[منتهى �لعْرصة، �في هذ� �لعقيق ��1 �قصو� �منا

��ألِعّقة كثير�، �Dِكُر �لعقيق في �لشعر كثير (مجاهد).
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ينفقونه. �كا` من سياسة 1مشق 0` تقصيهم  حتى ما يد��` فيَم 
ما يعلمو`  حتى  �لوقت  عليهم  فاتسع   ،Sألعما�� �لواليا=  عن 
بَِم يملؤ�نه. فانصرفو� Eلى تزجية �أليا* ��نتها4 �للذ�ئذ، فجعلو� 
�لحجا] ��1� �للهو ��لترi �مثابة �لشعر ��لغنا\. �ناهيك بالشبا4 

��لفر�� ��لِجد� �DE �جتمعت على قو* من �ألقو�*!

�كانت ليلة مشرقة غسل �لبد� بنو�8 ظلما\ها، �0حالها مثل 
�لغا1� �لمائسة بغاللتها �لبيضا\، ثم Dهب يغتسل في �لعقيق، فطفا 
ضيا8z على �جهه، يعانق قطر�ته �ير�قص 0مو�جه �لصغير�. �كا` 
منظر عجبًا، تحسب معه 0` �لو��1 ال يجر� بالما\ �Eنما يجر� 

فضة سائلة �نو��ً مذ�بًا.

�كا` �لناc منثو�ين في كل مكا`، في �لقصو� �لشم �لتي 
يفيض بها �لو��1 �تمتلئ بها �لتالS ��لصخو�، �على سفو� �لربا 
يستمعو`  �لرماS؛ حلقًا  �لحّر� �فر�  �لهضا4، �جو�نب   ��Dُ�
Eلى مغّن �0 شاعر، �0 يدير�` بينهم 0طايب �لحديث، �0 يأكلو` 
�يشربو`، �0 يلهو` �يلعبو`. �لم يكن فيهم Eال من مأل �لفر� قلبه 
�غمر= �لسعا1� فؤ�81. 0ما �لنسا\ فقد �عتزلن جانبًا، يأخذ` حظهن 
من ليالي �لعقيق، �قد بَدْ�` في شعاx �لقمر بثيابهن �لملونة �لز�هية 
��لياسمين  �لو�1  من   ،D0خا ساحر  بكل  �لفاتن  �لز�هر   Hكالر�
 Hلنرجس ��لبنفسج، ��لزهر من كل شكل �لو`. 0ما عطر �لر���

فكا` يفو� من 0عطافهن �شعو�هن �ثيابهن.

Dلك هو �لعقيق.

كم شهد من 0عر�c �لحيا� �مباهجها. كم جاS في �0جائه 
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عمر بن 0بي �بيعة ينضح حو�شيه بشعر8. كم غنى فيه معبد ��بن 
سريج �مالك بن 0بي �لسمح �عز� �لميال\، فاستفاضت 0لحانهم 
على صفحة �لما\ �شطآ`  �ألفق، �طفت على �جه �لنسيم ففتنت 
�لجباS ��لربا، �سكر منها شعاx �لقمر، فضّل طريقه مترنحًا في 

مسالك �لجو.

كم �0~ �لعقيق من �لعلما\ �لز�هدين كعر�� �مالك، ��لسمحا\ 
�ألكرمين كابن جعفر �سعيد بن �لعا¤، ��لمّجا` �لمخنثين كأشعب 

.Sطويس ��لدال�

كم �0~ �لعقيق من تا�يخنا �أل1بي ��لفني. كم 0لهم شعر�\نا 
��ئعا= �لشعر �معجز�= �لقصيد.

*   *   *

 iطر على  �0يت  �لعقيق  0نحا\  في  �لليلة  تلك  جلَت   �DE
�لطرية   Sلرما� تنحد�  �قصر8، حيث  عر��  بئر  يلي  مما  �لحر�، 
حتى تبلغ �لما\ �تدلي فيه 0قد�مها... �0يت سربًا من �لظبا\ �لفاتنا= 
فرحا=  �يتضاحكن  يتصايحن  بالما\، �هن  �يتر�ششن  يتد�فعن 
�لما\  يتأملن صفحة  �لرمل  على  تعبن جلسن   �DE عابثا=، حتى 
مثله �ال للنيل)  للفر�=  ليس  �لحجا] سحر  �لجا�� في  (�للما\ 
0ثنا\  يتلفتن  �كنَّ  �فتونها.  �لليلة  هذ8   Sبجما  =�Dمأخو �ينظر` 
�لحديث كأنهن يرقبن من يطلع عليهن من �لثنّية، فلما طاS �النتظا� 
 �Dغيا4 سهيلة، فيا ليت شعر� ما Sمنهن: لقد طا �قالت ��حد

عاقها عنا هذ8 �لليالي �لمقمر�=؟



١٤٠

فر1ّ= عليها فتا� سمر�\ قد تلفعت بثو4 من �لحرير �ألحمر: 
0ال تد�ين ما�D عاقها؟ لقد شغلها هو~ فر�� يا حبيبتي. لقد خسرنا 

سهيلة Eلى �ألبد.

 ،qلز��� iتز�جت؟ كلنا عر �فتا S�0 لَِم يا 0مينة؟ 0هي� -
فما قصرنا في حق �لرجل �ال 0هملنا حق 0نفسنا.

فأجابت 0مينة ضاحكة: �لكن ما كل ]�q فر��! 0�0يت Eلى 
جماله �شبابه؟ E` له - فو� �لجماS ��لشبا4 - ثالثين 0لف 1ينا�، 

0فليس من حق سهيلة 0` تنسى معه �لعقيق �لياليه �لمقمر�=؟

- E` تنَس �لعقيق فليس لها 0` تنسى صويحبا= صباها.

 Sللما� �للحب سكر `E .لو كنِت مكانها لنسيت 0مك �0با� -
مثلها، فأنى لسهيلة 0` تصحو من سكرتين؟

فقالت فتا� من طرi �لمجلس قد kلمها غيا4 سهيلة: لتكن 
قد �جد= كنز�ً، 0فيطير هذ� �لكنز من يدها �DE فا�قت منزلها ليلة؟ 
لم يبق في �لمدينة 0حد Eال 0*َّ �لعقيق هذ8 �لليلة، 0فتبقى سهيلة في 
عزلتها �لموحشة �هي �لفتا� �للعو4؟ ال، ال. Eنني ال 0ستطيع 0` 

0فهم هذ�.

قالت 0مينة: مسكينة 0نت يا �فيد�. تقولين Eنها في عزلة؟ Eنها 
في جنة �لحب يا صديقتي؛ E` �لدنيا على سعتها 0ضيق من هذ� 

�لعش �لذ� تعيش فيه مع من تحب...

*   *   *



١٤١

�كا` �لفتيا= في غمر� �لحديث حينما مّر بهن فا�c يحمل 
ْألمته �سالحه، قد �0خى عمامته �تلثم، فلم يعرفن من هو، �Eنما 
نظر` Eليه �هو يختر� جماعا= �لناc حتى جا�] �لجما\ �غا4 

�سط �لنخيل، فلم يحفلنه �لم يأبهن له.

�كا` Dلك فّر�َ� ]�qَ سهيلة.

�كا` فر�� قد عزi عن �للهو ��غب عن �لمتع، فتلّفت 
Eلى �جهة 0خر~ من �جها= �لحيا� في �لعصر �ألمو�؛ Eلى حيا� 

�لجد، حيا� �لجها1 في سبيل �هللا.

كل  من  يغمرها   Hأل�� في  يسيح  �لمسلمين  جيش  �كا` 
�لجْز�   iال يعر 0بد�ً  يمتد  بحر  0نه  لوال  �لبحر،  كأنه  جانب، 
 Sال يز�� ��0با،  ���0ئل  kسيا  ��0سط  بلغ  قد  �كا`  �ال يد�يه. 
يمضي في �جهه ال يقف حتى يطّو� هذ8 �لكر� �يرفع عليها علم 
�لحق ��لهد~، �يوحدها حتى تمشي كلها Eلى �لفضيلة ��لمجد 
��لخير صفًا ��حد�ً ترفرi فوقه ��ية �لقرk`... فتر� فر�� منزله، 
�خّلف ]�جه �لحسنا\ تتقلب �حيد� على فر�� �لعرc �لذ� لم 
تجف 0]ها�8، �1�0عها ماله كله، ثالثين 0لف 1ينا�، تحفظها له 
Eلى 0` يعو1 من جها81 �قد قضى حق �هللا عليه فيستأنف �لحيا� 

معها �غيد� سعيد�. 

لم يدِ� فر�� 0` جها81 في حفظ ]�جه �عصمتها �Eنشا\ 
0سر� صالحة خير له من 0` يدعها �حيد�، �0` يهجرها بعد 0` 

�D0قها من كأc �لحب �لرشفة �أل�لى.



١٤٢

�مر= �أليا*، �لبثت ليالي �لعقيق على 0نسها �طربها، �لكن 
سهيلة �لتي كانت تمأل �لو��1 0نسًا �طربًا �تشيع فيه �لسر�� ��لبهجة 
قد �ختفت في سمائها كما تختفي �لنجو* في �لليلة �لماطر�. 0ما 
�فيقاتها فلقد حرصن على 0` يخففن من لوعتها �ينسينها kالمها، 
�لفتيا=  �سقن عليها 0مينة، �فيقة صباها �صاحبة سرها �0حب 
Eلى قلبها، فكانت تعرH عنها �ال تنظر Eليها، �كّن يسألن 0مينة 

عنها كل ليلة فتقص عليهن ما �0= منها:

لقد جز= بها �ليو*، فإ�D هي (يا 0سفي عليها!) قد تبدلت 
�جدتها  نعرفها.  �لتي  سهيلة  �أليا*  من  يومًا  تكن  لم  كأنها  حتى 
ما يقر  لنا��ً  قلبها  في   `E� ها1ئة،  تفكر   Sلمنز� ]��ية  في  قابعة 
قر��ها تذيب �لحشى �تأكل �لقلب. فكلمتها فنظر= Eلّي بعينين 
ساهمتين كأنهما ال تبصر�` شيئًا، فحا�لت 0` 0عيدها Eلّي فسر1= 
عليها 0جمل Dكريا= صباها. حدثتها عن ليالي �لعقيق، �0طرفتها 
بل  به.  �لشاعر �عبثنا  0قاصيص  بنو��1 0شعب، �قصصت عليها 
لقد تلو= عليها 0جمل 0شعا�8، فلم تستمع. فحدثتها عن فّر��، 
فر0يت جسمها يهتز �لونها يشحب شحوبًا هائًال، �0لفيتها تحب 
حديثه ألنه �ْجع 0حالمها �صد~ 0فكا�ها، �لكنها تفزx من حديثه 
ألنه يذّكرها بآالمها. لقد حدثتها عنه، فقطعت علّي حديثي �قالت 
بلهجة حسبتها تجمع كل ما في �لدنيا من kال* ��0جاx: كال... Eنه 
لن يعو1. �لو 0` �مر0� 0خر~ كانت في مكانها لفسقت ��نساقت في 
طريق �لفحشا\، �لكن سهيلة في 1ينها �تقو�ها �شرفها 0منع من 
0` يستهويها �لشيطا`. �ما 0حسب Eال 0نها ستجن Eال 0` يتد��كها 

�هللا برحمة منه.



١٤٣

فينطلقن يفكر` في سهيلة، كيف يسعدنها �ينتشلنها من قر��� 
kالمها، فال يجد` Eلى Dلك من سبيل.

فلم  ال تد��،  �هي  ]�جها  من  علقت  قد  سهيلة  �كانت 
0لمًا  فز�1ها  ��ضحًا،  �لحمل  عليها  بد�  حتى  شهو�  Eال  تكن 
��لبعد عن صاحباتها،   cلنا� من  �لفر��  في  فأمعنت  0لم،  على 
Eلى  0بد�ً  تتلفت  فكانت  �شجونها،  هو�جسها  �النفر�1  فضاعف 
 Sلشر� �لبعيد، عّل نسمة من ]�جها �لحبيب تنعش فؤ�1ها، �تسأ�
�لغا1ين ��لر�ئحين عن فّر�� (0بي عبد �لرحمن) فال تجد علمًا عن 
0بي عبد �لرحمن. فتناجي �لبد� �تسأله عنه عله ير�8 كما تر�8 هي، 
�تحّمل �لريا� سالمها، �تسائل �لشمس �DE 0شرقت لعل عندها من 
0خبا�8 علمًا. ال تفعل Dلك كما يفعله �لشعر�\، فالشعر�\ يناجو` 
�لبد� �يسائلو` �لريا� ليأتو� بالطريف �لعجيب من �لمعاني، ثم 
ينامو` kمنين مطمئنين �يهجعو` مل\ عيونهم، �لكن سهيلة لم 
يكن يطيب لها منا* �ال ُتقبل على طعا*، �Eنما كانت حياتها كلها 
في هذ� �لماضي �لقصير �لذ� نعمت به حينًا ثم خسرته �هي 0شد 
ما تكو` حبًا له �شوقًا Eليه. �طغى عليها �لفكر حتى كا1= تجن 
حقًا؛ فلم يجد من يعنى بها من صديقاتها Eال �سيلة ��حد� Eلى 
نجاتها، هي 0` يستعّن عليها بأحد �ألئمة من 0صحا4 �سوS �هللا 
�0 �لتابعين لهم بإحسا`، يهديها �يرشدها �يد��� 0مر�H قلبها. 
�ليس يغلب �لحب Eال �لدين، �ال يجد �لمحب ��حة نفسه �0نس 
نية صا1قة �Eيما` متين. �لقد  Eلى �هللا، عن  �للجو\  قلبه Eال في 
0كثر  تقضي  فكانت  �هللا،  Eلى  �للجو\  في  ��حتها  سهيلة  �جد= 
نها�ها في مسجد �سوS �هللا ‘، في �لبقعة �لتي D0` �هللا 0` ُتنقل 



١٤٤

من �ياH �لجنة فتستقر على �أل�H بين محر�به �منبر8، �0ال ير~ 
0]ها�ها �يشم عبقها �يذ�� نعيمها Eال من صفا قلبه من �لعلل، 
�تنزهت بصيرته عن �لعمى، �0نشأ له �لتقى جناحين يطير بهما في 

هذ8 >�لر�ضة< من �ياH �لجنة.

*   *   *

يد�q، فصرفت  >�بيعة< طفًال  �بنها  �أليا*... �غد�  �مر= 
سهيلة Eلى تربيته همها ��ضيت به نصيبًا من �لحيا�. �كانت تحدثه 
عو1ته  �ترقب  �لحب،  بعين  تر�8  كانت  كما  له  �تصفه  0بيه  عن 
�1ئمًا، فال تسمع بركب قد* من �لشر� Eال تمنت 0` تجد8 فيهم، 
�تخيلت �0 مفاجأ� ��0 1هشة... �تصو�= لقا\E 8ياها، �بالغت 
في �لتصو� فر0= نفسها بين ��Dعيه، تقبله �تشم عبقه، ثم تقصيه 
عنها بدالS �تعاتبه عتابًا موجعًا. ثم تقد* Eليه �بنه... �لكن �لركب 

يصل �ال تسمع عن فّر�� خبر�ً من �ألخبا�.

�كبر �لصبي �ضا� ما كا` بيدها من �لماS، فكانت تصبر 
�ترتقب، ال تمد يدها Eلى �لكنز �لذ� �ئتمنها عليه، حتى لم يبَق 
معها شي\. فكانت تصبر هي ��بنها على �لضيق �تبيت على �لطو~ 
�تسلي �بنها �تحدثه عن 0بيه: غد�ً يعو1 0بو� �معه �لماS �لوفير، 

فنعيش في �غد �هناٍ\ �نستمتع بما 0حل �هللا من �لطيبا=.

- �متى يعو1 0بي يا 0ما8؟

- عما قريب؛ Eنه سيأتي مع �لركب.



١٤٥

�تعوE 1لى �نتظا� �لرْكب �تخيل �للقا\!

�في �D= صبا� Dهبت تسأS �لقا1مين من خر�سا` �تصف 
لهم ]�جها، فدنا منها �جل من �لقافلة �خّبرها 0نه شاهد8 بعينه 
قتيًال في معركة من �لمعا��. فرجعت محطمة يائسة، �لجأ= Eلى 
بابنها،  فقنعت  �لر�حتين.  Eحد~   cليأ�� باليأc؛  فأ��حها  �هللا، 
�نذ�= نفسها �مالها لتربيته �تنشئته على �لعلم ��لتقو~، ��ضعت 
�لماS بين يديه ينفقه على نفسه �Eخو�نه في طلب �لعلم �يرحل 

به Eلى �آلفا�.

*   *   *

�مر= �أليا* ��لسنو`. �تبدلت �لدنيا �تغير= �لد�S، �0فل 
نجم بني 0مية، �لكن �لبحر ال يز�S يموq �يمتد �يغمر �0جا\ من 
�أل�H جديد�، فيحمل Eليها �لحيا� ��لخصب �تعيش في �بيع 

.`k�1ئم تحت ��ية �لقر

فرفرi عليها علم  �لصين،  ��0ضي  �لشر�  �لفتح في  �بلغ 
صر�عًا  ��لباطل  �لحق  فيها   xصطر� هائلة  معا��  Eثر  �إلسال* 

عنيفًا.

�في عشية معركة من �لمعا��، خرجت منها �لر�ية �إلسالمية 
مظفر� منصو�� �خفقت على بقاx جديد� طالما خفقت قلو4 0هلها 
�لمعسكر  Eلى  �لمسلمو`   iنصر� �إلسالمي،  �لحكم  Eلى  شوقًا 
يؤ�1` في �لليل ��جب �لذكر ��لعبا1� كما ��1ّ0 في �لنها� ��جب 
�لحر4 ��لجها1، �يعطو` 0جسا1هم حقها من �لر�حة كما 0عطو� 



١٤٦

�لمجاهد�`  هؤال\  كا`  �لقد   .Sلبذ�� �لتضحية  من  حقها  �ألمة 
�لليل، �كانو� مثاًال للشرi ��لفضيلة  �لنها� ��هبانًا في  ِجنًا في 

��إلخال¤.

�مضى �لهزيع �أل�S كله، �نا* �لمجاهد�` �لم يبَق ساهر�ً 
kخر  �لمعسكر، ��جل   Sمن حو �يذهبو`  يجيئو`   cلحر�� Eال 
0صابه �أل�� فبقي مسهد�ً يحس كأ` يد�ً خفية تهز قلبه، فيخفق 
�يشتد خفقانه، �تحمله على �لرجوE xلى سالفا= 0يامه، فإ�D هو 
�لبقا\  متو��يًا في ظال* ثالثين سنة، فال يطيق  بعيد�ً  يذكر عالمًا 
في خيمته فيخرE qلى �لعر�\، فيجد �لليل ساكنًا موحشًا ال يسمع 
فيه Eال ند�\ �لحر�c �0صو�= �لوحو� �لتي تز1حم على �لجثث 
�لتي تغص بها ساحة �لقتاS، فيبتعد عنها �ينأ~ عن �لمعسكر فال 
يعترضه 0حد أل` �لجيش كله يعرفه، بل لعله 0قد* جند� فيه، لم 

يفا�قه منذ سبع �عشرين سنة يتنقل فيها من ميد�` Eلى ميد�`.

 Sمضى يمشي �حيد�ً حتى صا� في �لو��1، فجعل يجو�
فيه حتى بلغ قر��ته. �كا` يجر� في �لو��1 جد�S ما\ له خرير 
�]ئير، يبد� في �لليل مرعبًا مخيفًا، فتركه �تسلق �لجبل حتى بلغ 
ُقّنته فأشرi منها على �لفضا\ �لو�سع. �كا` �لفجر قد 1نا فسر= 
خيوy ضعيفة من �لنو� حياS �لمشر�، �لكنه 0عرH عنها ��لى 
�جهه تلقا\ �ألفق �لغربي �لمظلم. فطفق يحد� فيه، �يحس كأنه 
ينشق منه �0يجًا يحيي نفسه �ينعشها. �جعل يحس بأ` قلبه ير� �قة 
شديد�، �نفسه تسمو، �0` خياال= �لحب تلو� لعينيه من ���\ 
�ألفق �لبعيد غائبة في ظلمتين؛ ظلمة �لليل �لذ� لم ينحسر بعد، 
�قد  سهيلة  �جه  فيبصر  يتأملها،  فجعل  �لبعيد.  �لماضي  �ظلمة 



١٤٧

�قفت على �لبا4 تو1عه �تسأله 0ال يذهب، فال يبالي بها �يمضي 
كأنها كانت 0مس، �يذكر  يذكرها  Eنه  قمر�\.  ليلة  لطيته. �كانت 
�لعقيق �0هله... ثم يفكر في حاضرE .8نه سيمو= �حيد�ً شريد�ً 
ال يد�� به 0حد. Eنه ال يبالي �لدنيا �ال يحفل �لناc، �حسبه 0نه 

سيمو= مجاهد�ً في سبيل �هللا، �لكن 0ال يسأله �هللا عن ]�جته؟

يفكر  ��نطلق  Eليها،  بإسا\ته  �لساعة -  تلك  - في  �0حس 
فيها: هل هي حية ال تز�S 0* هي ماتت حزنًا �كمد�ً؟ �هل هي في 
�لمدينة 0* قد �حلت فال يد�� H�0 �0 تقلها ��0 سما\ تظلها؟ 
 iهل بقيت على �لعهد بها 0* قد �ستهو�ها �لشيطا` ��طأ لها 0كنا�
�لمعصية؟ ��لثالثو` 0لف 1ينا�؛ هذ� �لكنز، ما�D صنعت به؟ هل 
 Sجر~ على �لما �Dتكن قد ماتت فما `E� حتفظت به 0* 0نفقته؟�

��0 يد 0لقيت عليه؟

هجر  سنة...  �عشرين  سبع  صفحا=  �يقلب  يذكر  �طفق 
فيها ]�جته �تركها تتقلب �حدها على �لفر��، تفكر فيه كل ليلة 
�تشتا� Eليه �تمني نفسها بعو1ته في صباحها. تسعة kالi �سبعمئة 
 .cكل ليلة منها هذ8 �لكأ xعشرين ليلة... غبر= عليها �هي تتجر�
فما�D حملت من هّم، �ما�D �Dقت من 0لم؟ �هل بقيت بعد Dلك 

في �ألحيا\؟

Eليه  يطلب  ثم  ماله  �عن  عنها  يخبر8  مخبر�ً   `0 لو  �تمنى 
ما يشا\، �0حس كأ` �0سه سيصدx من �لتفكير، �لكنه طفق يفكر 

على �لرغم منه.

Dكر كيف لبث 0يامًا �ليالي ال تفا�� صو�تها مخيلته، حتى 
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��جه �لعد� ��نغمس في �لقتاS، فلم يكن يذكرها Eال حين يأ�� 
Eلى فر�شه. ثم 0معن في �لجها1، فلم يعد يذكرها 0بد�ً، �ظن 0نه 
لم يبَق لها في نفسه 0ثر حتى �نفجر= Dكرياته كلها في هذ8 �لليلة 

�نفجا��ً.

�جعل يتخيل هذ8 �لدهشة �للذيذ� �لتي ستغمرها حين تر�8 قد 
عاE 1ليها، �لم يعد يقو~ على �لبقا\، �تمنى لو طا� Eلى �لمدينة 

طير�نًا.

لقد خرq منها �هو شا4 ما في �جهه �ال في �0سه شعر� 
0نه  0خر~ -  - كر�  �تصو�  شيبًا.  �لحيته  �0سه  فاشتعل  بيضا\، 
سيمو= فاستفظع 0` يمو= �لّما َيَر ]�جته، �لّما يقبض ماله، 

.Sلّما يَر �لعقيق ����1 �لنقا �مسجد �لرسو�

يستأDنه  �لقائد  Eلى  فو�8  من   xفأسر �لحنين،  به  ��شتد 
.Sبالقفو

*   *   *

عا1 يطو� �لبلد�`؛ ال يستقر في مكا` �ال يقيم في بلد حتى 
�لتفكير  لحظة عن  يو�لي مسير8، ال ينقطع  فيدعه  �لحنين  يعا�81 
�كنز8  كلها  ثر�ته  1ينا�،  0لف  �لثالثو`  تلك  �ماله،  ]�جته  في 
 iليه هذ8 �أل�بعة من �آلالE نه سيضمE .لذ� يبني عليه �ألماني�
�لتي جمعها من عطائه �من نصيبه من �لغنائم. �كا` يتصو� 0لو�` 
Eلى غيرها،  ينتقل  Eلى صو�� حتى  �لممكنا=، �لكنه ال يطمئن 
ال يهد0 �ال يستريح، �كا` يخشى 0` يد�كه �ألجل قبل 0` يبلغ 
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0مله، َفَيِكز فرسه �يعد� بها عد��ً شديد�ً كأنما كا` يسابق �لمو=. 
�لتي  �أل]لية  �مالها  �بد=  �لجزير�،  طالئع  له  الحت   �DE حتى 
0عجز= �لجبابر� ��لفاتحين فلم ينالو� منها مناًال، �0عجز= �لحيا� 
فلم تقد� عليها �لم تدخل حماها �لم تخرq فيها نبتة مخضر�، 
�0عجز= �لمما= فلم يبدلها �لم ينل منها، فكأنها كانت تعيش 
فو� 0نظمة �لحيا� ��لمو=... لما بد= له هذ8 �لرماS �طمأ` Eليها 
لقلبه �نعيم، �0` شمسها  0` َسمومها ���  بها، �0حس  �0نس 
 Hلمحرقة ظل عليه ظليل، �0` جبالها �لجر1 �بيدها �لقاحلة �يا�
في عينيه �جنا=. �جعل يغّذ �لسير فيها حتى بد= له جباS �لمدينة 
تلو� له على حو�شي �ألفق، فلم يتمالك نفسه 0` يصيح من �لفر� 

�يطير Eليه.

*   *   *

�قص قلبه في صد�8 حين بد= له طالئع �لمدينة ضحى، 
�0حس كأنه لم يرها قط بهذ8 �لبهجة �هذ� �لر��\. �كا` Dهنه قد 
كّل من �لتفكير فتر� كل شي\ للمقا1ير، ��نطلق يعد نفسه لكل 
 D0حد< فوقف يتأمله �هو مأخو< Sما تفجؤ8 به. �كا` قد صا� حيا
بر�نقه �جماله، �هذ8 �أللو�` �لتي تمتزq فيها حمر� �لرماS بز�قة 
�لصخو� �بياضها، فيكو` منها صو�� فاتنة ال يمل �لناظر من �لنظر 
Eليها. �كا` فّر�� يجد في �لنظر Eليه لذ� �يذكر فيه عالمًا مبهمًا من 
�لذكريا= ��لمتع، 0نسا8 غايته لحظا=، �ستد�� على Eثرها فتر� 
�لعقيق عن يمينه (�كا` خاليًا في تلك �لساعة من �لنها�)، �سا� 
(�لم  �هللا ‘   Sسو� مسجد   ~0�� �لمدينة  له  فانكشفت  ��حلته 
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Dلك  Eلى  ال يز�لو`  �لقو*  أل`  �لقبة  هذ8  عليه  0نشئت  قد  تكن 
�لعهد على �لسنة �لصحيحة، �لم تكن هذ8 �لبدx �هذ8 �لمظاهر 
قد عرفت طريقها Eلى نفوسهم)، فذهب يؤ* منزله �هو بسالحه 
على ��حلته، �كا` يعرفه كأنه قد فا�قه 0مس. �لم تتغير �لمدينة 
عن عهد8 بها كثير�ً، �لكن kثر 0` يغلب هو�8 �يقهر �غبته، �يبد0 
بمسجد �لرسوS. �َمنذ� �لذ� يدخل �لمدينة �ال يبد0 بالسال* على 

�سوS �هللا ‘؟

صلى في �لر�ضة، �سلم على �لرسوS، ثم تلفت فإ�D هو 
بحلقة عظيمة تز1حم فيها �لعمائم، فتطاSَ�َ فلم يبصر �جه صاحبها 
�لم يعرفه، فوقف يستمع فسمع عجبًا 0نسا8 �لد�� ��لماS ��لز�جة، 
فظل في مكانه حتى Dّ0` �لمؤD` بالعصر فانفّضت �لحلقة، �Dهب 

فّر�� يصلي مع �لجماعة فشغلته �لصال� عن كل شي\.

 Sجا�8. قا Sلم يعرفه، فذهب يسأ� c�ّلم ير فّر�� �لمد
له: من صاحب �لحلقة �لتي كانت هنا kنفًا؟

فحد� فيه �لرجل �قاS له: 0ال تعرفه؟ 0ال تعرi �بيعة �لر�0؟ 
من 0ين 0نت 0يها �لرجل؟

- غريب قد* �لساعة. فَمن �بيعة �لر�0 هذ�؟

�لثو��  �سفيا`  مالك  شيخ  هذ�  �Eمامه.  �لبلد  فقيه  هذ�   -
علما\  هم  هؤال\  هؤال\؟   iتعر 0ال  سعد..  بن  ��لليث  �شعبة 
�لمسلمين �0ئمة �لدنيا. هذ� �لذ� يجلس في حلقته �0بعو` معتّماً من 
شيو� �لحديث. 0عرفت من هو �بيعة �لر�0؟ هذ� �لذ� 0نفق على 
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نفسه �على طلبة �لعلم ثالثين 0لف 1ينا�، 0�0يت مثل هذ�؟ 0سمعت 
به؟ Eنه لم يجلس للناc حتى بلغ من �لعلم ��لعبا1� مبلغ َمن يشهد 

له �بن عمر، 0فتعرi من هو �بن عمر 0* 0نت لم تسمع به؟
فقاS فّر��: بلى؛ لقد عرفت، لقد عرفت. �قا* Eلى فرسه 
Eلى  ��نطلق  �محه  �حمل  فركبها  �لمسجد،  ببا4  ��تبطها  �قد 
8��1، �قد هاجت في نفسه Dكرياته �شكوكه �عاE =1ليها صو�� 
]�جته، فإ�D هو يبصرها للمر� �لو�حد� ��لسبعين بثيابها �لبيضا\ 

تشير Eليه 0ال يذهب، �صو�� �لثالثين 0لفًا.
ما�D جر~ عليها، ��0 جديد مفاجئ ستلقا8 به �لمقا1ير؟

�لم تكن 8��1 نائية عن �لمسجد، فبلغها بعد قليل �نزS عن 
فرسه ��محه بيد8، �هّم بخفق �لبا4، فما ��عه Eال شا4 حسن 
�مر0ته  نعم؛  �مر0ته.  تشيعه  منه،   qيخر �لفتو�،  مكتمل  �لثيا4، 
سهيلة. لقد عرفها من �لنظر� �أل�لى برغم ما تغير=، ��kها بعينه 
�لبا4، فهاq 1مه في عر�قه  تشّيع هذ� �لشا4 ثم تدخل �تغلق 
 ،Sلمنز� S0قبل عليه مزمجر�ً صا�خًا، فنّحا8 عن �لبا4 �هّم بدخو�

فعجب منه �لشا4.
>�صا� به: يا عد� �هللا، 0تهجم على منزلي؟ قاS: بل 0نت 

عد� �هللا، تدخل على ]�جتي؟
�لجير�`،  �جتمع  بصاحبه حتى  منهما  كل  �تلبب  �تو�ثبا، 
�بيعة  يعينو` �بيعة، فجعل  فأتو�  0نس ��لمشيخة  �بلغ مالك بن 
 :Sيقو فّر��  �جعل  �لسلطا`.  عند  Eال  ال 0فا�قك  ��هللا   :Sيقو

�ال 0فا�قك Eال بالسلطا`، �0نت مع �مر0تي.
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 Sكلهم، فقا cكثر �لضجيج. فلما 0بصر�� بمالك سكت �لنا�
مالك: 0يها �لشيخ، لك سعة في غير هذ8 �لد��.

قاS �لشيخ:  هي ���1، �0نا فّر�� مولى بني فال`.

فسمعت �مر0ته كالمه، فخرجت فقالت: هذ� ]�جي، �هذ� 
�بني �لذ� خلفته �0نا حامل به. فاعتنقا �بكيا جميعًا، �1خل فر�� 

.(١)>Sلمنز�

*   *   *

قاS فر�� لز�جته �قد خرq �بيعة �بقيا �حيدين: سامحيني 
يا سهيلة، لقد 0سأ= Eليك. Eني 0حبك، 0حبك.

- 0تحبني �قد صر= عجو]�ً؟

- �لجماS هو �إلخال¤ يا سهيلة. 0حبك �1ئمًا، Eني ���0 
0جمل �لنسا\.

��نطلقا يتحدثا` ساعة، فقاS لها: هذ8 �0بعة kالi 1ينا�، 
مالك  يا سهيلة!  0غنيا\  صرنا  لقد  عند�.  �لذ�   Sلما� فأخرجي 

تتر11ين؟ 0ال تخرجين �لماS؟
___________________

 ~�� ما  كل  هو  �ألهّلة  بين  هو  ��لذ�   .(٤٢٠/٨) بغد�1  تا�يخ   (١)
�لتا�يخ من خبر فر�� 0حببت 0` 0ثبته كما هو، ��لقصة في >�فيا= 

�ألعيا`<. 
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قالت: لَِم لْم ُتَصلِّ في مسجد �سوS �هللا يا فّر��؟

قاS: لقد صليت فيه، ��0يت عجبًا. سمعت من �جل يدعونه 
يقوS مثله؛ لكأنه - ��هللا -  �بيعة �لر�0 كالمًا ما كنت 0ظن 0حد�ً 
كال* �ألنبيا\. لقد ندمت على 0` 0نفقت حياتي �لم 0طلب علمًا.

قالت: 0يسر� 0نك مثله �تخسر كل ما تملك؟

قاS: نعم؛ D `Eلك ليسرني.

عليه  0نفقت  تكو`   `0 0يسر�  مثله،  �بنك  كا`  فإ`  قالت: 
مالك كله؟

قاS: نعم؛ Dلك kثر عند�.

قالت: هو ��هللا �بنك، �قد 0نفقُت عليه �لماS كله. 0ال تشتريه 
بثالثين 0لف 1ينا�؟

فوثب �لرجل �هو يصيح: �بني؟ �بيعة �لر�0 �بني؟!

�خرq يفّتش عن �بنه كالمجنو`.

*   *   *
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هند ��لمغير�

في عشية (من عشايا سنة ٤١ للهجر�) ساكتة ال ُيسمع فيها 
Eال �لصمت، في برية ها1ئة ال ُير~ فيها Eال �لسكو`، كا` ير~ 
�لقا1* على �لحير� - �DE هو �جتا] بدير هند، عند �لنخلة �لمتفر1� 
�لتي قامت على �لطريق - عجو]�ً طاعنة، قد �نكمشت ��نطو= على 
نفسها �جلست صامتة �حيد�، تجيل عينيها �لضعيفتين في هذ8 �لدنيا 

�لصامتة �لتي ��1= من حولها، فتبدS كل شي\ �هي ثابتة.

كانت نبتة طرية مزهر� في Dلك �لر�H، فبا1 �لر�H كله 
�بقيت هي �حدها حطبة يابسة. �كانت كلمة في كتا4 �لماضي، 
�لعجو]  هذ8  �لكتا4.  �حدها  هي  �بقيت  كلها  فُمحيت سطو�8 
�لهم ��ستر�حت من �لحز`،  �لتي تر�ها فتحسبها قد فرغت من 
عليه  0خنى  كامل  لعالم  ضخمة  Dكريا=  على  0ضالعها  تطو� 
�لدهر �0ضاعه، �لم يدx منه Eال هذ8 �لذكريا= تحفظها �تحملها 

�حدها.

Eنها  1نياها.  في  �ال يعيشو`   ،cلنا� 1نيا  في  ال تعيش  Eنها 
�لذ�  عالمها  من  شيئًا  �ال تنسى  بها،  يحيط  مما  شيئًا   iال تعر
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�فتقدته من ]ما`؛ عالم �لحير�، �عد� بن ]يد، ��لنعما`... �لعاَلم 
�لذ� �حتو~ مسر�تها �0حز�نها ���حها، فلما مر حمل Dلك كله 
�ال 0حز�`،  �ال مسر�=،  حب،  بال  بعد8  من  فعاشت  معه؛ 
�ال ���، Eال هذ8 �لذكريا= �لتي تنقر كل يو* نقر� في قلبها. فلو 

كا` حجر�ً صلد�ً لتفتت، فكيف �هو من لحم �1*؟

لقد بنت هذ� �لدير �تو��= ���\ جد��نه، �عاشت منه في 
فيها  �لدنيا،   cلنا� بحيا�  هي  فال  �لحياتين.  بين  �لحر�*  �لمنطقة 
متعتها �مالهيها �مشاغلها، �ال هي بالحيا� �ألخر~. منطقة ���\ 
�لحيا� ��1` �لمو= هي معيشة �لدير. �]�1ها ضيقًا �جمو�1ً 0نها 
في �لدير �حدها، َبَنته لتأ�� Eليه تناجي فيه Dكريا= حبيبها �لذ� 
ُفجعت به �عافت ألجله �أل�H برحبها �سعتها، �صبر= على 
هذ� �لسجن �لدهر �ألطوS، ال تد�� مما ���\ بابه Eال طرفًا مما 
0قصى  بها. �كا`  يمر�`  كانو�  �لذين  �لقو�فل   Sليها �جاE يحمله 
ما تصنعه �DE هي نشطت يومًا �0حبت 0` تفا�� منسكها 0` تسلك 
�سا�=  �منهزمو`،  فاتحو`  عليه  مر  طالما  �لذ�  �لطريق  هذ� 
فيه �لحضا�� مصعد� �هابطة، �مشى فيه ملو� �سوقة، �سوقة 
�ملو�، Dهبو� جميعًا Eلى حيث ال يؤ��D 4هب، حتى تتعب من 
�لمسير فتجلس على ��بية، �تشرi على �لبلد �لحبيب: �لحير�، 
0عطته  �لذ�  �إلنسا`  فيها  �كا`  هو�ها،  موطن  يومًا  كانت  �لتي 
في حلل  ترفل   Sال تز� �لحير� فتر~  �لعمر،  متعة  �0عطاها  قلبها 
بين  تّياهة  �لبيض تخطر  �لخز�مى ��ألقحو�`، �ال تز�S قصو�ها 
على  تطفو  �لمحبين،   cبأنفا معطر�ً  نسيمها   Sال يز�� �لبساتين، 
�جهه همسا= �لغر�*. �لكنها لم تكن تحيا فيها؛ كانت تفكر في 
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ماضيها. �ما 0صعب 0` يعيش �لمر\ في �لماضي! ثم تذكر 0نه لم 
يبق 0حد من ناc بلدها �لحبيب. لقد Dهبو�، �ال تد�� 0ين Dهبو� 
�لَِم بقيت هي �حدها من بعدهم؟ �جا\ هؤال\، �ال تد�� من 

 .��z0ين جا

حتى تغر4 �لشمس ���\ �ألفق �لبعيد �تمشي �لظلمة Eلى 
يكر   `0 �لكنها ال تأمل  0خر~،  قلبها ظلمة  �في  فتعو1  �لكو`، 
�لعمر  �لفجر في طريق  لقد خّلفت ضيا\  يو* جديد.  عليها فجر 
فال تملك 0` تعوE 1ليه. لقد ُكتب عليها 0` تعيش في ليل �1ئم، 
�لتي �سع صد�ها  �لصحر�\  �صمت سرمد�، هو صمت هذ8 
0سر�� �لزما` ثم 0غلق عليه Eلى �ألبد. كم بين تر�بها ��ملها، كم 
تحت ���بيها �قبو�ها من بقايا قلو4 كانت محبة �كانت محبوبة، 
�0جسا* كا` فيها فتنة �جماS. �ما 0قر4 ما يصير قلبها هي (0يضًا) 
 ،S0صحابها. فما �لحب، �ما �لجما iتر�بًا فيها تطؤ8 0قد�* ال تعر

!S��[ في S��[ نهاE ما �لدنيا؟�

�قامت �لعجو] تجر �جلها Eلى �لدير لتبد0 ليلة مملة طويلة، 
كآالi �لليالي �لتي مر= بها من قبل، ليالي ال kخر لها �ال 0مل 

يسطع من خاللها.

بحديث  �يتسلى  �لحرية،  �يرجو  بالعفو  يأُمل  �لسجين   `E
�ال تأنس  شيئًا،  ال ترجو  �هي  �لسجن.  بأحد��  �يأنس  �لرفا� 
ليالي قصير� حلو�،  بأحد، �ال تتسلى بحا�1. �لطالما 0مضت 
تلك هي ليالي �لحب ��لوصاS، ليالي ]�جها عد� فتى �لفتيا` 
�0بيها �لنعما`. Eنها كلما فكر= فيها �0تها �1نية منها قريبة كأنها لم 
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يطلع لها صبح، فأين - يا تبصر(١) - مكانها من �لوجو1؟ 0َفنَِيْت 
في  موجو1�  Eنها  عليها.  ال يقو~  �لفنا\   `E ال،  عدمًا؟  �عا1= 
�لفنا\ ال يد�� حقيقتها كما 0`   `E .كرتها�D لكو` كوجو1ها في�
�لنسيا` ال يقو~ على محو صو�ها. Eنها ال تشبع من �إليغاS في 
هذ� �لماضي ألنها كلما �0غلت فيه َجّدْ= لها طر� ظليلة ال عهد 
��بية  �ُ�بًى على كل  �لسنا،  �بد�  �لمجد  فيها  0]هر  قد  بها،  لها 
فر�� غر�* مرشو� بالعطر ��لشعر، ��جو8 0حبة كانت تعيش 

بهم �لهم.

حاضَرها  �لماضي)  هذ�  محبتها  (من  �جتَو=(٢)  �لطالما 
10نتها   �DE حتى  �لنهر،  تقصد  فمشت  �لمو=،  فكر�  فخامرتها 
خطاها �لو�هنة من مياهه ��0تها تلمع كالمرk� 0شفقت من �لمو= 
 `0 ال تريد  Eنها  �أللف.  بعد  �لخامسة  للمر�  عنه  ���تد=  �هابته 

تمو= �ال تز�S متعلقة بحيا� قد 0قفر= من �لمجد ��لحب!

*   *   *

�لما 1لفت Eلى مخدعها في �لدير سمعت ضجة، �قالو� لها 
Eنه �ألمير، �لمغير� بن شعبة، يستأD` عليك.

0ما  لديها؟  ما يبتغي  بها؟  ما شأنه  �لألمير؟  ما لها  �ألمير؟ 
___________________

(١) �DE جا] 0` نقوS: >يا تر~< فلَم ال نقوS: >يا تبصر<، فننجو من هذ� 
لـ>يا<   �ْ فقدِّ ��حد،  كليهما  في  ��إلعر�4  بجديد؟  �نأتي   Sالبتذ��

منا1ً~ �خاِطْبه.
(٢) �جتو~ �لشي\ ��ستجو�8: كرهه (مجاهد).
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تركت له �لقومه ملك 0بيها، فِلَم ال يتر� لها 1يرها؟ �فكر=... 
ثم D0نت له. فدخل عليها، فبسطت له مسحًا �سألته: ما جا\ بك؟ 

قاS: جئتك خاطبًا!

خاطبًا؟! Eنها كلمة لم تسمعها من عمر طويل، فلما طرقت 
سمعها هز= �تر�ً في قلبها كا` قد صد| �نسيت ضيفها �قفز= 
Eلى �لماضي فغابت عن حاضرها، �غرقت في Dهلة عميقة �متد= 
0بد�ً، ��لمغير� يرقب جو�بها، �لكنه كا` 0كَيَس من 0` يفسد عليها 

0حالمها، فانتظر صابر�ً.

تخيلت 0نها قد عا1= فجأ� تلك �لفتا� �لتي كانت فتنة �لقلب 
��لنظر �كانت مطمح �ألنفس ��لِفَكر، قد جمع �هللا لها �لمجد كله 
��لجماS كله، فهي عر�c �لزما` بها\ �حسنًا، �هي بنت �لنعما` 
0عز عربي عز�ً �0مجد8 مجد�ً. �0نها قد عا1= 0يا* �لحير�، ��جع 
�لفصح ��لشعانين، فخرجت Eلى �لبيعة تتقر4 فيها، فلما �حتوتها 
�لبيعة �0منت �ألنظا� 0لقت عنها خما�ها �0خرجت هذ8 �للؤلؤ� 
 Sلك �لجسم �لذ� كانت تتقطع على �لوصوD =من صدفتها، �0بد
Eليه قلو4 �لرجاS، �لم تدِ� 0` �لزما` 1��0 0` يؤّلف قصة حب 
تتلى بعد �0بعة عشر قرنًا، فجا\ بعد� بن ]يد، �لشاعر �لجميل، 
Eليها �يقع في قلبه هو�ها. فلما �0ته �ستتر= منه  �لنظر  ليختلس 
�سّبت جو��يها، �ظنت 0` �لقصة ُختمت قبل 0` تفتح؛ لم تدِ� 
0نها قد ُسطر= منها �ألسطر �أل�لى لتكو` سفر سعا1تها �لعاجلة 

�شقائها �لطويل.

 Sلى �لوصوE لقد كانت جا�يتها ما�ية تحب عديًا �ال تجد
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قلبه،  من  �لمحبوبة  مكا`  لُتِحّلها  بهند  تأتي   `0 Eال  سبيًال،  Eليه 
ترضي بذلك حبها �نفسها. �قد يفنى �لمحب في �لحبيب فيبني 
مسرته على 0ساc من شقا\ نفسه! �مشت بين عد� �هند تدير 
خيط �لحب من حولهما، حتى غد� سببًا قويًا �جامعة ال تنقطع. 
لقد صبر= حتى مضى َحوSٌ كامل على يو* �لشعانين �نسيته هند، 
فو�عد= ما�ية عديًا بِيعة ثوما، �0غر= هند�ً بزيا�تها فاستأDنت 

0مها فأDنت لها، �هنالك عرفت هند ما �لغر�* ��Dقت غصصه.
ليلة(١).   qلز�� لها  مهر�ً  هند�ً  جعلت  لقد  ما�ية!  �يل  يا 
كا`  (�قد  �بش  لها  فهش  ثوما  يو*  غد��  لعد�  تعرضت  لقد 
ال يكلمها) �قاS لها: ما غد� بك؟ قالت: حاجة! قاD� :Sكريها، 

فو�هللا ال تسألينني شيئًا Eال 0عطيتك Eيا8.
قالت: �0يد... �سكتت. ��10كها �لخجل، �نطقت عيناها 
�فهم عنها، فأخذ بيدها Eلى حانو= خما� في �لحير�. �كافأته بأ` 

�عدته 0` تحتاS له في هند.
]��جها  ليالي  فذكر=  هند،  قلب  على  �لصو�  �تتالت 
�لذكر~ - تحس على لسانها حال�� تلك  بعد�. فكانت - لقو� 
�لقبل، �تجد على عنقها لذ� Dلك �لعنا�، �عا1 قلبها شابًا (على 
0` قلب �لمر0� ��لشاعر ال يفا�قهما �لشبا4 0بد�ً). �مد= يدها Eلى 
�لمغير� تحسب 0نه - لِما طغى عليها من �لخياS - عد� �لحبيب، 
�تهافت،  �لحلم  فتها�~  ��نتفض،  منها  0جفل  بها  0حس  فلما 

___________________
هي  (�تلك   Sلرجا� نساzهم  ُتمِهر  نصا�~  قومًا  كانو�  ألنهم   (١)

�لد�طة).
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�هبطت �لمسكينة Eلى H�0 �لحقيقة �لصلد�، فإ�D هي لم تفا�� 
�0ضها �لم َتِطْر في سما\ �ألماني. ��DE هي تتحسس �جهها فتلقا8 
�Dبًال ��Dيًا �D غضو`، �ال تلقى على لسانها من قبل �لحبيب Eال 
تركت  (�لتي  �لفاجعة  Eال Dكر~  قلبها  �لفقد، �ال تجد في  مر��� 
ألجلها 1نياها، �بنت 1يرها فحبست فيه نفسها). فما�D يريد منها 
�لساكتة؟  �لعشية  معتزلها في هذ8  �قتحم عليها  �لذ�  �لرجل  هذ� 
فنيت  �لتي  �لدنيا  �Eثًا من  بقيت �حدها  قد  0جا\ يخطب عجو]�ً 
لن  0نها  يظهر  �لتي  للدنيا  �كسر~)  �لنعما`  (1نيا  ��ضمحلت 
تضمحل 0بد�ً (1نيا محمد ‘)؟ 0يريد 0` يتز�q ميتة تمشي؟ ال؛ 

بل هو يريدها ألنها �بنة �لنعما`.
�نسيت تطو�فها �ألليم بمر�بع ماضيها، �غا4 عنها �لحبيب 
�لذ� كا` يتر�\~ لها من ���\ حجب �لزما`، ��10كها �Eثها �لماجد 

من حز* �لنعما` فقالت للمغير�:

فّي  �0 شبا4 �غبْتك   Sفّي خصلة من جما  `0 >لو علمُت 
مملكة  ملكت  �لمو�سم:  في   Sتقو  `0  =1�0 �لكنك  ألجبتك، 

�لنعما` بن �لمنذ� �نكحت �بنته. فبحق معبو�1، هذ� 1�0=؟

قا�E :S ��هللا.

قالت: ال سبيل Eليه<(١).

*   *   *
___________________

(١) بين �ألقو�c جمل من �لتا�يخ، ��لقصة على عهد� �لشيخ �ألمو� 
صاحب >�ألغاني<.
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�لذكريا=  مكابد�  Eلى  �لعجو]  �عا1=  �لمغير�،   qخر�
Eليها  ال يلتفت  �لتا�يخ  عنها   H0عر�  .Sلطو�� لياليها  في  �حيد� 
�في  �لملو�  0بو�4  على  Eال   iلوقو� يتعو1  لم  ألنه  فيو�سيها، 

ساحا= �لحر�4!

*   *   *
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هجر� معلم
ير~ كل من يعبر �لبا1ية من شرقها Eلى غربها (�DE هو قا�4 
�لساحل) سلسلة طويلة من �لجباS، تلو� له من مسير� 0يا*، ]�قا\ 
 Sلجبا� �لسما\. �لكن هذ8  كأنها معلقة فو� �ألفق �0 غا�قة في 
َتِضُح كلما 1نا منها �تستبين، حتى �DE بلغها 0لفاها بناً\ عظيمًا من 
�لصخر �ألصم، �DE حا�S 0` يتقّصى بنظر8 0عاليه سقط عقاله عن 
�0سه �لم ير شيئًا أل` 0عاليه غائبة �سط �لسحا4 �لمتر�كم، فيقّر 
 ،Hفي �همه 0نما هو جد�� قائم يمسك �لسما\ 0` تقع على �أل�

�يقف حياله خاشعًا خاضعًا شاعر�ً بالمذّلة ��لهو�`.
هذ8 هي �لسلسلة �لهائلة �لتي تخرq من �لجنو4 (من �لبحر) 
�لتي  �1�0يتها  �جالميدها،  بصخو�ها   Sلرما� على  تضطجع  ثم 
يضل  �لتي  �سفوحها  عد1،  لها  ليس  �لتي  ���Dُها  لها،  ال قر�� 
 ،S، �صمتها �لمهو�فيها �لهد~، �ثناياها �لتي تمو= فيها �لحيا
�جاللها �لخالد... تضطجع متمد1� بهذ� �لجسم �أل]لي �لجبا�، 
حتى ُتصاِقب(١) �لشا* �تبلغ مشا�فه، فتهبط سفوحها مترفقة سهلة 

متتالية حتى تفنى في تلك �لسهوS �لخضر�\.
*   *   *___________________

(١) صاَقَب �لشيَ\ ُمصاَقبة: قا�به ���جهه (مجاهد).
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�DE ُقّد� لك 0` تتوغل في هذ8 �أل�1ية �لعميقة �لموحشة، 
ثم تتسلق هذ8 �لجباS ترتقي من ��D� Eلى ��D� حتى تبلغ تلك 
باDخًا  طو�1ً  فيها  �0يت  شي\،  ال يعلوها  �لتي  �لشامخة  �لُقنن(١) 
�لسما\، ��ستعرH حتى ضاعت جو�نبه  قد شهق ��ستطاS في 
في هذ8 �لجباS �لتي تتشعب من حوله صاعد� منحد�� في تسلق 
��تسا�، كأنها �ألمو�q �لعظيمة في �لبحر �لهائج �لَغضو4، لوال 
0` ما\ها �لرمل ��لحصى �َجْلَمد �لصخر، �0` عمر �لموq ساعة 
�لمسخر  �لغما*  �لدهر... كما ضاعت 0عاليه في  لِد�=  �0نها من 

.Hبين �لسما\ ��أل�

�لقلعا=  تلك  من  قلعة  فو�  �لطو1،  هذ�  ضهر(٢)  على 
�لر�سيا=، كانت ترقد �لقرية ببيوتها ���1بها �بساتينها، متو��ية 
فو�  من   Hأل�� على   iتشر �لسما\،  فلو�=  في  مختبئة ضاّلة 
�لسحا4 فال تر~ منها Eال خياS هذ8 �لصحا�~ �لو�سعة يبد� من 
0بد�ً  �لذ� يظل  �لملتهبة ��لسر�4  �لمتسّعر�   Sبالرما بعيد موّشًى 
المعًا خّد�عًا كأنه �لحيا� �لدنيا! هذ8 �لصخو� �هذ8 �أل�1ية �هذ8 

�لصحر�\ هي - عند 0هل �لقرية - �لوجو1 كله!

في طرi من 0طر�i هذ8 �لقرية كا` يجثم بيت صغير منفر1 
قائم على شفير �لو��DE .�1 0نت 1خلته لم تجد فيه Eال طائفة من 

___________________
ُقّنة، �هي من �0 شي\ 0عال8. ��لُقّنة -0يضًا-  �لُقَنن ��لِقنا` جمع   (١)

�لجبل �لمنفر1 �لمرتفع في �لسما\ (مجاهد).
من سو�حل  �لشوير<  >ضهو�  �منه  �لجبل،  0على  (بالضا1)  �لضهر   (٢)

�لشا*.
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�أل�ال1 يجلسو` على حصير قد ما= �فني �تقطعت �0صاله من 
قبل 0` يولد��، �شابًا على حشية قد طعنها �لزما` فنثر 0حشا\ها. 
Eلى  ��حد�  نظر�  �لكن  �لسن،  حديث  �إلها4  غض  ��لشا4 
عينيه تريك 0نه قو� �إل��1� ماضي �لعزيمة، �0` له �قا� شيخ في 

�لسبعين من عمر8.

�بيد �لشا4 عصا طويلة، يشير بها �يهزها فو� �c�z �لصبية 
�يناS بها من 0بشا�هم، على حين يجيل فيهم نظر�= مشتعلة يتطاير 

منها �لشر� �ألحمر تلذx 0فئدتهم كلذx �لعصا 0جساَمهم.

تلك هي مد�سة �لقرية �هؤال\ هم تالميذها، 0ما �ألساتيذ 
فعقيل صاحب �لمد�سة، �]ميله �لشا4: ُكَليب!

 iكانت 0مسية طلقة، ���0 عليها �لربيع بها\8 ����\8، فصر�
كل  في  عا1ته  - على  �لمد�سة  با4  على  ��قف  �لتالميذ  كليب 
بالنجا� من  Eليهم �هم يقفز�` من عتبتها، مفا�يح  ينظر  مسا\ - 
�لمعلم �عصا8 �لطويلة �سحنته �لمنكفئة �لمقلوبة 0بد�ً، مما�يح 
يضحكو` للحرية ��لجماS ��النطال�، يعد�` Eلى �لقرية عد��ً... 
حتى �DE غيبتهم هذ8 �لجد��` في 0طو�ئها، �لم يبَق منهم في �لرحبة 
0حد، �سكنت �لحركة فيها، �سكتت �لضوضا\ �لتي �نبعثت من 
0فو�ههم �لصغير� �حناجرهم �لدقيقة �لرنانة... ]فر كليب (�لمعلم 
�لشا4) ]فر� 0ليمة �قتلعها من 0عما� صد�8، �0لقى عصا8، ��ّلى 
��جه شطر �لصحا�~ �لبعيد� يفّتش فيها عن �لطريق Eلى 0منيّته �لتي 
طالما جاشت في نفسه، �عا�1ته، �كر= عليه، حتى 0مست له 
فكر� ال]مة، �با= ال يعرi غيرها �ال يفكر Eال فيها �ال يعيش Eال 
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لتحقيقها. �طالما حلم في نومه �في يقظته 0نه قد بلغ 0منيته فنعم 
بها �مر� في جناتها، �لكن �لحلم يتصّر* �تعو1 �لحقيقة �لو�قعة 

بوجهها �لكالح �لقبيح، فير~ 0نه لم يصل Eلى شي\.

�Eنما  Eليها،  ينظر  لم  �لكنه  �لصحا�~.  شطر  �جهه  �ّلى 
�لبال1  تلك  Eلى  �لو�سعة  �قفا�ها  �لمهلكة  فيافيها  خياله  به  جا] 
�لتي يسمع عنها، �يتسقط 0حا1يثها، �يحمل لها في نفسه 0جمل 
صو�� تنفرq عنها مخّيلة شاعر ملَهم �0 مصو� فنا`(١)؛ Eلى �لبال1 
�لتي يعر� فيها �لياسمين �ينمو �آلc �ُيزهر �لتفا� ��لسفرجل، 
�تسيل �لينابيع متحّد�� من 0عالي �لجباS �لشجر�\... فوقف يحلم 
�لتي صنعها خياله، �0قامها 0ما*  Eليها �يتأمل صو�تها   Sبالوصو
عينيه خاشعًا خشوx �لعابد في محر�به، َمشوقًا شو� �لمحب �لمتّيم 
Eلى صاحبته، مستغرقًا �ستغر�� �لصوفي في مر�قبته ��لحالم في 

0حالمه، ال يحس مما حوله شيئًا!

�ظل ��قفًا شاخصًا Eلى �ألفق غا�قًا في تأمالته، حتى ال� 
على �ألفق من ناحية �لمشر� سو�1 خفيف، لم يلبث 0` �شتد حتى 
ثم تسلق  �لقفر كله،  �متد حتى عم  ثم  �لنائية،  �لصحا�~  شمل 
�لسفو� حتى غمر �لقمم �لو�طية، ثم �صل Eلى �لذ�~ �لعالية فلفها 
هي ��لقرية في ثوبه �لقاتم �0حاS �لكو` كله كتلة من �لظال*... 
عند Dلك �نتبه كليب �0فا� من Dهلته، فذهب Eلى منزله خائبًا يجر 

___________________
(١) ما في �ستعماS هذ8 �لكلمة بأc، �لو كر8 �لمتحذلقو`.
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�جله جر�ً، �با= 0َِ�قًا مسهد�ً، ينتظر �نبالq �لفجر ليحمل عصا8 
�يعوE 1لى صبيانه.

*   *   *

لم يكن كليب جاهًال �ال محّمقًا، �Eنما كا` 10يبًا �0يبًا فطنًا 
�لناc لسانًا �0جرئهم جنانًا، �كا` من 0حفظهم  0بلغ  Dكيًا، من 
لكتا4 �هللا، �0بصرهم بالشعر، �كا` فتى با�1 �لفتو�، قويًا ظاهر 
�لقو�، ال يعرi �للهو �ال يميل Eلى �للعب، �لكنه يعرi �لجد في 
0مو�8 كلها، �يحب �لنظا*، �يميل Eلى �لصد�، �يأخذ تالميذ8 
�0صحابه بشي\ من �لقسو� 0حيانًا، ��للين حينًا، �كا` يجنح Eلى 

�لحز* �لو �ضطر8 �لحز* Eلى كثير من �لشد� ��لصر�مة.

به   qتخر كانت  �لتي  �ألمنية  Eال هذ8  عليه  يؤخذ  يكن  �لم 
- في كثير من 0يامه - عن �لوقا� ��لحز*، �تدنو به - 0حيانًا - من 
�ليأc ��لضعف، �َتعرضه على عيو` �لناc خفيفًا طياشًا، �هو 
�لر]ين �لوقو�، �تلقي �لخالi بينه �بين شريكه �]ميله عقيل، 
�لذ� كا` 0عر� منه في �لصناعة، �0على في �لسن، �0كثر �ختبا��ً 
حتى  شخصيته.  �قو�  عزيمته  مضا\  في  �1نه  كا`   `E� للحيا�، 
لقد �ضطر عقيل Eلى لومه مر��ً، �حا�S مر� 0` يسخر من هذ8 
�لحماقة �لتي مأل= �0سه �0` يصرفه عنها، �0` ينتزx من نفسه 
�لرغبة في �إلما�� ��لسلطا`... �ال يجد ما يقوله فيصمت هو 0يضًا 

�يعا��1` �لعمل.

عليه  فتغلب  0حالمه،  كليب  على  تطغى  ما كانت  �كثير�ً 
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 ،Sتستأثر به، فينسى حاضر8 �لو�قع �يعيش في مستقبله �لمأمو�
0مامه   `0� �لمعلم،  �لملك ال على حشيَّة  كأنه في 1ست  فيحس 
ناهيًا،  �لحاشية ��ألعو�` ال �أل�ال1 ��لصبيا`. فيرفع صوته kمر�ً 
�يستغر� في 0مر8 �نهيه، �يعجب �لتالميذ �تتحر� في نفوسهم 
طبائعهم �لعابثة، فتستبق �لقهقها= Eلى شفاههم، ثم تجمد عليها 
ير1ها خوفهم من هذ� �لمعلم �لعابس �خشيتهم Eيا8، ثم تغلبهم 
�لشا4  �لمعلم  فيتنبه  صائحين...  ضاحكين  فينفجر�`  طبائعهم 
فُيبلسو`، �يزعق فيهم فيسكتو`. �يتكر� Dلك، �يقصه �أل�ال1 
ثم  يصّدقونه،  ثم  �لر�0،  با1َ�  فيكّذبونه  �0هليهم  kبائهم  على 
يشيعونه في �لبال1، فيصبح مل\ �ألفو�8 ��ألسماx 0` كليبًا �لمعلم 
�لشا4 قد 0صابه طائف من �لجن، فيأسفو` �يحزنو` لما عرفو� فيه 
من �لبالغة �ما kنسو� فيه من �لرجولة ��لحز*، �لكنهم ال يعجبو`. 
�هل يعجب �لناc من معلم يجن؟ Eنما يعجب �لناc من �لمعلم 

�DE بقي عاقًال �هو يعاشر 0بد�ً هؤال\  �لتالميذ!

*   *   *

يجد��  فلم  مد�ستهم  على  �لتالميذ  غد�  صبا�   =�D �في 
فلم يحضر،  فانتظر�8  يسبقهم،   `0 01به  �لشا4، �كا`  معلمهم 
فذهبو� يطلبونه في بيته، فعلمو� 0نه باx بيته ليًال �قبض ثمنه. ففتشو� 
عنه في كل مكا` يظنو` 0نه يأ�� Eليه... فتشو� في كل ]قا� من 0]قة 
�~ �لقريبة منها، �كل صخر�  �لقرية، �في كل ��Dِ� من هذ8 �لذُّ

من هذ8 �لصخو� �لقائمة من حولها. فلم يجد�� له 0ثر�ً!

�لما ��� �لرعا� في �لمسا\ سألوهم عنه، فقالو�: لقد �0ينا8 
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منذ �لصبا� ينحد� �حد8 يقفز من حجر Eلى حجر، فحيينا8 فلم 
�لنائي...  باألفق  بصر8  تعلق  قد  �Dهًال  كا`  تحيتنا ألنه  علينا  ير1 
0بد�ً ألنكم ال تد��` �0  تد�كو8  يومه كله، �لن  0نه سا�  �نظن 

سبيل سلك!

فاسترجع 0هل �لقرية، ��ستعبر�� 0سفًا على 0` ُجّن هذ� �لمعلم 
�لشا4، �0يقنو� 0نه سيمو= في هذ8 �لبا1ية �حيد�ً شريد�ً.

 *   *   *   

سا� كليب يومين كاملين على غير ما طريق مسلو� �0 جا1� 
��ضحة، يبتغي �لمنا]S ��لمنحد��=، تسلمه كل ��D� Eلى �لتي 
تحتها �كل سفح Eلى �لذ� يليه، ال يحس تعبًا �ال يخشى D0~ أل` 
kماله قد مألته شجاعة �صبر�ً، ثم Eنه كا` في S�0 �لطريق، فهو 
ال يز�S نشيطًا قويًا �ال يز�S ]�81 كامًال، ثم E` �لحر لم يكن قد غمر 
هذ8 �لجباS، �هي - بعد - في ��0سط �لربيع. فلما بلغ �لصحر�\ 
(��لصحر�\ التعر�DE ،i �سَتَعر= شمسها �حميت �مالها، �بيعًا 
�ال خريفًا)، �لما �0غل فيها ��حتو�8 جوفها، �نفد ما حمل من 
غَليانًا...  �لهو�\  �غلى  �لتهابًا،  �لضحى  شمس  ��لتهبت  �لز�1، 
جففت هذ8 �لشمس 0حالمه �لندية �0حالتها بخا��ً، �طير= 0مانيه 
�لحقيقة  فو�جه  �معدته،  جلد8  في  عقله  ��ضعت  �0سه،  من 
ير~  هو   �DE� به،  تضيق  �لرهيبة  �لرحيبة  �لصحر�\   �Dفإ �لو�قعة؛ 
حيثما تلفت شبح �لمو= �لمرx�ّ، بعظامه �لبا1ية �فكيه �لمرعبين 
�جمجمته �لفا�غة، يتر�\~  له على �ألفق �لبعيد، يرقب 0` يعانقه 
هذ8  ببر�1�  فيشعر  خاطر8  في  Dلك  �يتمثل  Eليه.  يصل   `0 قبل 
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�لعظا* �لبا1ية تسر� في جسمه، �يتصو�ها ملتفة حوS عنقه فيحس 
بالقشعرير� تمشي في 0عضائه، فيغض بصر8 عن �ألفق فيتر�\~ له 
�لشبح في هذ8 �لرماS، �يخيل لنفسه 0نها ليست Eال قبر�ً مفتوحًا 
فيكا1 �لخوi من �لمو= يهو� به �يقصف �كبتيه، فيرفع نظر8 
عن �أل�H، فيتر�\~ له �لشبح في هذ8 �لشمس �لتي تسكب عليه 
�على �لبا1ية �هج جهنم، فيغمض عينيه، فيتر�\~ له �لشبح في 
 Sلذ� يلهب 0معا\8 ��لعطش �لذ� يحر� جوفه ��لضال� xلجو�

�لذ� يمأل يومه �غد8... 
قر���  لهيبها  �يبلغ  �لشمس   ���0 �يشتد  �لنها�،   Sيز� ثم 
ظل...  من  شبر�ً  Eال  �ال يبتغي  ��لعطش   xلجو� فينسى  1ماغه، 
كالكف  مبسوطة  ��لصحر�\  �هاهنا�،  ههنا  كالمجنو`  فيعد� 
يلجأ  �ال بشر  بها،  يستظل  �ال صخر�  Eليه  يأ��  غا�  فيها  ليس 
�0ظافر8  بيديه  �لرمل  في  فينبش  بها،  يستذ��  �ال شجر�  Eليهم 
ليجد في بطن �أل�H �طوبة يدc فيها 0نفه ليريح ��ئحة �لحيا�، 
�يو�لي �لنبش بجنو` ثم يطمر �0سه في �لرمل، فال يزيد على 0` 
يدفن نفسه حيًا في �ما1 حا�... فيجفو �لرمل �ينطلق يعد� حتى 
ينقطع �يعلو8 �لُبهر(١) �يحس بأنه سيختنق، فيقبل من ضيقه يلطم 
�جهه بكفيه �ينتف شعر8 بيديه، �يلعن �لمجد ��لسلطا`، �يلعن 
 Hهذ8 �لصحر�\، �يلعن نفسه حين �ستجا4 لهذ8 �لحماقة فخا

�لصحر�\ �0لقى بنفسه في جوفها �لملتهب.
يند* 0شد �لند�مة �يتمنى لو �جد Eلى �لعو1� سبيًال، �هيها= 

___________________
(١) �لُبهر: تتابع �لنَفس من �إلعيا\ (مجاهد).
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0` يجد Eلى �لعو1� من سبيل! أل` بينه �بين �لقرية هذ8 �لجباS �لتي 
 xقطعها ��ستطا �Dخر لها، �هذ8 �لصحر�\ �هذ8 �أل�1ية، فإk ال
�لصخو�   iالk� �لمتشابهة   Sلتال�  iالk بين  طريقه   iيعر  `0
�لمتشاكلة لم يعرi طريق �لنجا� من سخرية قومه، �هز\ صبيانه. 
�هو ما ال يطيقه 0بد�ً �ال يصبر عليه، �ير~ �لمو= 0خف منه حمًال 

�0حلى مذ�قًا.

له،  �حبهم  Eيا8  �طاعتهم  �لصغا�  تالميذ8  يذكر   ����
�يذكر بغضا\هم �عصيانهم، �يذكر بر�\تهم �سذ�جتهم، �خبثهم 
�شيطنتهم، �يذكر لينهم �يذكر قسوتهم... فإ�D هو يشعر بالحب 
لهم، �يغمر8 هذ� �لحب �يكو` لقلبه بر�1ً �سالمًا، �لمعدته �يًا 
قريته، �يعرضها  Eلى  �لحب  بعين  �شبعًا، �لر�حه حيا�. �ينظر 
مر�=  سلكها  �لتي  �لمعابر  �هذ8  �بساتينها  �بيوتها  بطرقها  كلها 
ال يحصيها عد، �ير~ 8��1 �يبصر كل حجر فيها �كل ]��ية منها... 
ثم ينظر Eلى هذ8 �لصحر�\ �لمتر�مية حوله، فإ�D بها قد �بتلعت هذ� 
�لحب �جففته! �حيا� �لحب قصير� �لمد~. ��DE به يحس باأللم، 
 Hيشم من حوله ��ئحة �لمو=، �ير~ نفسه نبتة �جُتثت من �أل��
�ُقطعت جذ��ها، ثم 0لقيت على هذ8 �لرماS �لتي ُيشو~ عليها 
�للحم(١) لتجف �تعو1 حطبة يابسة بعد DE هي غصن مو�� َفْينا`، 

___________________
 �0� �لحجا]  بو��1  في  �0يناها  �لتي  �لحقيقة  بل  �لمجا]،  على  (١) ال 
�لعين في �حلتنا �لتي كشفنا فيها طريقًا للسيا��= من 1مشق Eلى مكة 
سنة ١٩٣٥*، �كانت سيا��تنا S�0 سيا��= سلكت هذ8 �لبا1ية من 

يو* خلقها �هللا.
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�يخيل Eليه 0نه فقد حياته كلها حين فقد بلد8 �0هله �سعا1ته، فيلقي 
نظر8 على هذ8 �لجباS �لتي خلفها منذ يومين فإ�D هي بعيد�، بعيد� 
�لمنير،  جد�ً، تبد� له خالS �لسر�4 �لالمع كأنها صو�� �ألمل 
�لند*،   xبدمو مغسولة  �ليائسة  نظرته  فيسترجع  تظهر...  ال تكا1 

�يوغل في جحيم �لصحر�\، تائهًا، يائسًا، يمشي Eلى �لمو=.

*   *   *

حتى �DE 0طفلت(١) �لشمس، ثم ضعفت �شحب لونها، ثم 
 S0سلمت �لر�� فلبس �لكو` كله �لحد�1، ثم بر1 �لرمل ��ستحا
Eلى فر�� لين جميل �الحت في �لسما\ �لنجو* ��ضحة قوية... 
شعر �لمعلم �لشا4 بالر�حة فاستلقى على قفا8، يتنفس �لصعد�\ 
من هوS هذ� �ليو* �يتأمل �لنجو*، �يبصر �متد�1 �أل�H ��لسما\ 
من حوله؛ فيعجب من جماS �لصحر�\ �بهائها �ينتشي بنسيمها 
�لمهيب، �ال يستطيع  �لشامل �جاللها  �لناعش �سكونها  �لرخي 
0` يتصو� كيف كا` هذ� �لعالم �لجميل �لفتا` يموq قبل ساعا= 

بأشبا� �لمو= �تها�يل �لعذ�4.

 x0تر� �نشاطه،  �لمعلم حماسَته  �لفتى  Eلى  �لليُل  ��جع(٢) 
___________________

(١) 0طفلت �لشمس �َطَفلت َطْفًال �ُطفوًال: مالت للغر�4 (مجاهد).
َ�َجَعَك  {لئِْن   :`kلقر� في  كما  �0جع،  بمعنى  متعد  فعل  هنا  َ�َجَع   (٢)
�ُهللا Eلى طائَِفٍة منهم}. �با4 فعل �0فعل بمعنى ��حد با4 في �للغة 
كبير، �قد �جد= �لسرقسطي (في معجمه �لمفر1 في بابه، >كتا4 
�ألفعاS<)، يبد0 به كل با4  فيقوS: َفَعل �0ْفَعل بمعنى. مثل (مطر==  
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نفسه قو� �حيا�، فر0~ 0مله �لذ� بّخرته شمس �لضحى قد عا1 
�طبًا نديًا، فجلس �حيد�ً بين هذ8 �لملخوقا= �لعظيمة: �لنجو* 
��لسما\ ��لليل ��لصحر�\، يناجي 0مانيه �يرسم طريقه Eليها. �كا` 
�لليل ساكنًا هذ� �لسكو` �لعميق �لذ� ال تعرفه �لمد`، �ال تد�يه 
�لعظيمة  �لصحر�\  تعرفه  �Eنما  �لبحر،  عليه  �ال يقد�  �لقر~، 
بصمتها �ضجيجها �قوتها �لينها، فر�قه هذ� �لسكو` �ملك عليه 
لّبه، فأصغى Eليه Eصغا\ شديد�ً، فكا` يسمع فيه نشيد�ً سرمديًا 
متصًال، له من �لر�عة في �لقلب ��ألثر في �لنفس ما ال يكو` مثله 
لهذ8 �لموسيقى �لمتكلمة �لهزيلة �لصاخبة �لضا�ية، �لتي تخرq من 
0فو�8 ضيقة k �0ال= حقير� جامد�، �E` هي عظمت فإنما مخرجها 
0غصا` �لد�� �لذ� يرتل ترتيلة �لعاصفة، �0 �لسحا4 �لذ� يغني 
0غنية �لرعد، �0 �لبركا` �لذ� يز�0 ]ئير �لمو=... 0ما �لصمت فهو 

نشيد �لصحر�\ �لخالد �0غنية �لوجو1 كله!

غير 0` هذ� �لصمت ينقطع فجاَ\�، �يحمل نسيم �لليل �لها1| 
Eلى D0` �لمعلم �لشا4 صد~ 0صو�= بعيد� �عميقة، كأنها خا�جة 
�لقبو�. فلم يدِ� 0هي من صنع  �لغير�` �0 من بطو`   iمن 0جو�
�لو�قع 0* هي من تز�ير �لخياS. �لم يحفلها، لوال 0` �لنسيم حملها 
حد�\  فيها  تبين  ثم  �ضوحًا.  �0شد  0قو~  �هي  0خر~  كّر�  Eليه 
حلو�ً، فتخيل �لقافلة �هي تضر4 في �لرمل �لناعم �لبا�1، ��إلبل 

= �لمر0� على  �لسما\ �0مطر=، �حلَّ من Eحر�مه �0حلَّ منه، �حدَّ
=). �قد يأتي >َفَعل �0فعل< بمعنى ��حد ال]مًا، �قد  ]�جها �0حدَّ

يأتي متعديًا، �في هذ� �لبا4 مئا= من �ألفعاS �مئا= (مجاهد).

___________________
=
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�قد ��قها هذ� �لحد�\ فمد= 0عناقها ��0سعت خطوها �هي َطِربة 
َسكر~ بخمر� �أللحا`، �لمس �لفَرq يأتيه من حيث تأتي �لقافلة، 
��0هف D0نيه يتسمع هذ� �لصو= �لذ� يدنو 0بد�ً يحمل Eليه �ألمل 
��لسعا1�، فإ�D بالصو= يتخافت ثم يضمحل �هو 0شد ما يكو` 
طربًا به �سر���ً، �يسيطر على �لبا1ية هذ� �لصمت �لعميق، فيألم 
�لمعلم �لشا4 �يحس بالخيبة تحز في قلبه، �يضيق بهذ� �لصمت 

�لذ� كا` ينعم به منذ لحظا=.

�تنعقد �لسحب فتحجب عن عينيه هذ8 �لنجو* �لمتأللئة (�0 
يخيل Eليه 0نها حجبت عنه)، فيد�� ببصر8، فال ير~ Eال مخلوقًا 
��حد�ً هائًال يحف به من كل مكا` فيحس بالرعب، �تثقل عليه 
هذ8 �لوحد� �لموحشة تحت ظلما= ثال�: ظلمة �لليل، �ظلمة 
يقر �يسكن  بالتصريخ، �لكنه  �لخيبة... �يهم  �لصمت، �ظلمة 
قد  هي  كأنما  قريبة،  �1نية  ظهر=  قد  �لنجو*  هذ8  ير~  حين 
�ستقر= على �أل�H على قيد ��Dعين منه، تتر�قص على ظهر 
�لكابية  بأشعتها  �لظال*  تختر� حجب   `0  Sتحا� �لسو�1\  �للجة 
�لكليلة. �ما ينفكُّ يحد� فيها، تختلط 0فكا�8 في �0سه �يحس 
بأنه قد هو~ في ��1ٍ مظلم سحيق... ثم ال يحس بعد Dلك شيئًا 

أل` �لنو* قد غلب عليه �هو في مكانه.

�يشعر �لمعلم �لشا4 بيد قوية تهز8 هز�ً فتقف كل شعر� في 
فيضغط  �توقظه،  تد�عبه  �لجن   `0 يظن  مذعو��ً  �يفيق  جسمه، 
جفنيه ضغطًا شديد�ً �يستر �جهه بكفيه، �لكن هذ8 �ليد تقبض 
�لغط  عجيبة  0صو�=  D0نه  �تخالط  نتر�ً،  فتنترهما  كفيه  على 
�ضوضا\؛ فال يشك في 0نها 0صو�= �لجن، �يفتح عينيه مضطر�ً 
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فإ�D هو مسحو�، قد بلغ منه �لسحر 0` حجب عن عينيه هذ8 �لظلمة 
�لثقيلة �لتي كا` يغيب في 0ثنائها �طمس 0ضو�\ �لقافلة �لكليلة �لتي 
 �D... فإ�كل شي\ في لحظة ��حد Sكانت تتر�قص 0ما* عينيه، �بّد
�لدنيا ممتلئة Eشر�قًا �ضياً\، ��DE هو قد �نتقل من �لصحر�\ �لجر�1\ 
Eلى 1نيا َتموُ� باألحيا\ �تموq بالناc، فيبالغ في فتح عينيه �قد 
كا1 يجن لفرy �لدهشة... �ال يشك 0` هؤال\ �لذ� ير~ طائفة من 
�لجن. ثم يعوE 1ليه �عيه �يصحو من نومه، فيتلو قوS �هللا تعالى: 
{ير�ُكم ُهَو َ�َقبيُلُه ِمن َحيُث ال َتَرْ�َنُهْم}، فيعلم 0` ليس هؤال\ 
جنًا أل` �لجن ال يمكن 0` ير�هم بشر، �لكنه ال يز�S على شكه. 
0ين هو؟ �ما هذ� �لذ� ير~؟ فيقوS لمن كا` يوقظه: 0سألك بالذ� 

تحلف به Eال ما 0خبرتني 0ين 0نا؟
- 0ين 0نت؟ 0نت في هذ8 �لبا1ية!
- في هذ8 �لبا1ية؟ �ما هذ8 �لـ...

- �يلك يا �جل! لقد حبست �لقافلة.
- �سقوني شربة ما\.

فيمضي �لرجل ليأتي بالما\، �يحد� كليب نفسه: DE`، فأنا 
قد نمت Eلى �لصبا�.
- خذ ��شر4.

- �لحمد هللا. 0شكركم.
- لقد حبست �لقافلة.
- �ما�D تريد�` مني؟
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- نريد 0` نعرi من 0نت. Eنا لنظنك عينًا للعد�، فمن 0ين 
0تيت؟

�لشا*، فضللت �نفد  �0يد   Sلجبا� 0عالي هذ8  0تيت من   -
]��1 �صهر= 1ماغي شمُس �ألمس، فعد= �0كض على غير 

هد~ حتى �نتهيت Eلى هذ� �لمكا`... �لست عد��ً ألحد.
- �ما �سمك؟

- �سمي كليب، من Sk 0بي عقيل. ��0يد �لشا*، فهل تمّنو` 
علي فتحملوني معكم؟ هذ8 هي ��1همي.

�يفر� كيسه على �لرمل، فتتكو* �لد��هم ��لدنانير تنعكس 
عليها 0شعة �لشمس فيخطف بريقها �لبصر.

- �فر عليك ��1همك؛ Eّنا ال نر]�z شيئًا. 0نت في حمى هذ� 
�لسيد، فا�كب جملك ��شد�ً.

�يطغى �لفر� على نفس �لمعلم �لشا4 حين يقدمو` Eليه هذ� 
�لجمل �لقو� �لبا]S، �ينسيه 0` يسأS عن هذ� �لسيد �لذ� 0صبح 
في حما8، �0` يشكر8. �يعلو متن �لجمل ببر�عة �ألعر�بي �خفة 
�لشا4 �لجبلي، �يسير به �لجمل �هو يقلب بصر8 في هذ8 �لقافلة 
�لعظيمة، فال يستطيع 0` يد�� به kخرها �0 يحيط بها، �يأخذ8 
�لعجب حين ير~ ِمن حوله مدينة كاملة (برجالها �نسائها �بيوتها 

�حاجاتها �جندها �حماتها) تنتقل تحت عين �لشمس.
.ً�Dليها كليب حالمًا مأخوE لحا�1 بأغنيته فيصغي� xثم يشر

*   *   *
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طو= �لقافلة �لفلو�=، تتجنب �لطر� �لمسلوكة �تنأ~ عن 
�لقر~ �لقليلة �لقائمة في �لصحر�\ بين 1مشق �يثر4، لئال تجد فيها 
ما تخشا8 في هذ8 �أليا* �لمضطربة �لحافلة بالثو��= ��لحر�4. 
�كا` 0صحابها �1ئبين ينزلو` �لنها� Eال 0قله، �يمشو` 0كثر �لليل 
�جانبًا من �لنها�، يتجنبو` حر �لبا1ية ��هج �لشمس، حتى ���0 
 Sعشر، يبسم طيفها خال c1بصر~< تلو� لهم في �ليو* �لسا<
�جّد=  0مانيهم،  �طا�=  قلوبهم،  Eليها  فوثبت  ْفل،  �لطَّ 0شعة 
�لقافلة �لمسير؛ 4َ01 �لمسافر �DE 1نا من بلد �0 شا�i غاية. �كا` 
�لمعلم �لشا4 0شدهم طربًا �فرحًا، فطفق يحد� في هذ� �لطيف 
 Sيستمتع بأحالمه �لبهيجة �لحبيبة، فير~ �لرما ،Sيتأمل هذ8 �لرما�
0سو�� بصر~،  Eلى  �لجزير�  قلب  من  �تز�` عجيب  في  تمتد   DE
 H�0 يحملها هذ� �لتيا� �لمنبثق من قلب بال1 �لعر4 فيصبها في
�لشا* فتغمرها بر�� �لجزير� �تعلمها معاني �لرمل... �من معاني 
خالد�  كالرمل،  كثير�  كالرمل،  مجتمعة  �ألمة  تكو`   `0 �لرمل 

كالرمل، صابر� كالرمل.

�يغيم طيف �لمدينة �يظلم ثم يختفي في ثنايا �لليل، �لكن 
�لمعلم �لشا4 ال يز�S ممعنًا في �لتحديق، قد نسي �لقافلة �غفل 
0حال*  يبصر  كا`  �Eنما  �لمدينة،  �ختفا\  يبصر  فلم  �لزما`،  عن 
�لجزير� �لتي �ستهوته حتى �ستسلم Eليها ��ضع في يدها قيا81، 
فساقته Eلى عالم نا\ ال يد�� �لعقل قر��ته �ال يبلغ غو�8، عالم 
�جماله  بفتونه  يستمتع  فظل  ��لسحر،   Sلجما�� بالفتو`  يفيض 
0مد�ً طويًال... ثم قا1ته �لذكر~ Eلى ماضي �لجزير�، فإ�D هو ير�ها 
ممحلة مجدبة، قد تعر= من �لخضر� كما تعر= من �لحضا��، 
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�غاضت فيها ينابيع �لما\ كما غاضت ينابيع �لعلم. ثم ير~ �جلين 
يسير�` من >0ُ* �لقر~< Eلى تلك >�لمدينة< �لنائمة بين �لحّرتين، 
يطؤ�نها،  �لتي   Sلرما� �تخضرُّ  0قد�مهما،  تحت  �لزهر  فينبت 
�تكتسي �لبا1ية من حولهما 0ثو�4 �لحيا�. �ير~ هذ� �لرجَل يستقر 
في تلك >�لمدينة< فيبعث من بين َحّرتيها صيحته �لقوية، فيوقظ 
 �Dلفضائل ��ألمجا1، فإ� cلنيا* �يحيي �لجما1 �يبعث في �لنفو�
�لجزير� برملها �صخرها �شمسها �لمحرقة �جبالها �لصلد� تسير 
Eلى  �لحيا�  لتحمل  نبي)  �0فضل  Eنسا`  (0عظم  محمد ‘   \���
سهوS �لشا* ��لعر��. يا عجبًا، يا عجبًا! �لصحر�\ �لقاحلة تمنح 

�لحيا� للسهوS ��لبساتين؟!
�0~ �لجزير� تمشي ���\ محمد ‘ لتكو` موقد �لمعركة 
�لحمر�\ �لتي 0كلت �لظلم ��لرDيلة ��لطغيا`، ثم تمشي ثانية لتكو` 
�ماُلها بذ�َ� �أل]�هير ��ألشجا� في �لسهوS �لخضر�\، ثم تمشي 
�لمجيد�  �لصحف  هذ8  ما1�  �10مغتها  قر�ئحها  لتكو`  ثالثة  مر� 

�لبيضا\، ثم، ثم... ثم بالغ �فيقه في هز8 فانتبه كليب.
- 0في كل يو* Eغفا\� E �0غما\�؟ ما لك 0يها �لرجل؟

... -
- �نزS؛ هذ8 0سو�� بصر~.

*   *   *

نزلت �لقافلة تحت 0سو�� بصر~ في موهن من �لليل، فلم 
تبصر في بصر~ Eال قطعة من �لظال* �لر�كد، �لم تجد 0ثر�ً لذلك 
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َفل.  �لطيف �لبر�� �لز�هي �لذ� كا` يتر�\~ لها ��قصًا على 0شعة �لطَّ
فهجعت مكانها تنظر �لصبا�.

عميقًا  نومًا  كليب  �نا*   ،cلحر�� يحرسها  �لقافلة  نامت 
ال يطفو على �جهه حلم، حتى 0حس بأنفاc �لفجر �لبا�1� على 
خديه، ففتح عينيه، فر0~ طالئع �لفجر تضطر4 تلقا\ �لمشر� في 
خطوy ضعيفة كأنها 0ضو�\ �لمصابيح �لكليلة، فر�قته �تعلق بها 
 qبصر8. �ما شي\ يمتلك لب �لر�ئي �يأخذ عليه مشاعر8 مثل �نبال
�لفجر في �لصحر�\، حين يكو` سفير �لنو�، �مهبط �آلماS على 
هذ8 �لنفوc �لتي ملت ظال* �لليل �ما يعيش في �لظال* من مصائب 
 ،Sلجما� هذ�  كل  �حد8  يحمل   `0 كليب  يستطع  �لم  ��0ها*. 
�0حب 0` يجد صديقًا يشا�كه حمل �لشعو� فكا` يلقي على �فيقه 

�لنائم (من غير 0` يحوS �جهه عن �لمشر�): ما 0جمل هذ�!

�كا` صوته هامسًا خافتًا كأنه كا` يناجي نفسه، فإ�D لم يجبه 
0حد �طغى عليه شعو�8 عا1 يقوS: ما 0جمل هذ�! 0ال تر~؟

 �Dكا` �لفجر قد �نبلج ��ستو~ عمو81، ��متد= خيوطه فإ�
هي تمأل �لفال� كلها، �َتْحِسر عن هذ8 �لمشاهد �لتي كانت مخبو\� 
���\ حجا4 �لليل، فإ�D هي با�عة فّتانة. �لم يكن صاحبنا �لمعلم 
قد �kها من قبل، فُشد8 حين ظهر= له بغتة كأنها لوحة فنية 0ُ]يح 
 Dها، �0 كنز ُفتح له بابه، �0 متحف فيه كل جميل 0ّخاzعنها غطا
0ُضيئت له جو�نبه؛ فلم يدِ� 0ين كا` هذ� كله مخبو\�ً، �حا�= 
Eليها  �لنظر  0ينعم  بالبلد:  تحف  �لتي  �لبساتين  خضر�  بين  نفسه 
�يذ�� حال�تها بعد هذ8 �أليا* �لطويلة �لتي ��D فيها مر��� �لبا1ية، 
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�يصغي Eلى تهامس ���0قها �لمتالصقة �نجو~ 0فنانها �لمتعانقة، 0* 
يتأمل هذ8 �لبنى �لعظيمة �لتي 1�0عها �لفنانو` 0بدx ثمر� من جنى 
قر�ئحهم �لخصبة، �نزلو� لها عن 0جمل نتاq لعبقريتهم �نبوغهم، 
لتكو` عر�c �لبا1ية، تخطر بعظمتها �جمالها �تتها1~ بزخرفها 

�]ينتها على �لرماS �لخالد�.

له  فأضا\  �لشا4،  �لمعلم  نفس  Eلى  �متد  قد  �لفجر  �كا` 
كانت  �لتي  kماله  عن  له  �حسر  �لعالم،  هذ�  0ضا\  كما  عو�لمها 
مختفية في ظال* �ألسفا� كما كانت هذ8 �لمشاهد غائبة في سو�1 
حياته  فجر  كأ`  �0حس  ظاهر�،  قوية  �تمثلها  Eليها  فعا1  �لليل، 
�لماجد� قد �نبثق فختم صفحة هذ� �لليل �ألسو1 �لذ� قضا8 معلمًا 
�لذ� يقضيه في  �لوضا\  �لنها�  ليفتح صفحة   ،Sلجبا� 0عالي  في 
�للوحتين  بأحالمه عن هاتين  عظيمًا. �تلّهى  0مير�ً  �لكبير�  �لمد` 
�لتي  �لربيع ��للوحة  �لتي �شاها  �للوحة  بينهما �0ًال:  �للتين حا� 
]ينها �لفن، ��نطلق يفكر في 1مشق: ما�D تكو` �DE كا` هذ� كله 

لقرية من قر�ها؟

*   *   *

بقيت �لقافلة في بصر~ �يثما باعت ��شتر= �قضى تجا�ها 
�طر�ً من �لربح ��لكسب، ثم توجهت تلقا\ 1مشق. �كا` �لمعلم 
�لشا4 يكلف Dهنه ضر�بًا من �لكد لُيمّثل له صو�� لدمشق تشبه 
ما كا` يسمع عنها من �ألخبا� �لتي كانت تشيع في �أل�H، حتى 
تبلغ تلك �لذ�~ �لعالية �لتي تهجع عليها قريته فُتنَشر فيها مكبر� 
منفوخة مكسو� بأنو�x �لمبالغا=: ُتصّو� له 1مشق جنة كالتي ُ�عد 
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�لمتقو`، لها من �لعظمة ��لجالS ما تتضا\S 0مامه عظمة >�لمد�ئن< 
�لتي كا` يتحد� بها �لعجائز من قومه، �ُتخّيل له من جالS �لخليفة 
ال؟  �لَِم  �يهو`...  كسر~  ملك  معه  ما يصغر  سلطانه  �ضخامة 
�ملك كسر~ كله عمالة من عماال= �لخليفة ��الية من �الياته!

كا` �لمعلم �لشا4 يكد Dهنه ليتصو� 1مشق �يتبين طريقه Eلى 
�لنجا� فيها، �كا` يحسب - لطوS ما عز* على �لسفر �تر11 فيه، 
�لعظم ما القى من �ألهو�S ��لمشا� - 0نه ليس بينه �بين �لمجد 

��لوالية Eال 0` يهبط 1مشق، فإ�D هو ��Sٍ �0 0مير!

�كانت �لقافلة قد علت نشز�ً من �أل�H فانكشفت 0مامها 
1مشق �لعظيمة؛ 0قد* بلد�` �أل�H �0جملها، �هي في مثل حلة 
 cلعر� بثو4  تميس   ،Sلجما� 0عطافها  في  يضحك   ،cلعر��
�لمشمش  ]هر  من  �لربيع  0كف  نسجته  �لذ�   iلشفا� �ألبيض 
�لهفهاi، تموq في خديها 1ما\ �لشبا4 ظاهر� في ]هر �لد��� 
�ألحمر �لفاتن، �عبق 0]ها�ها يعطر �لجو كله، �أل�H ��لسما\ 
��لجباS ��لصحا�~ �لمجا���... فُأخذ كليب بها 0خذ�ً، ��قص 
لها قلبه، �فتن بها فتونًا. �من �D �لذ� ير~ غوطة 1مشق (�هي في 
ثو4 �لربيع) ثم ال يرقص لها قلبه �ال يفتن بها فتونًا؟ �من �D �لذ� 
يقطع عرH �لفال�، حيث يعتّد ظل �لصخر� �لقائمة جنة حا�1�، 
�ير~ �لحشيشة �لخضر�\ ��ضة �لدنيا، �ير~ �لبئر �آلسنة مو��1ً 
صافيًا، ثم يطل على �لغوطة، جنة �أل�H حقًا ���ضة �لدنيا، 
�لد�فقة  �لباسقة، �عيونها  �لمتعانقة ���10جها  �لمزهر�  بأشجا�ها 
�فتونها  �عطرها،  �طيبها  �]هرها،  ���1ها  �لر�ئقة،  �0نها�ها 
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�سحرها، ثم ال يجن بها جنونًا؟ �هل عّد �لعر4 �لغوطة Eحد~ 
�لر��ئع �أل�بع في متحف �لطبيعة Eال بعد نظر �فكر؟

كا` كليب سابحًا في 0حالمه �هو 0شد ما يكو` بها �ستمتاعًا 
حينما ��تفع هذ� �لغبا� من ناحية �لشر� عاليًا عريضًا، ��x �لقافلة 
فوقفت تنظر Eليه مذعو��. فجفا 0حالَمه ��قف مع �لقافلة ينظر، 

فإ�D �لغبا� يعلو، ثم تضربه �لريا� فيتفر�، ثم يعو1 فيجتمع.

�يفزx �جاS �لقافلة �لكبير� �يظنو` �لظنو`، �يصغي كليب 
Eلى حديثهم فيفهم منهم 0نهم ال يد��` ما�D ُير�1 بهم �ال يعلمو` 
فيكشف  بينهم،  �يتشقق  �لحديث  في  �يوغلو`  �لغبا�،  ما هذ� 
لكليب عن 0شيا\ كثير� لم يكن يعرفها �هو في قريته �لعالية. يعلم 
تعرفها  �لتي  �لخطر�  0]مة من هذ8 �أل]ما=  �لد�لة في   `0 كليب 
�لد�S حين تعصف بها عو�صف �النقسا* ��لحر4 �لد�خلية، �0` 
عبد �لملك قلق ُمسَهد ال ينا* �لليل Eال لمامًا، فإ�D هجع �0~ شبح 
�بن �لزبير ينقضُّ عليه فقا* مرتاعًا، يخشى 0` ينتزx منه �لشا* �مصر 
 xكلها ��لعر�� �خر�سا` �صا� �لحاكم �لمطا �لجزير� xكما �نتز

في شر� �لبال1 �جنوبها، �طالت مدته ��متد حكمه.

ثم تنقطع 0حا1يث �لقو*، �ينظر�` Eلى �لغبا� �لد�ني �سيوفهم 
في 0يديهم، �مقاتلتهم 0مامهم مستعد�` للقتاS، فينشّق �لغبا� عن 
 qلر�ية �ألموية �لتي يبعث مشهدها �لطمأنينة في نفوسهم، �يخر�
�لكبير�  �لقافلة  يخالطو`  �لشا*،  جند  من  مئا=  بضع  تحته  من 
�يكشفو` 0مرهم على عجل، فيعلم �جاS �لقافلة 0نهم حياS فرقة 
من حرc �لصحر�\ خرجت من 1مشق منذ 0سبوx لتجوS في هذ8 
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 Sلفلو�= �لقريبة، تقيم �لعو�صم ��لمخافر ثم تعو1 لتفسح �لمجا�
لفرقة 0خر~، فتجا�]= حدها �0معنت في �لضرE 4لى �لجنو4 
حتى 1خلت H�0 �بن �لزبير، ��لتقت بهذ8 �لفرقة �لحجا]ية �لتي 

كسرتها ��1تها على 0عقابها �لحقتها لتقضي عليها.
للقا\  فاصطفو�  �لقافلة،   Sجا� �لقصير  �لحديث  هذ�  �هز 
�لرجل  عن  يفتشو`  �تلفتو�  غبا�ها،  1نا  �لتي  �لحجا]ية  �لفرقة 
�لذ� يقو1هم Eلى �لمعركة �يشق لهم طريق �لظفر �ُيلزمهم طاعته 
Eلز�مًا، �لن يكو` هذ� �إللز�* Eال بقو� �لشخصية �بالغة �للسا` 
�ألنظا�  فيها  توجهت  �تر11  �نتظا�  ساعة  �كانت  �لنفس،  �كبر 
Eلى كثير من �لسا1� فخيبو� �جا\ �لناc فيهم، ��0شكت �لفرقة 
�لحجا]ية 0` تصل �هم على جمو1هم ��نتظا�هم. عند Dلك تقد* 
كليب �لذ� كا` يغالب نفسه �يقسرها على �لسكو` �يمسك بركا` 
حماسته 0` ينفجر؛ تقد* حين عجز عن ضبط نفسه، ففتح له طريقًا 
�سط �لفرسا` �قد �0~ 0مانّيه 10نى Eليه من 0نفه، �مضى فيه مضي 
�لسهم حتى صا� في �c0 �لقو*، �هم يعجبو` منه، �ينتظر�` 0` 
يقو1هم كل �جل في �لقافلة Eال هذ� �لشا4 �لذ� 0مضى طريقه كله 
صامتًا حالمًا، لم يتحد� بحديث �لم ينطق بكلمة، ��لذ� يظنونه 
عييًا ال يبين �ال يعر4 عن نفسه. �لكن عجبهم لم يطل، فإ` �لفتى 
�نطلق يخطب فيهم خطبة صا�خة مجلجلة تلتهب كلماتها �لتهابًا، 
م، �تدx �لجبا` �لمخلوx �لقلب �هو  �تحر� جملها �لجالميد �لصُّ
�لبطل �لُحالِحل(١). �كا` صوته �لقو� يمشي Eلى حبا= �لقلو4 

___________________
(١) �لُحالِحل هو �لسيد في قومه �هو �لرجل �لشجاx، �جمعه َحالِحل 

(مجاهد).
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�لكهربا\،  �لرجل يمسك بسلكة  فتصيبها منه �جفة كما يرتجف 
�كانت Eشا�� يد8 �سما= �جهه تنطق بمعانيه قبل 0` ينطق بها 

لسانه، فتحر� �لناc �تقو1هم حتى كأنهم معلقو` بأصبعه.

�لم ينته �لمعلم �لشا4 من خطابه حتى كا` �لقو* قد خلعو� 
�لصحر�\،  حر  ��0مضها  �لسفر،   Sطو 0ضناها  �لتي  نفوسهم 
 iماضية ال تعر �0ضعفها �لتر11 ��إلحجا*، �لبسو� نفوسًا جديد�

�لتر11، قوية ال تعرi �لتعب، مؤمنة بالظفر ال شك عندها فيه.

�لم ينته من خطابه حتى كا` �لجند �لحجا]يو` قد �صلو�؛ 
ينشد   ،S[لنا� كالقضا\  �0غا�  �لحر4،  صرخة  فيه  من  فأطلق 
0نشو1� �لمو= ��لجند �مسّلحة �لقافلة من ���ئه تر11 �لنشيد فتميد 
له �لبيد. فلم تكن Eال جولة ��حد� حتى kثر �لحجا]يو` �لسالمة، 
0خذ=  ثم  حينًا  �لقافلة  ��ستر�حت  شي\.  على  ال يلو�`  ففر�� 

طريقها Eلى 1مشق يقدمها كليب >�لمعلم �لبطل<.

*   *   *

هيجا`  في  0هلها  �كا`  شديد،   Sلز�[ في  1مشق  كانت 
�لزبير،  �بن  �بين  بينهم  �لفاصلة  �لمعركة  ينتظر�`  ��ضطر�4، 
لينجو �لعالم �إلسالمي من هذ� �النقسا* �لذ� ينكر8 �إلسال* �يأبا8 
0شد �إلبا\، ليعوE 1لى �لوحد� �لتي جعلها 0ساc �لحيا� �لدنيوية 

للمسلمين، كما جعل �لتوحيد 0ساc �لدين.

�لكن 0هل 1مشق فزعو` مشفقو` على �لخالفة �ألموية 0` 
تنها� �تتحطم، �هم ُبناتها �ُحماتها، يرقبو` �ألحد�� �يتسقطو` 
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�ألخبا�، �يعد�` نفوسهم للتضحية �لكبر~ في سبيل �لمبد0 �لقويم 
.`k� لغاية �لسامية، كد40 �لمسلمين في كل عصر��

�كا` >قصر �لخضر�\<، مثو~ �لخالفة �سر� �أل�H، في 
 .xلى 0لوية ُتعقد للدفاE ،~حركة �1ئمة؛ فمن مجلس ُيجمع للشو�
0ّمه  �لذ�   ،xنبا[ َ��� بن  �لد�لة<،  >مستشا�  قصر  كا`  �كذلك 
كليب �لمعلم �لشا4 صبيحة �صوله Eلى 1مشق، يقوE 81ليه ]عيم 
�لجند �لذين 0نقذهم كليب �0عانهم على عد�هم، ليلقى عند ��� 

جز�\8.

با4  من  �1نيًا  �لمسجد  ظل  في  قائمًا    ��� قصر  �كا` 
ثم  �لقصر  ِحمى  في  متو��يًا  بر1~  تحته  من  يجر�  �لفر�1يس، 
يظهر كر� 0خر~، يتحد� �يهد� هدير�ً سائغًا عذبًا �سط جنة �1نية 
�لقطوi متشابكة �ألفنا`، قد �تخذ فيها مجلسًا يقو* على سيقا` 
�لمنقو�، منغمسة في بر1~ تغسلها 0مو�هه  من خشب �لجو]  
�1ئمًا �تد�عبها 0مو�جه �لصغير�، فتقرصها ثم ترتد عنها ضاحكة 
تعاطفت  قد  �ألشجا�  0غصا`  �لمجلس  هذ�  �سما\  مقهقهة، 
�تعانقت يزينها �لياسمين بزهر8 �لناعم �لعطر، �حوS هذ� �لمجلس 
Eطا� من �لو�1 ��لنسرين ��لنرجس ��لبنفسج، فهو جنة تنعم فيها 
�لعين بهذ8 �أل]�هير �لمؤتلفة �أللو�` �لمختلفة �ألشكاS، تتمايل 
0عطافها  من  فيفو�  �لرخي،  �لنسيم  هذ�  يسمها  حين  �تتها1~ 
بهذ8   `Dأل� كنعيم  بريا8،  �ألنف  ينعم  �لذ�  �لطيب  �لشذ�  هذ� 
�لتي تعزi 0لحا` �لفطر� �لجميلة �لساحر�  (�أل��كستر�) �إللهية 
على حناجر �لبالبل ��لشحا�ير، �بر1~ فو� هذ� كله يغني لحنه 
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�لسرمد�، �تنعكس على صفحته �لمتموجة 0لو�` �لزهر فيكو` 
منها لوحة فنية تز�� بألو�` �لغر�4 في لجة �لبحر.

��لقصر طبقتا` من �لرخا* �ألبيض ��ألسو1 ��لمجزx، له 
���� على بابه قائم على 0ساطين من �لمرمر، قد �ستفر� صنُعها 
لغة  في  معجز�  kية  فبد=  ��لمهندسين  �لبّنائين  عبقريَة  �تزيينها 
�لبنا\، تحس لدقتها �Eحكامها كأنما هي حية ناطقة نشو~ بخمر� 
��لليمو`،   Sلبرتقا� 0شجا�  من  يفو�  �لذ�  �لعطر  �أل�يج  هذ� 
�لمكللة باأل]�هير، �لتي تنافس بعطرها �لو�1 ��لياسمين، �0شجا� 
�لمشمش �لتي تظهر بزهرها �ألبيض �لشفاi كأنما هي في حلة من 
�لتي تبد� بزهرها �ألحمر  �لثلج �لحي �لمعطر، �0شجا� �لد��� 
سكر~  �لحو�  �0شجا�  �لخجل،  �جنتيه   1�ّ� محب  هي  كأنما 
تميس بثوبها �لجديد �لذ� خلعته عليها 0يد� �لربيع... يتّوq هذ� 
كله منا�ُ� �لمسجد �لشاهقة في �لسما\، تنشر في �لدنيا كلها �لعطر 
�لسما�� �لخالد، �تريق عليها �لسمو ��لجالS، فتطهر �أل�H من 
�لشر� ��لر�Dئل �تطهر �لنفوc من �لمطامع ��لشهو�=، �تهُب 
على �لوجو1 نسمة من نسما= �لجنة حين يخرq منها �لند�\: >�هللا 

0كبر، �هللا 0كبر، ال Eله Eال �هللا<.

 ��ّ1� ،Hجنة �أل� (ستبقى 1مشق� ،Sما تز��) كانت 1مشق
تاجها، ���سطة عقدها؛ ليس في �أل�H 0جمل منها �ال 0حفل 
بكل محبو4 ساحر 0خاD مما ُيَشم �0 ُير~ �0 ُيسَمع... �كا` قصر 
�لجماS جليًال فخو��ً  ��� من 0جمل ما في 1مشق، �كا` فو� 
بساكنيه، يملؤ8 �لحّجا4 ��لُجند ���D �لحاجا=، فال ينصرفو` 

Eال ��فرين غانمين شاكرين.
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�لبطل)  (�لمعلم  كليبًا  �لكن   ،Sلجال��  Sلجما� كا` محط 
لم يحفل شيئًا من هذ� �لم ينظر Eليه، أل` من عا1ته 0ال ينظر Eال 
0مامه، ال يلتفت َيمنة �ال َيسر� لئال يشغله عن غايته شاغل �0 يعوقه 
معو�. �كانت kماله هي غايته، فمضى Eليها قدمًا ال يبصر Eال ظهر 
�لجند� �لذ� سبقه ليدله على �لطريق في هذ� �لعالم �لصغير، حتى 

1خل على �لمستشا�.

*   *   *

ندx كليبًا في حضر� َ��� بن ]نباx مستشا� �لد�لة، �نقفز 
�لقفز�  هذ8  في  نقطع  �لحجاq؛  مدينة  ��سط  Eلى  ��حد�  قفز� 
�عبد  قتل مصعب  من  �لجسا*،  باألحد��  مليئة  سنو�= طو�ًال 
�هللا �بَني �لزبير، Eلى عو1� �لوحد� �إلسالمية على يد عبد �لملك 
��لحجاq... فنر~ في شو��x ��سط �لفسيحة شيخًا 0عر�بيًا حافيًا 
يلتفت تلّفت �لمشد�8 �لذ� لم ُيبصر في عمر8 مدينة كبير�، يتوسم 
في �جو8 �لناc بفضوS ظاهر فيفر�` منه، حتى ]�S �لنها� �كّلت 
�جال8 من �لمسير، فجلس في ظل ��1 من هذ8 �لد�� �لجديد� 

كئيبًا حزينًا.

- ما لك يا عم؟

... ... -

- ما لك؟ 0خبرني، ما شأنك؟

فيرفع �ألعر�بي �0سه �يحّد� في �جه �لرجل، حتى يطمئن 
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Eليه �ال ير~ فيه ما يريبه، فيقوS له: �0يد 0` تدلني على �جل يدعى 
ُكَليب بن يوسف �لثقفي، من �لطائف.

فيضطر4 �لرجل �يسأله: 0تد�� - �يحك - ما تقوS؟ �بن 
يوسف �لثقفي؟ 0خو �لحجاq؟

�ينطلق  عنه  يسر~  حتى  �لكلمة  هذ8  �ألعر�بي  يسمع  فال 
ضاحكًا بمل\ فيه، �يقوS: بل هو ��هللا �لحجاq. كنا نسميه كليبًا، 

قاتله �هللا ما 0شد عقوقه! 0ال تخبرني 0ين هو هذ� �لخبيث؟

- قبحك �هللا من 0عر�بي جاهل. 0بهذ� تصف �ألمير؟

�يلتفت Eلى كل جهة �قلبه يكا1 ينخلع من �لرعب، يخشى 
�خفض  هامسًا:  لألعر�بي   Sيقو ثم  0حد.  حديثهما  يسمع   `0

صوتك... سألتك باهللا!

- �لَِم �يحك؟

هذ8  سكا`  من  0لست  �لحجاq؟  هو  من   iتعر 0ال   -
�أل�H؟

فيعو1 �ألعر�بي Eلى �لضحك �قد ��قه ما يسمع، �يقوS له: 
بل 0نا من سكا` �لسما\، هبطت �لساعة من 0عالي جباS �لطائف. 

0ما �لحجاq فأنا 0عرi �لناc به: معلم صبيا` 0حمق!

�بن  �لعر�قين، �قاتل  0مير  يا 0عر�بي! هو - ��هللا -  - �يلك 
�لزبير، �سيف �لخالفة �ألموية �مثّبت �0كانها.
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!Sنك تهزE -

- �هل في هذ� هزS؟ سل - �يلك - َمن شئت.

�يلك  يا عقيل!  شيبتك  يا ضيعة  �لعر�قين؟  0مير  كليب   -
يا هذ�، 1لني عليه، 1لني عليه...

*   *   *

... ... -

... ... -

ُ̀ يا عقيل. 1� -

- 0َ�قد عرفتني؟

- �هل ينكر �لحجاq 0صدقا\ ُكليب؟ كيف تركت صبياننا؟

- ما 0نت ��لصبيا`؟ 0نت 0مير �لعر�قين. �لكن خبرني �يحك 
يا كليب: كيف بلغت هذ� كله؟

- بلغته ألني >1�0=< 0` 0بلغه.

�لم يد�� عقيل ما شأ` �إل��1� هنا، فانطلق يضحك يحسبها 
نكتة، ثم سكت فجأ� �قاS: �لكنه شي\ عظيم ��هللا يا كليب، 0ين 

هذ� من ���1 في �لطائف؟

- ��شو�قاE 8لى ���1 في �لطائف، �Eلى 0يامي مع �لصبيا`! 
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لقد خّلفت فيها �بيع حياتي يا عقيل، لقد خّلفت فيها �بيع حياتي... 
��آل`، يا مرحبًا، يا مرحبًا برفيق �لشبا4(١).

*   *   *

___________________
(١) ��~ �لتا�يخ 0` �لحجاq كا` ُيدعى في صغر8 ُكَليبًا �كا` معلم صبيا` 

في �لطائف، �هذ� كل ما ��~ �لتا�يخ.
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x�1ليلة �لو

�ّلى نها� �إلثنين ١٦ جما1~ �أل�لى سنة ٧٣ للهجر� �خّلف 
قد   ،xألضال� مخّلعة  �لقلب  محطمة  ملتاعة،  ثكلى  �هي  مكة 
ففرقت جمعهم  �لدهر  يد  �لذين ضربتهم  0بنائها  غرقت في 1ما\ 
�لحر*،   H�0 على  مصّرعو`  فريق  فر�حو�...  شملهم،  �شتت 
�فريق تحت ��يا= 0مية. قد �0مضتهم هذ8 �لحر4 �لطويلة �لتي 
0خضر  لهم   xتد لم  0شهر  سبعة  ْأل��َ\ها  �قاسو�  عنا\ها  حملو� 
�ال يابسًا، فتسللو� من مكة لِو��Dً، ثم تسلقو� هذ8 �لجالميد �لتي 
�نتشر= عليها جيو� 0مية �لغا]ية فاستسلمو� Eليها �0خذ�� منها 
ألنفسهم 0مانًا، ثم كانو� عونًا لها �جند�ً فيها. �فريق 0قامو� على 
�لوال\ البن �لزبير، يذكر�` من ما= من 0هليهم فَيُغّصو` بالما\ 
حزنًا �0لمًا، �يذكر�` من فّر من Eخو�نهم فيو���` �جوههم حياً\ 
�خجًال، ثم Eنهم ينتظر�` �لمو= بين كل لحظة �0ختها، �يعيشو` 

خائفين في مقا* Eبر�هيم (�من 1خله كا` kمنًا!).

عضتها  �لتي  �لمدينة  هذ8  على  �لسو1  غالئله  �لليل  �0لقى 
من  �لصعد�\  تتنفس  فباتت  بأ�صابها،  �0صابتها  بنابها،  �لحر4 
شد� يو* قاc َعبوc، تحالفت فيه طبيعة �لجو �قسو� �لقلو4 
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على حر4 هذ� �لبلد �لحر�*، فلم يكن ينجو من حجا�� �لمنجنيق 
قد شمر= عن ساقها  �لطبيعة  فكأ`  �لصو�عق،  َشَر~(١)  Eلى  Eال 
للقتاS، فهي ترمي �لمهاجمين ��لمد�فعين ��آلمنين من صو�عقها 
��جومها بَشو�ٍ¢ من نا�، تصيب به �لد�� ��لمنا]S فتدعها قاعًا 
صفصفًا كأ` لم َتْغَن باألمس. ��لَحجاq ما ينفك مجالد�ً مقا�عًا، 
يقذi بأحجا� منجنيقه �جنا1له بيت �هللا فيهد* جد��` بيت �هللا، 
�يرمي بيو= �لناc فُيهلك من بقي فيها من 0شيا� عّجز ال قبل لهم 
بالحر4 �0هو�لها، �0طفاS برk\ ال يَد لهم في جر�ئرها ��0]��ها، 
فيختلط عويلهم �صر�خهم بهزيم �لرعو1 �]ئير �لريا�، ثم تضيع 
�لثائر  �لغبا�  هذ8 �لموسيقى �لمر�عة في جلبة �النهد�*، �يخفي 
�لمرعب لحظة من ]ما`،  �لمشهد  �لمهد�1� هذ�   S[لمنا�  Sحو
�لعامر�  �لتر�4 قد حو~ كل شي\، ��DE �لمدينة   �Dثم ينجلي فإ

�لمقدسة مقبر� من �لمقابر.

�نامت  �لبد�،  �0طل  �لسما\  �صفت  �لليل،   ���� ��متد 
�لحر4. �كانت �لحر4 يومئذ طفلة لم تستكمل شر�ستها، �لم َتْنُم 
ها (كما �ستطا� �ليو* فغد= ال تنا* �ال ُتنيم).  0نياُبها، �لم يسَتِطْر شرُّ
�كا` في نفوc �لمتحا�بين شرi ��فا\، فاستر�حو� ���0حو�، 
�نا* هؤال\ �ألبطاS �لمد�فعو` نو* �ُألْسد في kجامها، كما نا* هذ� 

�لجيش �لجر�� �لذ� �متد ]حفه حتى بلغ 0بو�4 �لحر*.

كا`  (حيث  �لخالية  �لمقفر�  مكة   xشو�� �عم  �لليل  سكن 
جيش �بن �لزبير ير�� �يغد� بطبوله ���ياته، فطو= كف �لر1~ 

___________________
(١) َشِرَ� �لبر� َشَرً~: لمع �تتاَبَع لمعانه (مجاهد).
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جيش  عليها  �نتشر  �لتي  �لصم  �أل�عا�(١)  �هذ8  �طبوله)  ��ياته 
�لحجاq بكبريائه �عنفو�نه. عمها كلها صمت عميق �هد�\ شامل، 
فال تسمع في ثناياE 8ال صيحة حا�c يتنقل شبحه خالS �لسو�1، 

4، ثم يعو1 �لسكو`. �0 صرخة جريح معذَّ

*   *   *

0عمى،  سبا=  Eلى  �لمتحا�بو`  ��ستسلم  �لعيو`،  نامت 
����0 �لقمر عذ�بته �هد�\8 على هذ8 �لجباS فبد= جميلة فاتنة، 
فجفا فر�َشه سيُد �لموقف �بطل �لجيو� �لمظفر� �قائدها، ��نسّل 
 yفي خفية كيال يشعر حرسه �0عو�نه، فجلس على با4 �لفسطا
يتأمل هذ8 �لسما\ �لصافية �يحد� في �لنجو* �لمتوقد� �لمتأللئة، 
فتفتح عليه با4 �لذكر~، فَيِلُج منه Eلى سالفا= 0يامه فيعيش فيها 
فأحس  بعيد�،  Dكر~  Eلى  �لنجو*  هذ8  �حملته  �0يجها.  �ينسم 
بأنها عزيز� عليه محببة Eليه، فطفق يتأمل صو�� تلك �لليلة(٢) �لتي 
قضاها في �لصحر�\ �حيد�ً فريد�ً قد هجر بلد8 �حياته ليقد* على 
�لتي كانت  له بها، �يستعيد خو�طر8  بلد ال يعرفه �حيا� ال عهد 
تعتلج في نفسه، �Dهب Eلى 0بعد من Dلك فذكر 0يامه في تلك 
�ألعالي �لباDخة حين كا` معلمًا لصبيا` �لطائف، �0مانيه �لتي لم 
يكن يأنس Eال Eليها، ��لتي يحا�S 0بد�ً 0` يستشف خيالها من ���\ 

___________________
(ضد  �لمرتفع  �لمكا`  �هو  �سكونها)  �لعين  (بكسر  َ�عر  جمع   (١)

�لسهل)، ��لمقصو1 باأل�عا� هنا جباS مكة (مجاهد).
(٢) ��جع قصة >هجر� معلم<.
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 qلتي 0حس بها �هو خا�� �حجا4 �لغيب... ��ستمر0 بقايا تلك �للذ
من ��1 >مستشا� �لد�لة< ��� بن ]نباx، �قد قلد8 شا�� �لشرطة 

فكانت عند8 0كبر من شا�� �لخالفة.

تر�  �لذ�  �لَعَرْمَر*(١)  �لخميس  قائد  �لشرطي من  0ين Dلك 
جنا= �لشا* �أللفاi �سهوله �لِفيح(٢)، �0بى 0` يقطف ثمر� �لنصر 
 c�z� ال من جالميد مكة �صخو�ها، فأّ* بزحفهE 0]�هر �لمجد�
�لجباS، ثم هبط نحو مكة يستذ�� بر�ية �لظفر، حتى �متد بزحفه 

هذ� (�لذ� كا` يحسبه مجيد�ً) Eلى 0بو�4 �لحر*؟

�0لقى نظر� �لقائد �لشا4 (�بن �لسبع ��لعشرين) على �لحر* 
مهدمة  فبد=  �لكابي،  بشعاعه  �لقمر  0ضا\ها  �قد  �لكعبة  فر0~ 
مصدعة �لجد��` �هيبة، فر�عه Dلك �0خافه، �َعَر�8 ��تجاi شديد 
هّز كيانه كله، فعاD iكرياته �0عرH عن �لمجد ��ألماني، �لم 
يبق في فكرE 8ال صو�� بيت �هللا �لمهّد* تظل ماثلة له بعد 0` 0غمض 
عينيه عنها، فيحس بأنها تثقل على قلبه حتى لتكا1 تسحقه سحقًا، 
�يكبر هذ� �لذ� 0قد* عليه �تمأل نفَسه خشيُة �هللا، فيند* �يشتد به 
�لند*. ثم يذكر �عد8 �لذ� �عد8 �لخليفة: 0` يقضي على �بن �لزبير 

___________________
�لكثير  �لشديد  للجيش):  (صفًة  ��لعرمر*  �لجيش،  هو  �لخميس   (٢)

(مجاهد).
: �لذ� �جتمع شجر8  (٣) حديقة َلِفٌّ (بفتح �لال* �كسرها) �بستا` لفٌّ
��لتفَّ نباته، جمعه 0لفاi. في �لقرk` {�جّناٍ= 0ْلَفافًا}. ��لفيح جمع 
0ْفَيح �فّيا�، �هو كل موضع ��سع، �مؤنثه: فيحا\ (فتقوS: ��ضة 

فيحا\)، ��لفعل منه: فاَ� َيفاُ� َفْيحًا (مجاهد).
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�لغاية  �لد�لة سالمتها ��حدتها، �ُيشعر8 جالS هذ8  Eلى  �يعيد 
�سمّوها �ستصغا� ما 0تى، �يذهب يلتمس لنفسه �لمعاDير.

حياتهم  1عامة  �1لتهم  �سالمة  �لمسلمين  �حد�  0ليست 
�لمؤمنين؟  ��حد�  �لخالق  توحيد  على  قا*  �لذ�  1ينهم   c0��

0ليس ضما` هذ8 �لوحد� من ��جبا= �لخليفة؟

لتحقيق  �لكعبة  بضر4  �لملك  عبد  0مر8   �DE هو  Dنبه  �ما 
�لوحد�، �ما هو Eال جند� في طاعة عبد �لملك؟ بل ما Dنب عبد 
�لملك �هو 0مير �لمؤمنين �لمسؤ�S عن مصالح �لمسلمين �سالمة 
�يهلكها  �لمفسد�`  فيها  يعبث  شطرين  �لمملكة   xُ0َيَد �1لتهم؟ 

�لُخلف؟ ��0 جسم يعيش �DE �نقسم جسمين �غد� قطعتين؟

 i0َ�ليس على عبد �لملك 0` ينقذ �لمسلمين من هذ� �لخال
�لو 1فع ثمنه حيا� �بن �لزبير �سالمة حصونه �قالعه؟ فما Dنب 
عبد �لملك �DE �تخذ �بن �لزبير بيت �هللا حصنًا له ��حتمى به ��ستغّل 
حرمته؟ 0من حق �لبيت �لحر�* على عبد �لملك 0` يدعه kمنًا في 
ظله، يّدعي ملكًا �ينشر ��ية �يتخذ جيشًا، فيلتقي في مشعر �لحج 
��ية  Eال  ��إلسال*  �هللا  �يأبى  �جيشا`؟  ���يتا`  مسلما`  َمِلكا` 
��حد�، لجيش ��حد، يسيّر8 خليفة ��حد. 0َ�لم يكن 0خلق بابن 
 qلمطامع، �خر� �لدنيا ��0ضا�   Sلزبير لو جّنب بيت �هللا �0حا�

بجيشه Eلى �لِحل؟

��نطلق �لقائد �لشا4 يفكر في �بن �لزبير �عبد �لملك، �يعو1 
به �لفكر Eلى �حلته �أل�لى يو* صافح سمعه للمر� �أل�لى �سم �بن 
�لزبير، فإ�D هو �سم ضخم مجلجل، ��DE هو ينطو� على �لسيا1� 
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��لظفر ��لملك �لو�سع �لذ� يظلل ثالثة �0باx �لبال1 �إلسالمية، 
��DE �سم عبد �لملك ضاٍ� هزيل، فما ]�S هذ� يضخم �يعظم، �ما 
فتئ ��D يهُزS �َيْضُؤS، حتى �نتزx عبد �لملك �لذ� كا` قابعًا في 
]��ية قصر8 في �لشا* ينتظر 0` يغلبه عليه �بن �لزبير، �نتزx �لعر�قين 
��لحجا]، �نا]S عبد �هللا في قر��� 8��1 ���1� ملكه. 0ليس هذ� 
1ليًال قاطعًا على 0` �بن مر��` 0حق بالخالفة من �بن �لزبير �0قد� 

عليها ��0لى بها؟
صو�تها  فأعا1=  �لكعبة،  على  فوقعت  نظر�  منه  �0فلتت 
�لرهبة Eلى صد�8 �0حس بوجل شديد، فذكر تهيبه �إلقباS عليها، 
DE كانت مثابة �ألمن ���1 �لسال* منذ �لزما` �لذ� يضيع �0له في 
طفولة �لبشرية، �Dكر كيف فزx جند8 �0حجمو� فشد من عز�ئمهم 
�هّو` �ألمر عليهم، �كيف عبست �لسما\ �بسر= - حين شرعو� 
بتسديد �لرماية Eلى صد� �لكعبة - �0لقت برجومها �صو�عقها، 
فقتلت منهم مقتلة، فا�تد�� ��متنعو� �ظنو� 0` �هللا مهلكهم كما 
0هلك �ألمم من قبلهم، فانصدعت قلوبهم �طا�= نفوسهم شعاعًا، 
فقا* فيهم يطمئنهم �يهّديهم: "0نا �بن تهامة، �هذ8 صو�عقها"(١)، 
فال تخافو� �ال تر�عو�. سنة �هللا �لتي ال تبديل لها �قو�نينه في كونه 
ال تغيرها 0مو� �لبشر �ال تبدلها حو��1 �أل�H، �ما قيمة جند 
�لشا* حتى يدx �لفلك من 0جلهم سير8 �تخرq �لطبيعة عن سننها 

�تخالف طريقها؟
حين  �لعالم،  �معلم  �هللا   Sسو� حديث  يحدثهم  ��نطلق 

___________________
(١) هذ8 �لجملة من �لتا�يخ.
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ُكسفت  0نها  فظنو�  �لشمس،  فكسفت  Eبر�هيم  بابنه  �هللا  �ستأثر 
kيتا` من kيا= �هللا ال تكسفا`  لموته، فنبأهم 0` �لشمس ��لقمر 
لمو= 0حد �ال لحياته. فاطمأ` �لجند، �عاE ��1لى تسديد �لرماية 
�ضر4 �لكعبة، فعا1= �لسما\ Eلى ]مجرتها �]ئيرها، ��نقّضت 
صو�عقها، �لكنها 0صابت من جند �بن �لزبير مثل �لذ� 0صابت 

من عسكر �لشا*، فأمن �لجند �0قبلو� يو�لو` قذi �لحجا��.

Eنه لم يضر4 �لكعبة على 0نها بيت �هللا، �لكن ضربها على 
0نها قلعة من قالx �بن �لزبير، �لم يقد* مكة فاتحًا، �لكن قدمها 
حاجًا ُمحرمًا، �حج بالناc �لكنه لم يطف. �لم يكن له Eال �لوحد� 
�إلسالمية غاية، فهو يعلم 0` �لمسلمين كرجل ��حد، فأ� �جل 
�لعصر �Eمامه، عبد �هللا بن  فقيه  نها8  له �0سا`؟ �لقد  �لذ�  هذ� 
عمر، 0` يضر4 �لكعبة فيؤ�D �لطائفين بها �يعطل مناسك �لحج، 
�شد1 عليه في �لنهي، فأطاx ��متنع �تر� �لناc �حجهم، حتى 
بالرحيل  �DE �ستكملو� مناسكهم �فرغو� من عبا1تهم نا1~ فيهم 

Eلى بلد�نهم �عا1 يحا�4 �بن �لزبير.

��قتنع  Eليها  �نتهى  �لتي  �لنتيجة  هذ8  Eلى   qلحجا� �سكن 
بأنه لم يأِ= منكر�ً(١)، فعا1 يتأمل هذ8 �لنجو* �لصافية �هو عا]* 
على بنا\ �لكعبة �سد هذ� �لخر� �لذ� خرقه �Eصال� ما 0فسدته 
�لحر4. ���� يحد� في �لقمم �لشاهقة �لتي تلو� له عن بعد �Dئبة 
0عاليها في �لشعاx �لفاتن �لذ� يسيل من صفحة �لقمر، فذّكرته 

___________________
(١) هذ8 حجته لنفسه، ��لحق 0` �لحجاq من �لظلمة �لمعتدين، �لم يكن 

من 0مر�\ �لخير �ال من 0هل �لصال�.



١٩٨

- كرً� 0خر~ - بيَته �مد�سته �قريته �لصغير� فأحس كأ` قلبه ينا]عه 
Eلى 0يامه �لالتي سلخهن فيها.

سالمًا 0يتها �أل�H �لضائعة في طريق �لسما\... لقد �فيت 
لك بنذ��، فقد= Eليك �لمجد ��هبت السمك �لظفر، �خرجت 
منك معلم صبيا` �لكني عد= Eليك قائد �لجيش �لعرمر*، فثّبتُّ 
�لوحد�  عو1�  �لتا�يخ  يذكر  فال  �لبطولة،  على صفحا=  �سمك 

�إلسالمية Eال Dكر معها �لطائف!

ثم �ستغر� في تأمل عميق.

*   *   *

في تلك �لساعة كانت تهدi في طرقا= مكة �لخالية عجو] 
عينيها  أل`  بها  يحف  �لذ�  �لثقيل  �لظال*  هذ�  ال تبالي  طويلة، 
�لمنطفئتين قد 0لفتا هذ� �لظال* منذ 0مد طويل. �كانت تؤ* منزًال 
ُقُدمًا كأنما هي قد 0لفت  من هذ8 �لمنا]S �لمقفر�، فتمضي Eليه 
�لصبا�  في  عليه  ما تتر11  لكثر�  قدميها  بذ�كر�  �حفظته  طريقه 
��لمسا\، فهي تتخطى هذ8 �ألنقاH �تد�� حوS �لجد�، لم تقف 
حتى غيبتها مد�خل �لمنزS �لمهجو�، فقبعت في ]��ية من ]��يا8 
جامد� ال تتحر� �ال تهمس، كأنما هي بعض 0ثاثه �لقديم �لَهِر*، 
�لذ� تركه 0صحابه ]هد�ً فيه. �جعلت تجيل عينيها �لهامدتين في 
�0جا\ عالم مجهوS، فيبد� لها مترعًا باأللو�` �لفتانة ]�خر�ً بالصو� 
�لبا�عة، فال تمّل �لتحديق فيه ��لتجو�S في �0جائه، تفتش عن 
0` تجتلي  تلبث  0يامها، فال  �لتي عرفتها في سالفا=  �لفتا�  هذ8 
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خيالها فتطمئن Eليه �تجد فيه صبابة نفسها �ُبلغة 0مانيها، �تر~ 
هذ8 �لفتا� �قد 0هديت Eلى بعلها �لذ� خال كيسه من �لماS، �لكن 
نفسه فاضت بالحب، فشا�كته حبه �فقر8، �0قامت من نفسها 0نيسًا 
لنفسه �خا1مًا لبيته �سائسًا لفرسه، تلتقط لها �لنو~ ثم تدقه �هي 
سعيد� هانئة، تعيش لبيتها �]�جها �لذ� تنهل �لسعا1� من نظر�ته 
�كلماته، �تقبس �لهنا\� من حبه �Eخالصه. فاستر�� قلبها Eلى هذ� 
�لخياS �لذ� تر~، �شعر= كأ` 1* �لشبا4 قد عا1 يجر� في 
عر�قها بحر���ته �توثبه �فو��نه، �0حست بالنو� قد عا1 يضي\ في 
عينيها، فاستقر= على شفتيها بسمة عريضة طغت صو�تها على 
جبينها �لمجعد فأ�مض فيه بريق من �لسعا1� خاطف، ��جع Eلى 
�جنتيها ظل من حمر� �لشبا4 �آلفل، حتى لو E `0نسانًا �kها في 
تلك �لساعة لما �0~ عجو]�ً شمطا\ عميا\، �لكن فتا� في �لسابعة 

عشر�!

�نفضت عنها �لعجو] غبا� �لسنين �لمئة، ��نطلقت تعيش في 
بقايا ليلة من ليالي ]��جها �لحافلة بالغر�* ��لنبل ��لسعا1�، فتصغي 
�لمعمو1(١)،   qلز�� تنبعث همسًا من فم Dلك  �لحب  0غاني  Eلى 
�تذ�� بين ثناياها حال�� قبالته �تسمع بأDنيها �سوستها �لناعمة. 
�تبالغ في �لتخيل، فتمد يديها تعانقه، �تخفي �جهها في صد�8 
�لعريض، �تلقي بر0سها على قلبه �لكبير �لخافق �لذ� يصفق 0بد�ً 
للحب ��لمجد ��إليما`... �لكن بر�1� �لحجر �لذ� 0لقت عليه 

___________________
�0ضنا8  �لعشق   8 هدَّ �لذ�  �لرجل  هو  د  ��لُمعمَّ ��لَعميد  �لَمعمو1   (١)

(مجاهد).
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�0سها 0طفأ= جذ�� 0حالمها ��1تها Eلى حاضرها، فإ�D هو ينشر 
0كفا` �لمو= على مسر�تها �مباهج حياتها �لماضية، فتنسى كيف 
�ستقاE =1ليها �لسعا1� كاملة على يد هذ� �لز�q �لذ� تبعته �لدنيا 
حين تبع 1ين محمد ‘، فغد� يحمل على 0لف فرc(١) في سبيل 

�هللا بعد 0` كا` ماله كله فرسًا تعلفها ]�جه �لنو~.

غمر  �لذ�  �لسرمد�  �لليل  في  �لماضي  هذ�  �تغيب صو� 
حياتها �0ترعها باآلال* ��أل�جاx، فتمنت لو 0نها ماتت �هي بنت 
0مته  في  �خلفه  �هللا ‘   Sسو� �لذ� صحب  �لعبقر�،  �لخليفة 
��قف �حد8 حين كانت �لر1� في �جه �لناc كلهم، ثم ظفر بهم 
�سا� �لمرتدين عن 1ين محمد ليقاتلو� في �لشا* ��لعر�� تحت 
��ية محمد... �0 لو ماتت �هي ]�q �لبطل �لذ� مأل حياته بطولة 
�شرفًا �مجد�ً ثم Dهب فما= في ساحة �لشرi ��لبطولة ��لمجد، 
�0 لو ماتت �هي 0* �لخليفة �لذ� عنت له �لحجا] ��لجزير� ��لعر�� 
�خر�سا` �كا1 يدخل 1مشق مظفر�ً منصو��ً، ثم ضاx منه كل شي\ 

حتى كا1= 0مية تدخل عليه مكة مظفر� منصو��.

�لليل،  هذ�  يزيح ظلمة  �لذ�  �لفجر   xمن طلو ��ستيأست 
فانطلقت تناجي �لمو= �تدعو8 بأحب �ألسما\ �0جملها، �D0َكَرها 
�لمو= 0حبَتها �لذين طو�هم في 0حشائه، فاشتهت قر4 �ألحبة. 
�كا` من 0قو~ �غباتها في هذ8 �لليلة 0` تقف على قبر 0بيها �لذ� 
يجا�� 0شرi بقعة في ملكو= �هللا �لو�سع، في �لغرفة �لصغير� �لتي 
بنيت من �لحجر ��لطين �سعف �لنخل في �لعشايا �أل�لى الستقر�� 

___________________
(١) �0 يهبها، يحمل عليها فقر�\ �لمجاهدين.
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�لصغير�، 0حب ]�جا=  0ختها  يثر4، فكانت مقر  �إلسال* في 
�معلمة  �لنسا\  �عالمة  �لمؤمنين  0مها=  �0فضل  Eليه   Sلرسو�
�لرجاS. ثم كانت مهبط �لوحي �صلة �أل�H بالسما\، ثم كانت 
��1 �لحكومة، فيها نظمت خطط �لحر�4 �0عد= قو�نين �لمجتمع 
�عقد= مجالس �لشو�~، �منها خرجت �لكتب Eلى شير�يه ملك 
�لفرc كسر~ شاهنشا8 �هر�قليوc قاهر كسر~ �سيد �لدنيا في 
عصر8 (ثم خرجت �لجيو� لتمحو ملك شاهنشا8 �تخلف سيد 
�لدنيا في �0ضه �تعو1 بأسالبه). �فيها عا� �لنبي ‘ حياته، حتى 
�DE ما= 1فن فيها، ثم 0غلق بابها، ال Eلى سنة �ال Eلى عشر �لكن 

Eلى... يو* �لقيامة.
�لليلة 0` تقف على قبر ]�جها  0مانيها هذ8  0متع  �كا` من 
با1ية �لعر4  �لتي تلتقي فيها  �لز��ية  �لبا1ية، في  �لماثل في kخر 
عهد  بزيا�ته  فتجد1  بالبحر!  �لعجم...  ببساتين  �لعر��(١)  بسو�1 

�لماضي.
*   *   *

�كانت تتناهى Eليها بين كل �kنة �0خر~ صرخة من صرخا= 
فتتأمل  �عيها،  Eلى  فتر1ها  �لجرحى،  0ّنا=  من  0ّنة   �0  cلحر��
�آلفلة،  حياتها  من شمس  لها  بقيت  �لتي  �لو�حد�  �لشعاعة  هذ8 
�بنها عبد �هللا، �لذ� تجد فيه عبق غر�مها بز�جها، �عطر �ألمجا1 

___________________
(١) �0 على قبر �لزبير، �هو في قرية >�لزبير< �لقائمة في مكا` �لبصر� 
�لقديمة. �لما كنت c�ّ10 في ثانوية �لبصر� سنة ١٩٣٦* كانت تبعد 

عنها ثالثين كيًال.
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�لتي عاشت فيها ��لمعا�� �لنبيلة �لتي شهدتها، �تذكر فيه تا�يخًا 
طويًال تلتقي حو�1ثه �لكبير� في هذ� �لتا�يخ �لصغير �لذ� تحفظه 
البنها، �تنقلها �لذكر~ Eلى هذ� �لتا�يخ... فإ�D هي في 1نيا قريش، 
�قريش في حير� �قلق �قد خابت �فشلت في �1 هذ� �لسيل �آلتي 
بأكفها �لضعيفة، ��0= �إلسال* ينتشر �يمتد �ال يثبت شي\ 0مامه، 
فائتمر= بالنبي تقتله، �لكنها لم تجد8 في بيته، �ال تعلم 0ين هو. 
ال يعلم 0ين هو Eال �جل في مكة ��مر0�. 0ما �لرجل فعلّي، �0ما 

�لمر0� فأسما\... يا لر�عة هذ8 �لذكريا=!

لقد كانت في بيتها تعد �للحم لتحمله Eلى �سوS �هللا ‘ (فإ` 
�سوS �هللا يعجبه �للحم)، ��DE بالمأل من قريش يدخلو` عليها �هم 
يرعد�` �يبرقو`، يزهو` بكبريائهم �لفا�غة �عنفو�نهم �لمزيف 
�ثيابهم �لز�هية، فقاS لها 0بو جهل بلهجة حا�S 0` يجعلها فخمة 

نبيلة، �لكنها جا\= 0قرE 4لى �لتصنع ��إلضحا�: 0ين 0بو�؟

- �ما يد�يني 0ين 0بي؟ ال 0علم.

فلم يترفع هذ� �لسيد �لذ� عجز عن �1ّ محمد عن 0` يرفع 
يد8 على �مر0�! لقد لطمها لطمة 0طا�= قرطها... �مد= �لعجو] 
يدها تتلمس D0نها على غير شعو� منها، �مست بيدها بطنها، فقد 
كانت يومئذ حامًال... يا لبطولة هذ� �لسيد �لقرشي �لذ� يضر4 

�مر0� حامًال!

قريش  1نيا  من  �نطلقت  قد  هي   �Dفإ �لمشهد،  �ستد��  ثم 
�لضيقة �لمحصو�� Eلى 1نيا محمد �لو�سعة �لفسيحة. لقد هاجر= 
تقطع �لصحا�~ ��لقفا� حتى 0شرفت على نخيل �لمدينة، فوقفت 
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ُبني على  S�0 مسجد  فيها  0ُسس  �لتي  �لطاهر�  �لجنا`  هذ8  على 
تقو~، فسمعت �حدها هذ� �لنشيد �لعلو� �لتي 0صغت Eليه �لدنيا 
كلها من بعد، ��لذ� يتر11 �ليو* خمس مر�= في كل نها� تتجا�4 

.Hبه �لمنابر في كافة �0جا\ �أل�
�هنالك، �سط هذ� �لنشيد �لذ� يتألف من كلمتين �ثنتين لم 
تعرi 0لسنة �لبشر 0كثر منهما هدير�ً �0شد في �لنفس تأثير�ً (هما: 
�لبشير S�0 `0 مولو1 في �إلسال* قد �ستهل،  >�هللا 0كبر<) صا� 
فانشرحت به صد�� �لمسلمين حتى كأ` كّل ��حد منهم كا` 0با8، 

�0خذ8 �سوS �هللا ‘ فحنكه �با�� عليه �1عا له.
�تمثلت عبَد �هللا �هو صبي يبايع �سوS �هللا يبتسم له �بتسامة 
تفيض بالحب ��لرضا. ��0ته �قد شبَّ حتى صا� يلعب مع �لصبيا` 
فيفر  يمر  �لمهيب  �لقو�  بعمر   �DE� لعبه  لفي  �Eنه  �لطرقا=.  في 

�لصبية �يتو���` �يبقى عبد �هللا ��قفًا.
- لَِم لْم تفر كما فر��؟

مذنب  �ال 0نا  ظلمك  فأخشى  ظالم  0نت  �ما  0فر؟  �لَِم   -
فأ�هب عدلك؟

فيعجب به عمر �يكبر جر0ته �بالغته.
ثم تبصر8 �قد عال مكانه، ��ستعلن 0مر8، �ضخم سلطانه؛ 
فانقاE =1ليه �ألماني طيعة �تبعته �لدنيا خاضعة. ثم �نها� هذ� كله... 

ثم �نها� هذ� كله...
0فق  �لنو� في  �للتين حرمتا  بعينيها  �لعجو] تحد�  ���حت 
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تحبها  1نيا  Eلى  �لفكر  فقا1ها  �عي،  غير  في  �تفكر   ،Sمجهو
�تألفها، فإ�D هي تر~ - كر� ثانية - بد�ية هذ� �لصبا� �لذ� غمر 
�لكو` ضو8z �غسلت 0نو��8 �أل�H من �0جاc ليل طويل ماتت 
�لتي  �لرسالة  هذ8  قو�  في  �تفكر  ��لمثل،  �لفضائل  ظالمه  في 
فتشجى  �لممض  حاضرها  تر~  ثم  كله...  �لعالم  على  �نتصر= 
نفوسهم  �0جدبت  �لمبا1|  هذ8   cلنا� ما نسي   xما 0سر �تتألم. 
ثو�، ال تز�S مخصبة  منها، �هذ8 0صال1 حر�\، �هذ8 جالميد 
مخضر�... 0فتكو` هذ8 �لحجا�� �هذ8 �لجالميد �0فى �0حفظ من 
قلو4 �لبشر؟ ��DE نسي �لناc 0فال تذّكرهم هذ8 �لجباS �لشاهقة 
في  يفكر  بطولها،  ليالي  Eليها  �Eيو�\8  محمد  عزلة  شهد=  �لتي 
�لليل ��لنها�، �يفتش ���\   iختال�� Hخلق �لسما��= ��أل�
مظاهر �لكو` عن مبدx �لكو`... ثم شهد= منبثق �لوحي، �0شر� 
 Sعليها فأضا\ جنا1لها �صخو�ها قبل 0` تسطع 0نو��8 في �لسهو
��لقر~، �سمعته �kمنت به قبل 0` تسمعه هذ8 �لمد�ئن �لعظيمة 
�لمنثو�� في �أل�H من حوS �لكعبة؟ �مثلت لها �لكعبة �لمهدمة 
فهالها 0` يعبث �لمسلمو` بحرمة �لكعبة �هي �لتي كا` �لمشركو` 
- على جهالتهم �كفرهم - 0كثر لها Eجالًال �0شد �حتر�مًا، �صّبْت 
سخطها على �بنها �على �ألمويين جميعًا. 0يستحّلو` �لبلد �لحر�* 
في �لشهر �لحر�* �ينسو` مبا1| �لرسوS �لّما يمِض على �فاته Eال 
ثال� �ستو` سنة؟ � ينقضو` عر~ �ألخّو� بينهم �يقاتل بعضهم 
بعضًا في بطن مكة؟ �لَِمه؟ 0َ�لم يبَق في �أل�H ظالمو` �ال طغا� 
�لعظيم  �إل��  هذ�  من  0يديهم  �لمسلمو`  0ينفض  يقاتلونهم؟ 
�يهملونه حتى يبد� في عيونهم مجدبًا، �هو �لذ� بلغ من خصبه 
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0` 0ترx 0يا* �لبشرية �لماضية بالحيا�، �هو كفيل بأ` يغمر 0يامها 
�لباقيا= حيا� �فضيلة �مجد�ً؟

 xلمها خذال` �بنها �ضياk هذ8 �لمبا1| 0كثر مما xلمها ضياk�
عرشه، بل هي قد نسيت �بنها، �نسيت هذ� �لملك �لذ� �تع في 
بحبوحته تسعة 0عو�* جا\ يتجرx �آل` مر��تها، �نسيت ماضيها 
�آلفل، بل لقد نسيت نفسها، �Dهبت تفكر فيما هو 0عز عليها من 
حاضرها �ماضيها ��بنها �نفسها، في هذ� �لمبد0 �لذ� 0خلصت 
له. Eنه ال ينتصر هذ� �لمبد0 �على �ألمة ��ليا` يصطرعا` �يقتتال`، 
فال بّد من Dها4 0حدهما، فإ�D لم يذهب عبد �لملك فليكن �بنها 

هو �لذ� يذهب، �لتشتِر حيا� �ألمة بحيا� �بنها!

0قو~  لها  يرتجف  هائلة  فكر�  �كانت  عزمًا خطير�ً،  �كا` 
�إل��  من  قسطه  يحمل  �لذ�  0سما\  قلب  �لكن  �لقلو4، 
�ألخالقي �لذ� صهرته شمس هذ8 �لبال1 في �أللوi �لمؤلفة من 
كا`  يَخْف.  �لم  يرتجف  لم  �0نضجه �إلسال* �هذبه،  �لسنين، 
ملي\  نها�  Eثر  kمنة   ليلة  �لمقدسة  �لبال1  هذ8  تستريح   `0 همها 
بالخطو4، لتستيقظ مع �لفجر قوية نشيطة، فتفي\ Eلى ظالS �حد� 
هانئة تستجم فيها، �تفر� لنفسها لتفر� من بعد ألعد�ئها. �لكن 
�لعجو] غفلت لحظة عن عو�طفها �لتي خنقتها في صد�ها فانطلقت 
فلم  �هللا -  عبد  - بعد  نفسها  �لعجو]  فتصو�=  صا�خة صاخبة، 
تطق 0` تتصو�، �عاE =1ليها 0نوثتها فعظم عليها 0` تفرy بولدها 
�لحبيب �هي على عتبة �لمو=، �هو عما1ها �عونها �حاضرها 
�مستقبلها، �هو كل شي\ لها، �عا1= تعرD Hكرياته منذ كا` 
طفًال Eلى 0` غد� شيخًا، فتحس 0` 0مانيها كلها تختصرها ساعة 



٢٠٦

تضم فيها �بنها Eلى صد�ها، ثم تنسى نفسها �هي بين ��Dعيه حتى 
تسلم �لر��. Eنه حياتها، �هو كل شي\ لها... ���حت تبكي بعينيها 

�لمنطفئتين بكا\ موجعًا.
*   *   *

�في تلك �لساعة كا` في �لحر* طائفة من �لناc تحت علم 
منصو4 في ظل �لكعبة؛ �0لئك هم بقية هذ� �لجيش �للجب �لذ� 
كا` منتشر�ً بين 0قصى خر�سا` ��لبحر �ألحمر، �هذ� هو �لعلم 

�لذ� خفق على هذ8 �لبلد�` تسعة 0عو�* كامال=.

�ليس x��0 من �لجيش �لقو� �لظافر �لذ� يسد منافذ �لفضا\ 
 Hيحجب �لشمس �تعنو له �لشو�مخ �لر�سيا= �تميد بثقله �أل��
تخيرتهم  �لذين  �لصابرين،  �ألشد�\   Sلرجا� من  �لحفنة  هذ8  Eال 
ثم  �لمو=،  �طر�ئد  �لسيف  بقية  فكانو�  �عبقريتهم  شجاعتهم 
kثر�� �لمو= 0مجا�1ً على �الستسال* ��لهو�`. �تلك هي حاS هذ8 

.cلطائفة من �لنا�

تومض  �لكعبة،  جد��  Eلى  مستند  شيخ  �لجمع  في  �كا` 
شعو�8 �لبيض في شعاx �لقمر، يفكر (�0 هو يبد� كالمفكر) على 
حين يتجرx مر��� خيبة قاتلة �يحس من حوله ]مهرير�ً با��1ً، فكا` 
بحاجة Eلى صد� �1فئ يقبس من حر��ته �لحيا� ��ألمل. �لقد كا` 
شيخًا في �لثمانين، �لكنه ال يز�S حياS 0مه Dلك �لطفل �لذ� يتمر� 
في 0حضانها ثم يضطجع فيها، �يرفع �جهه �لصغير Eلى �جهها، 
�يقطف بعينيه ثمر�= �لحب �لحلو� من عينيها �لو�1عتين، �يبعث 

0صابعه تعبث بوجهها �شعرها.
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�مأل= نفَس هذ� �لشيخ صو�ُ� 0مه فنسي �ليو* �لعصيب، 
�غفل عن تصو� �لنصر �لذ� 0فلت منه كما يفلت �لطائر �لجميل من 
قفصه ثم يوغل في مسا�4 �لسما\، �نسي خيبته �لتي جعلت حياته 
سو�1\ فا�غة كظال* �لليل، �لم يعد يفكر Eال في هذ8 �لصو�� �لتي 
0عا�ته من بهائها �سموها جناحين طا� بهما Eلى 0يامه �لخو�لي، 

فتغلغل في �حابها �لو�سعة.

لم يبق له من صو�� هذ� �لماضي �لعظيم (من عالم 0بي بكر 
��لزبير) Eال خط ��حد ضعيف كا4ٍ يوشك 0` تعد� عليه �أليا* 
0سما\  0مه،  �لنطاقين،   =�D Eال  يبَق  لم  غد�ً؛   �0 �ليو*  فتمحو8 
�لعظيمة، �لتي كانت تا�يخًا حيًا �كانت �لفضيلة �لمجسد�، فانطلق 
Eليها يو1عها قبل 0` يمو=. �كا` �لمو= �لشريف 0جمل 0منية لهذ� 
�لشيخ �لبطل �لذ� خسر �لملك ��لجيش �لكنه لم يخسر �لعبقرية 
�ال �لشرi، بيد 0` هذ� �لشيخ يخشى 0` يدx هذ8 �لعجو] تحمل 
�لقريب... فكيف  بها قبرها  تبلغ  �لثكل ��لوحد� حتى  معها kال* 

�لسبيل Eلى Eكر�هها على �لتسليم به ��لرضا بموته؟

�لتي  �لموحشة  �لطر�  هذ8  يسلك  مجلسه  من  �لشيخ  �قا* 
سلكتها 0مه في �لهزيع �أل�S من هذ� �لليل، فلم يقف في طريقه 
على �ألطالS �لم ُيثر8 مشهد �لملك �لضائع، أل` 0فكا�8 كلها قد 
 �DE ليها. فيمضي مسرعًا، حتىE تعلقت بأمه، فهو يجب 0` يصل
1نا من هذ� �لمنزS �لمظلم �لموحش تباطأ في سير8، حتى �DE بلغ 
بعزمه،  مو�جهتها  عن  بالعجز  �0حس  عليها   Sلدخو� تهيب  بابه 
�هو �لذ� لم يحس �لعجز عن مقابلة �لخميس �لعرمر* �لم يشعر 
 ،iلوقو� Sلضعف عند مجابهة �لشد�ئد ��لخطو4. فوقف �0طا�
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�تقاDفته �ألفكا� حّتى 0حس كأ` �0سه خلية نحل... كيف يمسك 
Eليه 0` يبقى، 0`  قلبه 0` يتخاSD �يضعف 0ما* بكائها �توسلها 

يبقى Eلى جانبها في 0يامها �ألخير�؟

كانت �ألفكا� تصطرx في �0سه �هو ها1| ساكن ال يبد� 
ينيرها  �لز��ية،  في  �لقابعة  �لعجو]  بهذ8  تعلق بصر8  قد  حر�كًا، 
�لسقف  خر��  من  عليها  يسقط  �لقمر  0شعة  من  ضئيل   xشعا
�لمتهد*، �كانت D0نه مرهفة مائلة Eليها، فسمعها تر11 �سمه في 
فلم  ��لحز`،   cليأ�� ��لشو�  �لحب  منها  يقطر  بلهجة  خفو= 

يتمالك هذ� �لشيخ نفسه 0` صا�: 0مي!

�0لقى بنفسه بين ��Dعيها، فمر� لحيته بوجهها، �غابا معًا 
تنبهت �لعجو]، �Dكر= نذ�ها �لذ�  في حلم ممتع نشو�`. ثم 
نذ�ته للوحد� �إلسالمية �عزمها �لذ� �عتزمته، فخلصت عن عناقه 

برفق �قالت له: ما جا\ بك؟

فحا� في جو�بها، �لم يدِ� كيف يعلن عزمه على �لمو=، 
ثم kثر 0` ير~ ما عندها �قاS لها: >يا 0ما8، قد خذلني �لناc حتى 
ليس  �َمن  0صحابي  من  �ليسير  Eال  معي  يبق  �لم  �0هلي  �لد� 
عند8 0كثر من صبر ساعة، ��لقو* يعطونني ما 1�0= من �لدنيا، 

فما �0يك؟<(١).

�لمسير  عنا\  نفسك  ما جئت ألجله؟ 0جشمت  0هذ�  قالت: 
 Sلمدينة �لمقدسة �لتي هدمتها �تركتها 0طالًال، لتقو� Hفو� 0نقا

___________________
(١) هذ8 �لجملة من �لتا�يخ.
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لي Eنك جبنت �فقد= حميتك �شجاعتك؟ 0جئت تحتمي بصد�� 
من �لمو= �لذ� سقت Eليه هذ8 �أللوi �لمؤلفة من �لمسلمين؟ 
0هذ8 هي خاتمتك يا �بن �لزبير، �يا َمن جد8 0بو بكر، �يا من جد8 

عبد �لمطلب؟

�لم يكن عبد �هللا يتوقع 0` يسمع منها ما سمع، فطفق ينظر 
بالمو= في  �لفر� ألنها �ضيت له  مشد�هًا، يو1 0` يصيح من 
0ية  Eلى  �لمعركة؛ �Dلك 0قصى ما يريد. �لكنه ال يد��  معمعا` 

غاية ترمي فهو يكتم صيحته �يصمت.

- ما لك يا عبد �هللا؟ 0نسيت 0مجا1 0بيك �لذ� يجر� 1مه في 
عر�قك؟ تعاS �قتر4 0حدثك بأمجا1 0بيك: في عشية من عشايا 
�إلسال* �أل�لى خرq 0بو� من بيته هذ�، فتنكب طريق �لحر* حيث 
تمثل قريش بجبر�تها �شركها، �0* هذ8 �لجباS �لقريبة يحمل في 
نفسه َبها\ هذ� �لدين �لجديد فهو يحب 0` يفي\ Eليه �0` يستمتع 
بعزلة هانئة. فلم تكد تحتويه 0عالي مكة حتى طر� D0نيه همس 
 qمرعب ��تجفت له 0ضالعه ��ضطر4 قلبه �0نسا8 غايته �لتي خر
من 0جلها. لقد سمع 0` محمد�ً قتل، ��نطفأ= هذ8 �لشعلة �لتي 
 ،x0ضا\ها �هللا ليقبس منها �لعالم ضيا\ نها� �1ئم، �جف هذ� �لينبو
��قف �إلسال* �لذ� جا\ به للدنيا كلها عند هؤال\ �لنفر �لقالئل 
�لذ� 0سلمو�! �كا` 0بو� يعلم 0` قريشًا �لتي قتلت محمد�ً ستمحو 
هؤال\ �لنفر �تبيدهم، �لكن 0با� لم يخف �لم يفّر، بل ثا�= في 
نفسه حماسته، �صر� في عر�قه 1مه �لذ� يحمل مير�� عصو� 
0نه  Eيمانه في صد�8 �0شعر8  �لنبل ��لشرi، �توثب  طويلة من 
يقد� بهذ� �إليما` على �لعالم كله، فسّل 0بو� سيفه ��جع يريد 
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0` يثأ� لمحمد، فإ�D محمد ‘ حّي يبلغ 1عو� �به.
فكا` 0بو� S�0 من سل سيفه في سبيل �هللا، فسطع من سيفه 
�لوميض �أل�S لهذ� �لصبا� �لذ� غمر �لكو` بالضيا\ �لذ� 0شر� 
من سيوi �لمسلمين في بد� �هو�]` ��لقا1سية ��ليرمو� �نها�ند. 

0فال يهز حماستك حديث 0بيك؟
 :Sتقو فرجعت  ساكتًا.  يظل   `0 �kثر  �هللا  عبد  يجب  فلم 
0مجا81.  عن  0حدثك  فلن  0بيك  حديث  يثير�  يعد  لم  يا 0سفي! 
فهل تثير حماستك شجاعة جدتك صفية بنت عبد �لمطلب؟ Eنك 
تعرi حديثها �تر�� خبرها مع حسا` �بن ثابت في �لحصن... 
فهل 0طفأ= لذ�ئذ �لحيا� لهيب �لحماسة في صد��، فأنت في 

حاجة Eلى قبس تقتبسه من �مر0�؟
فبرقت عينا �لشيخ ��شتعلت �لنير�` في عر�قه، �لكنه 0]مع 
�لسكو= لتمضي �لعجو] في حديثها، فآلمها 0نه ساكت ال يجيب 
�حسبت سكوته جبنًا �هلعًا، فر�حت تبالغ في تحميسه. قالت: 
عتبا=  على  0ُهريق  �لذ�  �لزكي  �لد*  Dلك  0نسيت  0خبرني... 
�لمجد؟ سرعا` ما نسيت صو�� مصعب، �بن 0بيك، Dلك �لذ� 
عاi �لشبا4 ��لماS ��لرفاهية �جفا عقيلَتي قريش، عائشة بنت 
طلحة �ُسكينة بنت �لحسين، �Dهب ليمو= شريفًا مجيد�ً تحت 
��ية �لخليفة عبد �هللا بن �لزبير؟ �DE كنت تعلم 0نك تدعو Eلى باطل 
فِلَم فرطت بهذ8 �أل����... هذ8 �أللوi من �أل���� �لتي ]هقت 
في سبيلك؟ 0كا` جنى هذ8 �لمعا�� �لنبيلة 0` يحمل �لخليفة �لذ� 
ما= هؤال\ كلهم تحت ��يته ليز�1` به موكب �لَحّجاq؟ ما كا` 
جد� 0بو بكر �ال كا` 0بو� �لزبير جبانًا �ال �عديد�ً، 0فتنتمي Eلى 
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هؤال\ �لذ� 0ترعو� �لتا�يخ بأحا1يث �لمكا�*، ثم ترضى 0` ُتسا� 
�0نت شيخ 0بيض �للحية Eلى 1مشق ليلعب بك صبيانها، �ليشير�� 

Eليك بأصابعهم يقولو`: هذ� �لذ� كا`...؟
Eنني  0ما8! كفى؛  يملك صبر8، فصر�:  �هللا  يعد عبد  �لم 

جئت 1�0عك.
�0لقى بنفسه بين ��Dعيها، فتحسسته فإ�D هو بالد�x. قالت: 

0تخدعني يا عبد �هللا؟ >ما هذ� صنيع من يريد �لمو=<(١).
قاS: ما لبسته Eال ألجلك، �ما لي به من حاجة.

�نزعه فألقا8، ثم تملص من ��Dعيها برفق: 0ما8... ��1عًا. 
>�ال َتَدعي �لدعا\ لي، فو�هللا ما 1عاني Eلى �لخر�E qال �لغضب 
هللا 0` ُتستحل محا�مه، �Eني مقتوS في يومي، فال يشتد حزنك 
�سلمي �ألمر Eلى �هللا؛ فإ` �بنك لم يتعمد Eيثا� منكر، �ال عمًال 
بفاحشة، �لم َيُجْر في حكم �هللا �لم يغُدْ� في 0ما`، �لم يتعمد 
ظلم مسلم �0 معاهد، �لم يبلغني ظلم من عمالي فرضيت به. �للهم 

ال 0قوS هذ� تزكية لنفسي �لكني 0قوله تعزية ألمي<(٢).
�0سرx فخرq �0مه تدعو �هللا:

�Dلك  �لطويل،  �لليل  في  �لقيا*  Dلك   Sطو ��حم  >�للهم 
�لنحيب ��لظمأ في هو�جر مكة ��لمدينة، �بر8 بأبيه �بي، �للهم 
ثو�4  فأثبني  قضيت،  بما  ��ضيت  فيه  ألمر�  سلمته  قد  Eني 

�لصابرين �لشاكرين<(٣).
___________________

(١) (٢) (٣) هذ8 جمل من �لتا�يخ.
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 x�1سكتت �لعجو] �مد= يديها تتلمس عبد �هللا لتو1عه �لو�
ثا�= 0حز�نها 1فعة ��حد�،  0نه قد Dهب  فلما 0حست  �ألخير، 

!Hهو= على �أل��

*   *   *

 ٧٣ سنة  �أل�لى  جما1~   ١٧) �لثالثا\  يو*  �لستا�   Sسد�
للهجر�) على هذ� �لشا4 �لذ� هجر مد�سته �صبيانه، �نزS من 
�لطائف �حيد�ً شريد�ً، فمهد= له عبقريته �لسبيل لما كا` يحسبه 
مجد�ً �عظمًا؛ �0عاE 1لى �ألمة �إلسالمية �حدتها �سالمتها، �بنى 
خ  في صر� 0مجا1ها �كنًا ضخمًا ما كا` 0عظَمه �0]ها8 لو لم ُيلطَّ

بدما\ �ألبريا\.

 �على هذ8 �لشيخ �لبطل �لذ� عا� مسلمًا شريفًا، �ما= 
شريفًا مسلمًا. هذ� �لشيخ �لذ� َسَمْت به نفسه حتى ضا�x �لخليفة 
ثم خسر كل  ملكه �سلطانه،  ثم صا�عه حتى سلبه  �لشا*،  في 
ما �بح، �لكنه ما= 0شرi ميتة �0مجدها، فكا` موته مغلوبًا ظفر�ً 

با�عًا �نصر�ً مؤ]��ً.

�هذ8 �لعجو] �لتي لم يعرi تا�يخ بنا= حو�\ من �قفت مثل 
موقفها �0 ضّحْت مثل تضحيتها، �0 �1نتها في نبلها �شرi نفسها 

�Eخالصها لوطنها �1ينها.

�حمة �هللا على �لجميع.

*   *   *
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يو* �للقا\

لّما خرq عبد �هللا من �لمنزS �لمهجو� كا` �لليل قد عسعس 
فتضّوعت  تنفس  قد  ��لصبح  �لسَحر،  سنا  عن  ظلمته  فانجابت 
0نفاسه �لناعشة في �0جا\ هذ� �لو��1 �لمقدc، �كا` �لكو` البسًا 
سما��  بحس  �لنفس  يغمر  متبتل،  عابد   �0 مدّله،  شاعر  ثو4 

ال تصل Eلى �إلحاطة بوصفه لغا= �لبشر.

Eليه  ُيلِق  Eلى شي\ من Dلك �لم  يتلفت  لم  �هللا  �لكن عبد 
�عيه، أل` �لدنيا قد ماتت في عينيه منذ عز* على �لمو= �سلك 
سبيله. �ما�D ينفع �لسحر �جماُله �جًال فر� من Dلك كله �خّلفه 
���\8 ليستقبل حفر� �لمو= �لتي ال تضيئها 0شعة �لشمس �ال يصل 

Eليها َ���\ �لسحر؟

�ضحك  �لعيو`،  صفا\  في  �ليائس   Sلمسلو� ير~   �Dما�
هذ�  �يحتويه  سيمو=  0نه  يعلم  �هو  �لعصافير،  �غنا\  �لزهو�، 
�سوستها  عن  �ال تكف  �لينابيع  به  تد��  فال  �لموحش...  �لقبر 
�تغريدها، �ال يحفله �لو�1 �ال يمسك ضحكه حزنًا عليه، �ال تأبه 
له �لطيو� �ال تقطع من 0جله غنا\ها، ��لشمس ال تفتأ تطلع من 
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بعد8 تغمر �لكو` بألالئها، ��لقمر ال يز�S يريق على �لدنيا ��بًال من 
حى؟  نو�8... �كل شي\ يبقى على حاله بينا يكو` هو قد Dهب ��مَّ
�ما�D ير~ �لمحكو* عليه - �هو ُيسا� Eلى حبل �لمشنقة - في بها\ 

�لشمس ��بتسا* �لربيع �ضحك �لر�H؟

E` �لمر\ ال يجد في �لكو` Eال صو�� نفسه �خياله �عو�طفه، 
 ،xبا� Hكر~ ماD الE فأ� شي\ يجد8 عبد �هللا �ليس في نفسه
قطف ثما�8 0مد�ً طويًال ثم عصفت به �يا� �لفنا\، فصّو� نبُته(١) 
��D= غصونه، �صو�� مستقبل غامض يسلم Eليه 0مه �لمسكينة، 
ال يد�� من 0مر8 شيئًا، �لكنه ال يثق به �ال يطمئن Eليه، �هو بينهما 

يمشي طائعًا مختا��ً Eلى... �لمو=؟!

�بلغ عبد �هللا 0بو�4 �لحر* �هو في Dَهلة عميقة، فإ�D هو 
بأبي صفو�` عبد �هللا بن صفو�` بن 0مية بن خلف، فألقى عليه نظر� 

فا�غة كأنه ينظر Eلى �جل من �لعالم �آلخر ال يبصر8.

- سيد� 0مير �لمؤمنين!

 ... ... -

- لقد �ستطاx �جالي 0` يفتحو� لك طريقًا Eلى �لعر��، �هذ8 
هي �كائبك �هؤال\ هم حرسك. فتلفع يا سيد� بهذ� �لثو4 �ِسْر 

في 0ما` �هللا!
__________________

(١) صّوَ� �لنبُت: يبس حتى تشّقق (مجاهد).
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فلبث عبد �هللا صامتًا شاخصًا Eليه بعينيه، ير11 هذ8 �لكلما= 
�لتي سمعها تر1يد من ال يفقه لها معنى، كأنما هو قد 0ضل فكر8 
بعد  نفسه  Eلى  خلصت  قد  �لكلما=  هذ8  كأ`   �0 Dكا\8،  �فقد 
�بن  0` طرحت معانيها، فجا\= خالية ال تدS على شي\. فريع 
صفو�` �0شفق 0` يكو` قد 0صابه سو\، �جعل ينظر Eليه بعينين 
تجّلى فيهما �إلخال¤ لألمير، ��لحب للو�لد، ��لوفا\ للصديق. 
���لد8  0مير8  �هللا  عبد  في  ير~  كا`  فلقد  Dلك؛  في  �ال عجب 
�بن صفو�`  �جعل  ��إلكبا�.  �لحب  نفسه  من  �يوليه  �صديقه، 
يحد� فيه فير�8 �1ئبًا على تر1يد هذ8 �لكلما=، �لكنه ير~ �جهه 
عينا8  �تبر�  �لذكا\،  نو�  جبينه  على  �يخطف  0سا�ير8،  تنبسط 

ببريق �لعبقرية، فيطمئن �بن صفو�` �يعلم 0نه قد عاE 1لى نفسه.
�لنجا�،  �0~ خشبة  غريق  �ستبشا�  ��ستبشر  �هللا  عبد  نشط 
�عاشت في نفسه kماله، ��0َ�َ� غصن ماضيه �لذ��� فبسط ظالله 
�لندية على حاضر8 �لقاحل �لمقفر، فأحس كأنه يسمع 0بو�� �لنصر 
�لتي كا` يسمعها في سالفا= 0يامه، ��نتهى Eلى D0نيه صد~ 0ناشيد 
�شعر  �لمنصو��،  ��ياته  تحت  جند8  بها  يهتف  كا`  �لتي  �لظفر 
ْ̀ قد عاE 1لى �سمه عطر8 �جالله، فرجع ينبثق من 0فو�8 �لُكما�  كأ

�لَمَساعير(١) �لذين Dهبو� ينشر�` عبقه في بال1 �لعر4 ��لعجم.
___________________

(١) �لُكما� جمع َكِمّي (على �]` َغنِّي)، �هو �لشجاx من �لناc، �0صلها 
 ،xلذ� يلبس �لسال�، من �لفعل: َكَمى نفسه: �0 ستر نفسه بالد��
فهو كاٍ* �هم ُكَماٌ�. ��لَمَساعير جمع ِمْسَعا�، �هو -في �ألصل- ما 
� به �لنا� (من حديد �0 خشب)، ثم �سُتعير للذ� يوقد نا� �لحر4  ُتحرَّ

�يسّعرها (مجاهد).
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�كّر= �أليا* ��جعة، فإ�D هو ير~ عبد �لملك �قد �ّ�عه 
�سمه �0ّ�قه، �يبصر �c0 �لمختا� �لذ� ظفر بعامل �ألمويين يسقط 
على قدمي عامله �0خيه مصعب، ثم تقو~ هذ8 �لصو�� في نفسه 
�تجيش �تموq، حتى تبلغ هذ� �لحاضر �لذ� يعيش فيه، ثم تمتد 
Eلى kفا� �لمستقبل، هذ� �لمستقبل �لذ� �لد �نما ��ستكمل نمو8 

في لحظة.

حلم،  في  كأنه  فأحس  نفسه  على  �لفر�  موجة  �طغت 
��ختلطت عليه �لحقيقة بالوهم، فأخذ بيد �بن صفو�` �سأله نشو�` 

فرحًا: هل قلت E` �لطريق مفتو�؟ 00ستطيع 0` 0خرq من مكة؟

�لطر4  فاستخّفه  �لرضا،  منه  ينتظر  صفو�`  �بن  يكن  �لم 
 :Sيقو� �ِمر8. فجعل يهز يديه بشدk� لرضا8 �نسي 0نه يكلم خليفته
نعم، نعم يا سيد�، 0سرx، 0سرx باهللا، 0خشى 0` يفو= �أل��`. 

E` �لفجر سينبلج.

فينسا� عبد �هللا في �لطريق �لذ� 81��0 له �بن صفو�` �يكا1 
يمضي فيه، �لكنه يذكر 0مه، �يعوE 1لى نفسه مشهدها �هي قابعة 
في ]��ية �لبيت حزينة ملتاعة. هل يدx 0مه �حيد� بين بر�ثن هؤال\ 

�لذين ير�هم �حوشًا؟

ال. �توقف، �بد� عليه �لتر11.

- سيد�! E` �لوقت قصير.

- لن x10 0مي!
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- �كيف تدعها يا سيد�؟ E` �لجند سيحملونها معك Eلى 
.qحيث تمضي �0 يضعونها حيث ال تنالها 0يد� �لحجا

فعا�1= عبَد �هللا حماسُته، �لكنه �قف مر� 0خر~ يفكر: 
َهْبُه �صل Eلى �لعر��، فما�D؟ هل تكو` خير�ً له من �لحجا]؟ لقد 
ضاعت �لعر�� يو* ضاx مصعب. فهل يذهب Eلى خر�سا`؟ لقد 
مد �ألمن ���قه على هذ8 �لمد`، 0فيقلبها ساحة للحر4؟ ال، لن 

يقتل �آلالi من �لمسلمين ليعيش هو!
���� يعرH �لبال1 كلها في لحظة فال يجد بقعة لم يبلغها 
�لكفر؟ �ضاقت عليه �أل�H بما  Eلى بال1  0فيمضي  0مية،  ملك 
�حبت، فاستصغرها �]هد فيها �فتر= همته، ��نطفأ هذ� �للهيب 
�لذ� َ�َقد في نفسه �َخَطف نو8�ُ على جبينه، فاستل يد8 من يد 

0بي صفو�` �قاS له بصو= �هيب: �سمع يا 0با صفو�`!
فأ��1 �بن صفو�` 0نه سيسمع نبأ ال يسر8؛ فقد نطق �جه 
عبد �هللا بأنه عا]* على �لمو= قبل 0` ينطق به لسانه، �لكنه �0هف 
يا �بن صفو�`، 0خبرني.  D0نيه �Dهب يستمع، فقاS له عبد �هللا: 
0في طوقك 0` تر1ّ على �لعالم بها\ �لشمس �نو�ها �DE غمر8 �لليل 

بسو�81 �لقاتم؟ E` لكل نها� ليًال...
 Sفقاطعه �بن صفو�` �قد �0~ با�قة من 0مل سنحت له فحا�

0` يتمسك بها: �لكل ليل فجر يا 0مير �لمؤمنين.
- �لكن هذ� �لفجر لن يسطع علّي من بين ��يا= �ألمويين 
0ستظل بها، �ال تتسر4 خيوطه من خالS هذ� �لثو4 �لذ� �ضيَت 
بيضا\  تلو�  تباشير8  Eنه سيسطع (Eني أل�~  فيه... بل  �لفر��  لي 
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�لبا4  هذ�   qلو� من  لي  �ال بد  �لمو=،  با4   \��� من  ]�هر�) 
يا �بن صفو�`، فلما�D تأبى علي 0` 0لجه حر�ً مجيد�ً �ترضى لي 
0` 0طبع على لحيتي �لبيضا\ �صمة �لعا� �لحمر�\، �0` 0ختم سفر 
حياتي �لماجد� �لحافلة بالبطولة بأبشع خاتمة �0بعدها عن �لبطولة 
��لمجد؟ 0تأبى علي 0` 0مو= ميتة 0بي؟ في تلك �لرملة �لتي تتكسر 
1جلة  �لر�فد�`:  �يحمل  مسا\،  كل  �لبحر   q0مو� جو�نبها  على 
��لفر�=، �لعذ4 �لنمير من 0عالي بال1 �لر�* ليغسال به حو�شيها 
�للينة...  نسائمها  �لجزير� �تتر�قص  �يا�  تلتطم  �ألخر~، حيث 

هنا� - يا �بن صفو�` - يثو� قبر منفر1 منعزS، هو قبر 0بي.

لقد ما= 0بي شهيد�ً، �لكنه لم يمت في �لمعركة �لحمر�\، 
�لفال�(١)...  تلك  في  قبر8   xفضا 1ني\  �غد  يد  على  ما=  �Eنما 
0فيسو�z 0` يمو= �بنه �سط �لمعمعة فيقو* قبر8 في بطن مكة، 
فيشير Eليه �لناc قائلين: هذ� قبر �لشيخ �لذ� ما= شهيد �لمعركة 
�لرحمة ��لغيث،  له  �لسما\ يسألو`  Eلى  0يديهم  �لملتهبة. �تمتد 

___________________
(١) �لمر�� في كتب �لتا�يخ 0` عليًا خاطب �لزبير يو* �لجمل فقاS له: 
يا 0با عبد �هللا، 0تذكر يومًا 0تانا �لنبي ‘ �0نا 0ناجيك فقاS: >0تناجيه؟ 
��هللا ليقاتلّنك �هو ظالم لك<. فصرi �لزبير �جه �1بته �غا�1 �لمعركة. 
فمر في طريقه بمعسكر �ألحنف بن قيس فقاS �ألحنف: ��هللا ما هذ� 
�نحيا]؛ جمع بين �لمسلمين حتى �DE ضر4 بعضهم بعضًا لحق ببيته. 
َمن يأتيني بخبر8؟ فقاS عمر� بن ُجرمو]: 0نا. فاّتبعه، فلحقه في موضع 
يقاS له ���1 �لسباx. فنظر Eليه �لزبير �قاS: ما ���\�؟ قاE :Sنما �0يد 
0` 0سألك. �حضر= �لصال�، فلما قاما يصليا` �ستدبر8 �بن جرمو] 

فطعنه فقتله، فُدفن هنا� (مجاهد).
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ثم يمسكو` بقلوبهم مخافة 0` يهزها هذ� �لد�c �لصامت فتنفجر 
من �لحماسة؟!

لما�D تأبى علي 0` 0مو= ميتة 0خي �لبطل مصعب، �0نت 
�لذ� مّجَد مصرعه ��تخذ8 مثًال للبطولة ��لتضحية ��لشرi؟ 0ال 
هذ8  Eلى  �لسعا1�  فتعو1  �ألمة  هذ8  حيا�  بدمي  0شتر�   `0 يسر� 
�هللا  لتحمل �سالة  �ألمن، �تستعد  �لطاهر�، �يخيم عليها  �لبقية 

Eلى �لدنيا... مر� ثانية؟  
�لجافة  �لزهر�  Eلى  �0ِجْع  ما فا=.  تر1ّ   `0 تستطيع  لن  Eنك 
���\ها �عطرها، �1ّ على �لشيخ �لهر* شبابه �قوته، 0ِعْد للنها� 
�آلفل ُضحا8! لقد �نتهى كل شي\؛ فلن تكو` خاتمة حياتي 0` 

0فر تحت ثو4 �مر0�.
�بتسامة ساخر�، فيها  �0خذ �لثو4 يقلبه بيد8 �على �جهه 

kيا= �لقنوy �لمرعب ��الستماتة �لهائلة ��إلقد�* �لمخيف.
- ال؛ ال يا �بن صفو�`. E` عبد �هللا بن �لزبير 0كر* من 0` يتشح 
 `E *في �إلسال - `DE - . ال؛ لن 0فر، >بئس �لشيخ 0نا�بثو4 �مر0

�0قعت قومًا ثم فر�= عن مثل مصا�عهم<(١).
- سيد�!

- �بن صفو�`!

��لمحبة  �لصد�قة  فيه  جمعت  عنا�  في   x�Dأل� �لتفت  ثم 
___________________

(١) هذ8 �لجملة فقط من �لتا�يخ.
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��لتضحية x��0 قطوفها، ثم تملص �لشيخ من ��Dعي �بن صفو�` 
صفو�`،  يا �بن  خير�ً  �هللا  جز��  عينيه:  بين  فقبله  بر0سه  �0مسك 
تركني  �لناc بي، �لزمتني حين  فلقد ��هللا �فيت لي حين غد� 
�بنا�، فكانت صد�قتك �0ثق من �لوال1� �0ثمن من �لبنّو�. �لقد 
كنت �فيقي في �ليو* �ألسو1 كما كنت �فيقي في �لليالي �لبيض، 
�مننت �0جزلت، �لم تدx لي Eال حاجة ��حد�، فأخبرني: هل 

تقضيها لي؟

فتر� نفس �بن صفو�`، �يطفر �لدمع من عينيه فيقوS: �لو 
كا` في قضائها موتى!

- بل فيها حياتك E` شا\ �هللا، فأنا 0عز* عليك Eال ما نجو= 
بنفسك. 

- معاD �هللا يا سيد�!
- Eني لتقر عيني في حياتي �تسكن عظامي بعد موتي �DE 0نت 

نجو= بنفسك. قل Eنك فاعل.
- معاD �هللا يا سيد�، 0مو= معك كما حييت معك!

*   *   *

��لصخو�  �أل�عا�  هذ8  ��0عد=  �نبلج  قد  �لفجر  �كا` 
�0برقت، فضاx هذ� �لحديث �لخافت في جلبة �لجيش �لمنتصر 

��Eعا81.

قطع عبد �هللا �لحديث ��نثنى نحو �لكعبة يأمر مؤDّنه بإعال` 
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�لفجر، �كا` محتفظًا بعظمته �جالله، فكأ` هذ� �لفشل �لمتتابع 
�هذ8 �لخيبة �لشاملة لم تنل منه قليًال �ال كثير�ً. �كا` جند8 �أل�فيا\ 
�لعز�  هذ8  فيهم  �تسر�  ��حتماله،  بجلد8  فيعزيهم  Eليه  ينظر�` 
فيطو�` جو�نحهم على قلو4 ملؤها �لقو� ��ألمل. �هل في �لدنيا 
0قو~ من ُعصبة تريد 0` تمو=؟ E` �لعد� يفزعها بالمو= ��لمو= 

ر لرغباتها؟ 0كبر 0مانيها، فكأ` عد�ها خا1* لها مسخَّ

��1~ صو= �لمؤD` قويًا ضخمًا، فجا�به من تلك �أل�عا� 
صو= kخر ��ضح قو�: �هللا 0كبر! �هللا 0كبر!

*   *   *

�هللا 0كبر من هذ� �لجيش �هذ8 �لدنيا، �لكن هؤال\ قد نسو� 
معاني >�هللا 0كبر< �0ضاعو� جوهرها.

Dلك ما كانت تناجي به نفسها هذ8 �لعجو] ���\ سو� �لحر*. 
�بنها، �تحتفظ بذكرياته   x1لز��ية لتو� �كانت قد E =�0لى هذ8 
�ألخير�، �تسمع جرسه، تختز` في نفسها هذ8 �لصو� �لتي ستكو` 
- من بعد - ينبوx حياتها �ستعيش بقية 0يامها بذكر�ها. �قد لبثت 
�1عها   `0 بعد  �لمهجو�،   Sلمنز� من  مكانها  في  �لعجو]  هذ8 
�بنها، تبكي �تتقاDفها شتى �ألفكا�، حتى نالت منها متاعب �ليو* 
��0قا� �لشيخوخة، فاستسلمت Eلى نو* مزعج متقطع، تضطر4 
فيه �ألحال* �لمرعبة... فر0= �بنها بأيد� �لجنو1 �لشاميين تنوشه 
�ماحهم �سيوفهم، فوثب قلبها من صد�ها �جعلت تصيح �هي 
نائمة: 1عو8، 1عو8 لي، ال تقتلو8، قد تر� لكم �لخالفة فاتركو8 

لي.
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�0فاقت مذعو�� �قد طا� �لنو* من kماقها، فلم ُتِطق �لبقا\ 
 S0ثقا� ��0جاعها  kالمها  تحمل  قامت  �لمو=.  عتبة  على  ��بُنها 
هذ� �لقر` �لكامل �لذ� يجثم على عاتقها... هذ8 �لسنين �لمئة... 

�توجهت تلقا\ �لحر*.
بين  من  0خذته  0نها  لو  عليها   �Dما �بنها:  في  تفكر  �كانت 
�لمو=، ثم عاشت معه في �كن منعزS من �0كا` هذ�  مخالب 
 cعبَد �لملك - �قد تم له �ألمر �0طاعه �لنا �Dلكو` �لو�سع؟ 0يؤ�
كلهم - 0` تعيش عجو] بجانب �بنها؟ 0ال يجد لذته Eال في 0لمي؟ 
�همت �لعجو] باستنز�S �للعنا= على عبد �لملك، ثم �جعت Eلى 
نفسها تفكر في عبد �هللا فإ�D هو ال يقر �ال يهد�DE� ،0 هو صاعقة 
حيثما نزلت خرجت �قلبت �أل�H عاليها سافلها، فال يقر لهذ8 

�ألمة قر��.
�كانت قد بلغت �لحر*، فسمعت صو= �لمؤD` ير11 �لتكبير 
فيعو1 �لصد~ في هذ8 �أل�عا� بمثل تكبير8، فأصغت فإ�D ما حسبته 
�جعلت  �النقسا*  هذ�  فآلمها  �لشا*،  0هل   `�D0 Eال  ليس  صد~ 
تتكلم همسًا كأنما تخاطب نفسها: يا لهؤال\ �لذ� نسو� معاني >�هللا 

0كبر< �0ضاعو� جوهرها!
*   *   *

�في تلك �للحظة تقد* هذ� �لشيخ �لذ� كا` 0مير �لمؤمنين 
�لكعبة،  ظل  في  له  صال�  kخر  ليصلي  �قيصر  كسر~   �����
فنا]عتها  بينها �بينه Eال جد�� قصير)  �لعجو] (�لم يكن  فسمعته 

نفسها Eليه ��شتاقت Eلى عناقه!
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�لم يكن يكلفها Dلك Eال همسًا خافتًا يعلم منه موضعها، 
لقد  نفسها حتى  في  �لرغبة  �قويت هذ8  باسمه،  تهمس  فكا1= 
توهمت 0` �بنها قد 1لف Eليها يعانقها، فمد= يديها تعانقه فسقطتا 
على جنبيها... �كا` قلبها يرتفع في صد�ها حتى يبلغ حنجرتها 
�لمنطفئتين قطر�= من  عينيها  �يذ�4 حزنًا �كمد�ً، �يسيل من 

�لدمع... �لكنها لبثت ساكنة صابر� على قضا\ �هللا.

*   *   *

�نفتل هذ� �لشيخ من صالته �قد �ّ� �لظال* ��نبعثت فيه 0شعة 
�لفجر فأ��قت على �لحر* ظالًال من �لنو�، فاستطاx 0` يتأمل في 
0صحابه �لذين لبثو� على �فائهم له لم يخذلو8 كما خذله �بنه حمز�، 
فمر= على �جهه سحابة من غم حين Dكر 0` حمز� قائم في هذ8 
�لساعة تحت ��يا= �لحجاq ينتظر 0` ير~ 0با8 معلقًا على خشبته 
ليرقص في مأتمه �يظفر بأسالبه، �كا1 يجا�� غضبه �يقذفه بلعنة 
حمر�\ تتسلسل في 0صال�D 4يته فال ينجو من جناها �لمسمو* 
0حد منهم، �لكنه 0مسك �لم يحب 0` يكسب �0ال81 هذ� �لشر 

�لمستطير في kخر لحظة من حياته.

�جعل ينظر Eلى هؤال\ �لفتية فير�قه شبابهم �لمزهر، �يضن 
بهذ� �لصبا �لغض على �لمو=، �يعلم بأنه ميت ال ينفعه 1فاعهم 
شيئًا، فأ��1هم على �لحيا� �]ينها لهم، ��بتغى Eلى Eقناعهم شتى 
(�ما  �1ينهم  �مر�0تهم  �فاzهم  فأبى  �ألساليب،  �0فانين  �لسبل 
كانو� يعتقد�` من ضالS �ألمويين) Eال �لمو=. فرّقْت نفس هذ� 
�لشيخ �غمرها �لحب ��لرضا، فأحب 0` ينظر Eلى هذ8 �لوجو8 
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�0` يجعل صو�ها ]��1ً له من 1نيا8 في جولته �ألخير�، فقد كانو� 
ثمالة Dلك �لجيش �لعظيم �بقية �0لئك �ألبطاS �لغطا�يف �لذين 
كا` في �سعهم 0` يقلعو� قيصر من كرسيه في �لقسطنطينية كما 
قلعو� كسر~ من عرشه في �لمد�ئن، لوال 0` 0ُلقي بأسهم بينهم 
�لقائد  �النتصا� على  في  �لمسلم  �لقائد  فأصبحو� يحسبو` مجد 
�لمسلم، �ير�` �لمعركة �لظافر� هي �لتي تأكل Eخو�نهم في �لدين 
 �0  Sلرسو� �ستباحة مدينة  �لفتح �ألغر في  �لنسب، �ير�`  �في 

�لعبث بقصبة �لخالفة.
�كا` هؤال\ �لفتية قد لبسو� �لحديد ��تخذ�� �لمغافر، ال يبين 
منهم Eال �لحد�، فلما 1��0هم عبد �هللا على كشف �جوههم 0]�حو� 
هذ8 �لمغافر فأضا\= �جوههم كما تضي\ �ألقما�، �لكن شعاعها 
 `0 فأشجا8  ��لذكا\،  �إلخال¤  �بريق  �لفاضل   Sلجما� �ميض 
تكو` هذ8 �لوجو8 فريسة �لسيوi بعد ساعة ��حد�، �0` يذهب 
�لفتيا`  �لمسلمين هؤال\  �لناضر، �0` يخسر جيش  �لشبا4  هذ� 
 `0 قبل  بها  ينالونه  �لماضية  سيوفهم  ستصيبه  �من   ،cألشا��

يموتو�. فعا1 يدعوهم Eلى �لحيا� ��جعو� يأبو`.
قاS: 0ما �DE 0بيتم >فال َيُرْعكم �قع �لسيوi فإ` �لد��\ للجر�� 
0شد من 0لم �قعها. صونو� سيوفكم كما تصونو` �جوهكم. ُغّضو� 
0بصا�كم عن �لبا�قة �ليشغل كل �مر| قرنه، �ال تسألو� عني، فمن 
كا` سائًال عني فإني في �لرعيل �أل�S. �حملو� على بركة �هللا<(١).

�لحر4،  0ناشيد  �0نشد��  عاليًا  هتافًا  �لجنو1  فهتف هؤال\ 
___________________

(١) هذ8 �لجملة (بين �ألقو�c) من �لتا�يخ
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�لتي تفجر= من حلو�  �لرعو1  �لكن 0صو�تهم �Dبت في هزيم 
�ألمويين �هم منحد��` من �0عا�هم �0صال1هم �لتي �عتصمو� 
بها يتدفقو` نحو 0بو�4 �لحر*. ���1= �لمعركة في �لبقعة �لمقدسة 

�لتي كانت ملجأ �لناc �مثابة �ألمن في �لجاهلية �في �إلسال*!

*   *   *

بلغ هذ� �لزحف 0بو�4 �لحر* �ألقدc، ��شتركت في حمل 
�]� هذ� �لزحف مد` من �لشا* تعا�نت على �لعبث بحرمة �لمسجد 
���Eقة �لد* �لزكي على �0ضه �لطاهر�، فكانت حمص بجندها على 
بالبيت   iتقتحمه ال لتطو  `0  Sلكعبة، تحا�� يو�جه  �لذ�  �لبا4 
�لد*  فيه حرمة  لتستبيح  بل  �لعالمين،  لر4  فيه  �لعتيق �ال لتقو* 
�لحر�*، في �لشهر �لحر�*، في �لمسجد �لحر�*! �كانت 1مشق 
على با4 بني شيبة، �كا` 0هل �أل�1` على با4 �لصفا، �0هل 
فلسطين على با4 بني جمح، �0هل قنسرين على با4 بني تميم، 
�كا` �لحجاq، قائد هذ� �لجيش �لذ� هد* بيت �هللا، في ناحية 
�ألبطح. تدفقت هذ8 �لجموx بر�ياتها �كبريائها، �قو�1ها �جندها، 
 `0 تستطع  لم  �لكنها  �هتافها،  �حماستها  �عتا1ها،  �سالحها 

تتقد*؛ �1ها �حد8 هذ� �لشيخ!

هذ� �لشيخ �لذ� 10نته �أليا* من �لثمانين، فكا` من حقه 0` 
يستريح Eثر حيا� صاخبة، �0` يقضي بقية 0يامه في 1عة �هد�\... 
قد جفا ��حته �هنا\ته ��قف �سط �لحر* كاألسد �لهائج، يد�فع 
عن عرينه بلبدته �لبيضا\ �شيبته �لمهيبة، قد ��1= مقلتا8 �للتا` 
تنفضا` �لشر� على هذ8 �ألبو�4، فكلما �0~ بابًا �نفتح كّر على 
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0هله فر1هم على 0عقابهم، فكا` يحمل مر� ها هنا �مر� ها هنا، 
حتى ��تفع �لضحى �لم يقر �لشيخ �لم يهد0... فأحس بالونى في 
0عصابه �كلت يد�8. ��0 �جل يستطيع 0` يجالد مثل هذ� �لِجال1، 
��0 �جل يقد� 0` يقف �حد8 في �جه هذ� �لسيل �لطامي من 
�لبشر؟ �كلما 0]�� من طريقه ��حد�ً حّل مكانه مئة. فوقف لحظة 
>0با  له:   Sفقا يفا�قه.  لم  بابن صفو�`  هو   �Dفإ �تلفت  يستريح، 
صفو�`، �يل 0مه فتحًا لو كا` له �جاS! ��هللا لو كا` قرني ��حد�ً 

كفيته<(١).

فيقوS 0بو صفو�`: �E ��هللا، �0لف!

1فعة   qلحجا� 1فعها  قد  من جديد،  �لحر4  �تد�� �حى 
�لدما\  جو�نبها  على  تسيل  مرعد�،  مد�ية  Eثرها  على  �نطلقت 

�تزهق �أل����.

*   *   *

 cلنها�، �تلهبت شمس مكة فجمعت على �لنا� S�[ �DE حتى
نا�ين: نا� �لحّر �نا� �لحر4، ضا� �بن �لزبير �0صحابه �Dعًا، 
فجمعو� بقية عزمهم �0قدمو� Eقد�* �لمستميت، فلم يرجعو� حتى 
بهم  بلغو�  حتى  ���1هم  �لحر*  عن  �لعرمر*  �لجيش  هذ�  0جَلْو� 
�لحجو`. �كا` في طوقهم 0` ير�1هم Eلى 0بو�4 �لشا*، �لكنهم 

كانو� عشر�= من �لناc يحا�بو` 0لوفًا مؤلفة!
___________________

(١) هذ8 جملة من �لتا�يخ.
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من  Eال  ساحته  خلت  - �قد  �لحر*  Eلى  �هللا  عبد  ��جع 
�لحجا�� �لتي نثرتها �لمنجنيقا= من جد�� �لكعبة، �0شال\ �لقتلى 
�1مائهم، �هذ8 �لبقية �لباقية من جند8 - يغلب عليه �أللم لما حل 
بالمسلمين، �عزi عن �لطعا* ��لشر�4 فلم يفكر فيهما، �ال في 
�لر�حة �لمسعد� Eثر هذ� �لجهد �لحاطم، �Eنما 0قبل يريد 0` يصلي 
 ُ̀ في ظل �لكعبة فيناجي �به �يستغفر8 �يوx1 1نيا8. �لكنه لم يد
من �لحطيم حتى �قف مرتجفًا قد �هتز من مفرقه Eلى قدميه كما 
تهتز �لقصبة في �لريح �لنكبا\، �فتح عينيه يحد�. Eنه ال يشك في 

0نها هي...

يا Eلهي! ما �لذ� جا\ بها Eلى هنا؟

هي   �Dفإ 0صابعه،   c�z� على  يمشي  متلصصًا  منها  �1نا 
صامتة جامد� ال تتحر� �ال تنبس. 0هي ميتة؟

��قتر4 حتى حا�Dها، فأحسست به �صاحت: من 0نت؟

فلم يجب، فعا1= تصر�: من هذ� �لذ� يمد يدE 8لى �مر0� 
عجو]؟ �يلكم، 0ما كفاكم 0` 1فعت Eليكم �بني لتقتلو8؟ 8k! 0ين 

0نت يا عبد �هللا؟

�سمعها تبكي بكاً\ خافتًا فتحر�، فعاE =1لى تصريخها: 
قلت لك �بتعد 0يها �لوغد، 0نسيتم 0خالقكم �مر�\تكم ��ستبدلتم 
بها هذ8 �ألخال� �لتي تر~ �لبطولة في �لبطش بعجو] عميا\ ال تريد 
0` تؤ�D 0حد�ً؟ 8k لو 0` عبد �هللا كا` حيًا! 0ين 0نت يا عبد �هللا؟ 

عبد �هللا...
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���حت تنشج نشيجًا 0ليمًا حتى لقد ظن 0نها ستشر� بدمعها، 
�خاS ��حها ستزهق في نشيجها، �0حس كأ` قلبه ُيقطع بسكين، 
�نسي �لحر4 ��لنضاS �هّم بأ` يلقي نفسه بين ��Dعيها كما فعل 
في ليلة �ألمس، ثم يحملها Eلى بقعة من H�0 �هللا �لو�سعة تقضي 
 xفيها لياليها �لباقيا=. ثم ير81 �لحفا¢ ��لدين �هذ8 �لغاية �لتي با

نفسه من 0جلها.

�كا` يسمع �سمه يرتجف في غضو` �لزفر�= يخرq بصو= 
 `0 iمكلو*، يلهب قلبه كأ` فيه قبسًا من قلبها �لمحتر�، فخا
يغلبه ضعفه �لبشر�، ��نتهى Eلى D0نيه هتاi 0هل �لشا* �قد 0قبلو� 
كر� 0خر~ كما يقبل �لبحر بمد8 على �لساحل بعد 0` نأ~ عنه في 
َجْز� طويل، فتر� مكانه حياS 0مه �Dهب يستقبل �لمو=، �قد 

ما= من قبل مر���ً.
*   *   *

�كا` في شعب من شعا4 مكة �لنائية عن �لحر* شيخ جليل 
قد �عتزS �لحر4 هو �0صحابه، أل` 1ينه لم يبح له 0` يحا�4 0بنا\ 
1ينه �مر�\ته تمنعه من تجريد سالحه في �جوE 8خو�نه، �Dهب 

ينتظر في هذ� �لشعب �لنائي.

كا` عبد �هللا بن عمر معتزًال، يحسر ألصحابه عما يخامر نفسه 
�لذ� جا\   Sلرسو� �يحدثهم حديث  �لمسلمين،  لتفر�  0لم  من 
 iجميعًا، �يرقب �نكشا cباإلسال* فألف بين �لقلو4 �جمع �لنا
�لثالثا\ ١٧ جما1~ �أل�لى  �لتكبير (ظهر يو*  هذ8 �لغمة. فسمع 
سنة ٧٤) يتجلجل في حلو� �لشاميين، فاسترجع �مد يدE 8لى 
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عينيه �لهامدتين فمسح 1معة خاS 0نها تترقر� فيهما، �0قبل على 
0صحابه فقاS لهم: 0ال تسمعو` �لتكبير؟ ��هللا لقد كبر �لمسلمو` 
مثل Dلك من قبل في ليالي �لهجر� �أل�لى، ���تّجت لتكبيرهم 
حّرتا �لمدينة �تمايد نخيلها، �0شر� �جه �سوS �هللا ‘ لوال1� 

هذ�  �لرجل �لذ� يكّبر �لمسلمو` �ليو* لموته!
>�حمة �هللا عليك يا 0با خبيب. 0ما ��هللا لقد كنُت 0نها� عن 

هذ�، �لقد كنَت ��هللا صو�مًا قو�مًا َ�صوًال للرحم<(١).
*   *   *

لما 0قد* عبد �هللا تساقط �لشاميو` تحت سيفه كما تتساقط 
����0 �لخريف ��نز�حو� من بين يديه، �لكن �جًال ممن عجز عن 
مو�جهته في �لمعمعة �مقابلته بالسيف قذفه بآجّر� ضخمة، فعل 

�لجبا` �لرعديد، فأصا4 بها �جهه �هشمه.

0حس عبد �هللا كأ` 0عصابه كلها قد مزقت ��سُتّلْت من جسمه 
1فعة، �شعر في �0سه بأشد من لذx �لنا�، ���1 �لكو` من حوله، 
�تد�خلت في عينيه �لمشاهد، فز�� بصر8 �لم يعد ير~ شيئًا، ثم 

هو~...
�لكنه(٢) نهض بعد لحظة ��حد�، نشيطًا سليمًا يكا1 يتوثب 
من �لصحة ��لنشاy، فأقد* مجالِد�ً فلم يعرH له 0حد، فعجب 

___________________
(١) بين �ألقو�c جملة من �لتا�يخ.

(١) من هنا بد0= �لصو�� �لتي تصو�ها �لكاتب لحيا� �لشهيد.
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�0غا� على �لقو*، فلم يُرْعُه Eال 0نه يختر� �لجموx ال يمنعه 0حد، 
يفكر  فوقف  ��لحرية  �لفضا\  Eلى  �صا�  كله  �لجيش  جا]  حتى 
نفسه  0عما�  في  يجد  �لم  شيئًا،  منه   iيعر فلم  0مر8...  �يذكر 
Eال لذ� ال توصف �طربًا ال ُيَحد �ال ُيعَرi. فرجع يوغل في هذ� 
�لجيش، فإ�D هو يخترقه كر� 0خر~ �يتغلغل بين كتائبه �فرسانه، 
 Sلى �لفضا\... فينظر حوله �يتمنى 0` يعلو هذ8 �لجباE ثم ينتهي
�لبو�]� يفكر في 0مر8،  ُقننها  ُقّنة من  �لشامخة، ثم يجلس على 
فال يكا1 ينتهي من 0منيته حتى يصير في 0على �لجبل، من غير 0` 
يتجشم عنا\ �0 يقاسي تعبًا. فيز1�1 حير� �عجبًا �ينظر حو�لّيه، 
فَيحُسر له �لبصر عن عو�لم عجيبة تموq بالنو� �تمو� بالمشاهد 
�لبا�عة �لتي لم ترها عين �لبشر، فيأنس بها، ثم تغلب عليه حيرته 
�لمحبوبة �للذيذ�، فيحجب عينيه بكفيه �ينطلق يفكر، فإ�D كفه 
 !iشفا iصا qجا[ Sينظر من خال كأنما  تشفُّ عما ���\ها، 
فيجفو مكانه �يمر هائمًا على �جهه، فإ�D هو يمضي بسرعة �لبر�، 
يختر� �لصخر �ينفذ من �لجباS، فيز1�1 1هشة �يبالغ في مر��8. 
ثم يسمع من يدعو8 باسمه، فيقف �يلتفت، فإ�D هو بابن صفو�`. 

فيقبل عليه فرحًا بلقائه، �لكنه يرتد فجأ�: 0نت �بن صفو�`؟

- نعم يا سيد�.

- �لكن...

- ما�D؟

- E` بصر� ينفذ من خالS جسمك!
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- �0نا يا سيد� �0~ ما ���\�!
- �يحك، �ما هذ�؟ 0ين نحن؟

- لست ��10.
- 0ال تتذكر شيئًا؟

فيفكر �بن صفو�` �ينظر حو�لّيه: بلى؛ D0كر �لموقعة.
- �لموقعة؟ �0 موقعة؟ ها، لقد Dكرتها؛ لقد عا1= صو�تها 

Eلى نفسي. �لكن... 0ين نحن؟ �0ين جيش �لحجاq؟
0قصى  في  �لمائلة  �لدقيقة  �لنقطة  هذ8  0تر~  هنا�.  هو   -

�لحضيض؟
عبد �هللا: من �لمتكلم؟

�بن صفو�`: من هو �لذ� يتكلم؟
- 0نا.

يعجب عبد �هللا ��بن صفو�`، �يجيال` بصريهما في �0جا\ 
�لكو` فال يريا` 0حد�ً.

عبد �هللا: من 0نت؟ 0قوS لك: من 0نت؟
- ها 0نذ�! (�يظهر لهما).

عبد �هللا: ]يد؟
- نعم، 0نا ]يد.
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عبد �هللا: �لكنك قد مت منذ ]من طويل!
]يد: نعم، لقد مت منذ ]من طويل.

عبد �هللا: كيف تكو` ميتًا �0نت حي تنطق؟

- كما تنطق 0نت!

- �لكني لم 0مت.

- نعم يا سيد�... �لكن تعاS معي.

بغير  يطير�`  كانو�  كأنما  �سرعته  �لبر�  بخفة  �ينحد��` 
جنا�، فال تمضي لحظة حتى يشرفو� على مكة.

]يد: 0ال تر~ يا عبد �هللا؟

عبد �هللا: ما هذ� �لذ� �0~ معلقًا على �مح؟

]يد: �0سك.

عبد �هللا: �0سي 0نا؟ هل جننت يا ]يد؟ عهد� بك �جًال َلِقنًا 
عاقًال. هذ� هو �0سي ال يز�S مركبًا بين كتفي!

]يد: �هذ8 هي جثتك مصلوبة.

عبد �هللا (�قد 0خذته حير� فجعل ينظر في جسد8 �يجسه): 
ال شك في 0نك قد جننت يا ]يد، E` جثتي صحيحة.

]يد: Eنها جثتك، 0ال تسمع؟



٢٣٣

جثته   Sحو �لقو*  حديث  فيسمع  بسمعه،  �هللا  عبد  يصيخ 
�لمصلوبة �لكنه ال يصد�.

بقايا  تلك  تر�ها؟  0ال  كاملة.  E` جثتي  مستحيل،  �هللا:  عبد 
حشر� حقير�، 00نا - �يحك - 10خل في جسم حشر�؟

]يد: �لكنك عشت فيها 0كثر من سبعين سنة!

�لسجن  بهذ�  0بد�ً  �0ضى  لن  مستحيل.  لك  قلت  �هللا:  عبد 
�لضيق �لخانق.

]يد: 0ال تر~ Eلى هؤال\ �لذين يحّفو` بالجثة؟

�لحشر�=  هذ8  من  كثير�ً  حولها   ~�0 بلى،  �هللا:  عبد 
�لوضيعة.

!qيد: هذ� هو جيش �لحجا[

عبد �هللا: ����00 بشر تدخل هذ8 �ألجسا1 �لحقير� �ُتسَجن 
فيها؟ Eنني ألختنق من تصو�� �لحيا� فيها لحظة.

0نهم عاشو�  �DE تصو���  باالختنا�  ]يد: كما يحس هؤال\ 
لحظة في بطو` 0مهاتهم. لقد نسيت سجنك �لثاني كما نسو� سجنهم 

!Sأل��

عبد �هللا: �لكنني لم 0مت؛ 0نا في غمر� �لحيا�!

]يد: E` هذ8 �لحشر�= تسمي �لحيا� �لحقيقية موتًا.
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عبد �هللا: يا للغبا��! �لكني لم 0مت، بل 0نا لم 0عرi �لحيا� 
Eال �ليو*.

]يد: Dلك ألنك مت!

عبد �هللا: 0ليس في �لمو= قيد؟

في  ُقتِلو�  �لذيَن  َتْحَسَبّن  مطَلقو`: {�ال  �لكنا  بلى،  ]يد: 
َسبيِل �هللاِ 0ْمَو�تًا َبْل 0حياٌ\ ِعنَد َ�ّبِهْم ُيْرَ]قو`}. ��آل`... هلّم بنا!

عبد �هللا: 1عني �0~ 0مي �0حملها.

]يد: ال؛ Eنه لم يجئ 0جلها فهلم بنا.

تنطلق  كما  �لسما\،  في  �لمقيم  �لنعيم  Eلى  �لثالثة  فينطلق 
.Hلى �لعذ�4 �ألليم في �أل�E [لعجو�

*   *   *

حل �لسال* في هذ8 �لبقعة �لتي خلقها �هللا للسال* �لد�ئم، 
�نزS �لحجاq ُيزيل �أل�ضا� عن �لحر* �يرفع �لقو�عد من �لبيت. 
 qمر= �أليا* سر�عًا فو��� �بن �لزبير في لحد8، ��ستغفر �لحجا�
�كا1=  ��لمفسد�`،  �لمجرمو`  ُيصلب  كما  صلبه  جريمة  من 
�لجر�� تندمل، ��0شك �لناc 0` يستعيد�� هنا\تهم �سعا1تهم 
بعد هذ8 �لحر4 �لطاحنة �لضر�c، �لكن 0سما\ لم تستر� �لم 
تهنأ، �لم يبق لها من �لدنيا Eال قبر عبد �هللا تلبث �لليالي ��لنها��= 

عاكفة عليه، تبكي �تدعو �تنا�1 عبد �هللا.
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�كانت تتخيل كأ` شخصًا قد 0لّم بها فتصر� فيه: من 0نت 
0يها �لوغد؟ فيبتلع �لصمت صيحتها �ال تسمع من مجيب، فتعو1 

Eلى تجرk xالمها �0حز�نها.

�Eنها لفي مقامها على �لقبر في �سط ليلة ساكنة، ��DE هي 
بيد تلمسها لمسًا �فيقًا، فيذّكرها مسها بعاَلم غامض يفيض باللذ� 
��ألنس، �ير1ها Eلى ماHٍ بعيد ال تتبينه �ال تعرفه؛ عالم عبد �هللا 
 �Dفإ Eلى شفتيها،  لترفعها  �ليد  ��لزبير، فتحا�S 0` تمسك بهذ8 
هي لم تمسك Eال �لهو�\. فيختلط عليها �ألمر �تتعوD باهللا، �تمد 
يديها Eلى كل جهة تتلمس صاحب هذ8 �ليد فال تقع يدها على 
شي\... ثم تشعر بصو= مستمر يطّن في D0نيها، ثم يقو~ حتى 
 Hلى ضجة هائلة تحسب 0` �أل�E يشبه هزيع �لرعو1، ثم يستحيل
لم تسمع مثلها. �تشعر بزلز�S عظيم، فتميد بها �أل�H �تهتز بشد� 
�عنف، ثم تحس بيد تقبض على خناقها، �تطير بها مع �لريا� 
�لكو` بسرعة  �0جا\  �لريا� �أل�بعين، فتحو* في  �أل�بع، ال بل 
�لبر� �لخاطف حتى تصير �لدنيا كلها خال\ في نظرها، أل` نظرها 
ال يستقر على شي\. ثم تلقيها هذ8 �ليد في 0عما� هو� سحيقة فال 
يبقى عضو من 0عضائها Eال 0صابه كسر �0 حطم، �تجتمع عليها 
�لبر�1� �لقاتلة ��لصمت �لمرعب ��لظلمة �لمتكاثفة، فال تعي من 

بعدها شيئًا.

�لكنها تستفيق على صو= محبب Eلى نفسها، يذّكرها َجْرسه 
��نينه بعو�لم تعرفها �تحبها، فإ�D هي في 1نيا عبد �هللا، قريبة منه، 
فتمد  Eليها،  �ألسما\  بأحب  0مه  يدعو  يدعوها.  بل تسمع صوته 
يديها تمسح 1معة �لفر�، فإ�D هي مفتحة �لعيو` تبصر عالمًا من 
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�لنو� كل ما فيه جميل ساحر، ��DE هي تر~ عبد �هللا �قد عا1 شابًا 
يفيض �جهه بشر�ً، فتمد ��Dعيها تعانقه حقيقة!

- 0هذ� 0نت يا عبد �هللا؟ كال؛ كال. E` عبد �هللا قد ما=، فَمن 
0نت �يلك؟

ليلة  تذكرين  0ما  يا 0ما8.  ما نسيتِني  سرعا`  �هللا!  عبد  0نا   -
1فعتِني Eلى �لمو=؟

.~�0 �Dبلى، بلى، �لكن... �با8! ما -

- لقد حسبوني مت؛ �لكني Dهبت ألحيا �لحيا� �لحقيقية 
مع 0بي بكر ��لزبير، فتعالي يا 0ما8، تعالي!

- هأنذ� قد جئت. عبد �هللا! �10كني... Eني 0حس كأني 0طير. 
بل 0نا 0طير حقًا! لقد عد= شابة. ما�D �0~؟ عبد �هللا... عبـ...

- مهًال يا 0ما8؛ سنلتقي لقا\ ال �فتر�� بعد8.

- 0قلت 0... 0...

*   *   *

�لما مر �لناc في �لصبا� على قبر 0مير �لمؤمنين �جد�� 0مه، 
�D= �لنطاقين، 0سما\ بنت 0بي بكر �لصديق ميتة على �لقبر!

*   *   *
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عشية �ضحاها

هبطت ليلة �لثالثا\ ١٥ �جب ٤٨٤هـ على قصر �لملك �لشاعر 
�لنو�،  �هو ال يز�S على �لعهد به منذ عشرين عامًا، سابحًا في 
��فًال في حلل �لنعيم، �ال يز�S 0هله سا�1ين في 0فر�حهم، ��ثقين 
بدهرهم، مطمئنين Eلى سعدهم، �لم ُيِخْفهم ما ���0 �لبا�حة من 
طالئع �لفاجعة �ُنُذ�ها DE 0طبقت سحبها سو�1ً متر�كبا= ترتجس 
�لعاتيا=...   qلهو� �ياحها   iتعز� بالبر1(١)،  �تنبجس  بالرعد، 
ألنهم كانو� على يقين من ]��لها، �كانو� يرجو` - من َبعدها - 

.Hصباحًا طلقًا، ضاحك �لطلعة، ساجع(٢) �لطير، مزهر �لر�
كذلك عّو1تهم �أليا* حين غمرتهم بنعمها، �0فاضت عليهم 
متعها، �لم تمسك عنهم خير�ً يطمع فيه عاشق �ال شاعر �ال ماجد 
شريف. �كا` للملك من نفسه �لكبير� جيش �DE �فتقد �لجيش، �كا` 

___________________
�لسما\:  �َ�َجَست  ��ختلط،  َعُظَم  ��ْ�َتَجس:  �لرعد  َ�َجس صو=   (١)
�عد= �عد�ً شديد�ً. �تْنَبِجس: تنفجر؛ في �لقرk`: {فاْنَبَجَسْت منُه 

�ثَنَتا َعْشَرَ� َعْينًا}. (مجاهد).
(٢) يقاS: سجعت �لحمامة: �DE �11= صوتها على طريقة ��حد� (مجاهد).
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عظيم �لثقة بها ��العتما1 - بعد �هللا - عليها، �كا` فذ�ً قد جعلته 
خالئقه �ما �ّ�ثه �لجد�1 بطًال في �ألبطاS، فلم تنل من حماسته 
بالدعة،  0نسه   Sطا بعدما  فجأ�  عليه  كر=  �لتي  �ألحد��  هذ8 
�لسعا1�  ثو4  عليه  �0ضفى  نومته  فطالت  �لدهر  عنه  نا*  �بعدما 

فامتد= سعا1ته.
�كا` قد نزS به في يومه ما لو نزS بملك غير8 لطا�= نفسه 
شعاعًا فحا� �ُسقط في يد8 فلم يعرi له مضطربًا، �0 �نصدx قلبه 
 Sليذ يكن  لم  عّبا1  �لمعتمد بن  فؤ�81، ��ستسلم. �لكن  ��نخلع 
�لعد�  ُمِعد�ً  عليها،  صابر�ً  �لشد�ئد  هذ8  �حتمل  بل   ،xال ليجز�

لدفعها.
لقد تجمعت عليه في يومه باليا ثال�، كانت كالحلقا= في 
سلسلة 0سر8: �نقلب عليه حليفه �لقو� 0مير �لمؤمنين �بن تاشفين 
قطع  0نه  عنه  �ألخبا�  �جا\ته  �إلسبا`،  حر4  على  0عانه  �لذ� 
�لمر� لإلسبا`  يعّد8 هذ8  لم  �لعرمر*،  بالخميس  �لمجا](١) 0مس 
�لم َيُسْقه ليذ�1هم به عن �لوطن �إلسالمي، �Eنما 0عد8 لحر4 
�بن عبا1، �ساقه عليه ليزيله به عن عرشه �يقتلعه من كرسيه. �لقد 
D0كى �بن تاشفين حمّية جند8 بأ` ��0هم في هذ� �لزحف قربة Eلى 
به Eال عز �إلسال* بحطم هذ8  �هللا، �0نه في سبيله، �0نه ما 1��0 

�لعر�� �لصغير� �هذ8 �لممالك �لمز���:
موضعها غير  في  مملكٍة  0لقا4ُ 

�ألسِد صولَة  �نتفاخًا  يحكي  كالهرِّ 
___________________

(١) مضيق جبل طا��.



٢٣٩

فقد 0طمع هذ� �لتفر� �لعد� حتى 0قد* على هذ8 �لد�يال=، 
فذلت له كلها �خضعت، ��ضخت(١) له باإلتا�� (�كا` �ألعد�\ 
هم يؤ�1نها عن يد �هم صاغر�`). �ما ينبغي للمسلمين Eال �1لة 
��حد� عليها 0مير ��حد، �ما جزير� �ألندلس Eال �الية في �1لة 

�لمسلمين.

بذلك 0ضر* 0مير �لمسلمين �لحماسة في صد�� قو�81 �جند8 
من �لبربر، فأقبلو� يطو�` �لمر�حل شوقًا Eلى حر4 هذ� �لذ� فر� 
جماعة �لمسلمين �0طمع �لعد� فيهم، �لمعتمد، �لذ� كا` باألمس 
�لد�ني صديَقهم �حليفهم، �كا` مضيفهم، �كانو� يتغّنو` بما ���0 

.Sلخال� xمنه من عجيب �لكر* �ما �0تيه من با�

�لمسلمين  0مير  بهم  بعث  كا`  �لذين  �ألجنا1  هؤال\   `E ثم 
عد�8  على  له  �عونًا  للمعتمد  جند�ً  �ألندلس  ثغو�  في  ليكونو� 
�عد� �إلسال*: �إلسبا`، ��ختا�هم - لغرH يريد8 - من فرسا` 
�لمر�بطين �0هل �لشد� ��لنجد� فيهم، هؤال\ �لفرسا` قد تركو� 
باألمس ثغو�هم لّما بلغهم ]حف 0ميرهم �0قبلو� على حر4 �لملك 
�لعربي �لنبيل، يؤثر�نها على مو�قعة �إلسبا`، �مر�� يطحنو` في 
�لفجا\� �يدعسو`(٢)  0خذ  يأخذ�نها  ��لقر~،   Hأل�با� طريقهم 

___________________
(١) هذ� هو معنى �ضخ، ال كما ُتستعمل �ليو*.

�بعض  �لفصيح،  �لعامي  من  �هو  �لشديد،   \yلَو� هو  �لدعس   (٢)
بالها\  �لسيا��<،  >1هست  فيكتبو`:  >يتفاصحو`<  عندنا  �لصحفيين 

بدS �لعين. �Dلك خطأ.
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�لجائر�  �لكّر�  هذ8  في  �جابو�  �لجنا`.  �يحطمو`  �لعمر�`  مآثر 
�ضياعًا  بالزهر،  حالية  ��با  �لربيع،  بغالئل  تميس  كانت  1�0ية 
عامر� ممرعة، فتركوها من ���ئهم قاعًا صفصفًا �خّلوها بالقع(١)، 

فكأنما مر= عليها �يح سمو* محرقة ال تبقي �ال تذ�!

�كانت ثالثة �ألثافي هذ8 �لثو�� �لتي قد� ]نا1ها �نفخ فيها 
1عا� �لخصم �لمغير �من شر~ ضمائرهم بماله، فكا1= تجعل 
على �لمعتمد ��1� ملكه نا��ً، �لكن �هللا 0مكنه منها فأطفأها قبل 
0` تضر~ �حّكمه في مجرميها، فأبى له نبل محتد8 �كر* طبعه 
�لجو�1  حبا\  �ِحبا\هم(٢)  �لمتمكن،  �لقا�1  عفو  عنهم  �لعفو  Eال 

�لمحسن!
*   *   *

منها  �عا��1  �لر]�يا،  هذ8  قصر8   ُ̀ �ُقّطا �لملك  يحفل  لم 
- في  �ظنوها  �لسعد،  �تما*  �لجد  غلبة  من  �أليا*  عو1تهم  بما 
جنب ما 0لفو� من �لخفض �عرفو� من �للين - كالخاS �ألسو1 في 
بياضه.   Sليتم جما �لكن  ليسو81  �لغيد�\، ال يجي\  �لغانية  �جه 
ال تغيم  �لصيف  �سحابة  صحته،  قيمة  �لصحيح   iيعّر ��لخد� 

حتى تنقشع.

قوته  يعّد  ليله  0كثر  صر*  بعدما  سرير8  Eلى  �لملك   ~�0�
___________________

َبالِقع  ��لجمع:  َبْلَقع،  مكا`   :Sيقا كل شي\.  من  �لخالي  �لَبْلَقع:   (١)
(مجاهد).

ٌ̀ فالنًا ِحبا\ �َحْبَو�: 0عطا8 �0كرمه (مجاهد). (٢) َحبا فال
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�يقيم مسالحه(١). �كا` يؤنسه 0` يستمع في هد0� �لليل Eلى هذ� 
يطر]  �هو   Sلطبو� �هزيم  �ألبو��  صليل  �Eلى  �لبعيد،   iلهتا�
حو�شي �لسكو` في هذ� �لليل �لساجي؛ Eنهم جند8 �لذين خاضو� 
0بو�4  �لحلو على  �لنصر  �لمر، �شا�كو8 جنى   Sلقتا� معه لجج 
قرطبة ��1 �لصيد �ألعز� من بني 0مية يو* ُفتحت له 0بو�4 قرطبة، 
�في >�لزالقة< يو* سا� �ألDفونش فيالقه �جيوشه ليمحو - بزعمه - 
�إلسال* من �ألندلس فُمحي جيشه، �لوال �لمعتمد �جند8 ما ُهز* 

�ألDفونش، �لكا` �لمر�بطو` هم 0صحا4 �لهزيمة يو* �لزالقة.

�0غفى �لملك �هو يد�عب Dكر Dلك �لظفر، �يطو� سمعه 
على ضجيج جيشه �لذ� يحبه �يعتز به، �يو1 لو 0` هذ� �لجيش 
قصر عزمه �بأسه على قتاS �إلسبا` �لم يسئ Eلى �لبطولة بحربه 
�إلخو� �لمسلمين. ��0~ �لملك في منامه كأ` هذ� �لنشيد �لمد�� 
�لذ� نا* عليه قد قو� ��ستفاH حتى �جعت 0صالE 1ُشبيلية صليَله 
�عزيَفه(٢)، �َعُظَم �Eعا1 تلك �لطبوS حتى �0شك 0` يهز سرير8 
بين جد��` قصر8، �خالطه صر�� �ضوضا\، ففتح عينيه �0فا� 
مرتجفًا �0صا� فسرعا` ما E :��10نه �لعد� قد طر� �لمدينة، Eنهم 
، فتخلو� عن ثغو�هم  ّ̀ فرسا` �لبربر �لذين قلبو� له ظهو� �لمَجا

___________________
(١) �لَمسالح جمع َمْسَلح، �هو �لموضع �لذ� يقف فيه �لجند بالسال� 

للحر�سة ��لمر�قبة ��لدفاx (مجاهد).
(٢) �لّصليل هو �لصو= �D �لرنين، ��لَعزيف: صو= �لرما�DE S هبت بها 

�لريا� �0 صوٌ= ُيسَمع في �لصحا�~ ليًال (مجاهد).
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حياS �إلسبا` �0قبلو� عليه EقباS �لذئا4 �لكو�سر.... �0لئك هم 
�لذين كانت تؤنسه 0صو�تهم، فيطو� عليها سمعه حين 0غفى.

*   *   *

 cلقصر، �ما كا` حر�  cال حرE تلفت حوله فلم يجد�
�لقصر �جاS حر4 �ال فرسا` ِضر�4، �0حس بالخطر، ��0~ 
�لشرi �ال �لشجاعة  يفقد  لم  يفقد كل شي\. �لكنه  كا1  قد  0نه 

�ال �لنبل:

�لُجموE xُ` يسُلِب �لقوُ* �لعد~(١)  �ُتْسلْمني  ُملكي 
ـِـِه  لُب بين ضلوع ـَ �لضلوxُ فالق �لقلَب  ُتسلم  لم 

�لرفيـع  iلشـر� 0ُيســَلُب   ،xِلطبـا�  iَشـر 0ُسـَتَلْب  لم 

�ال يز�S سيفه في يد8، فخرq به �ما عليه Eال غاللة �قيقة، 
لم يمهلو8 حتى يلبس ألمته �يد�x. �1��0 حرسه �0هله 0` يجنبو8 
تنكسر حد�  �لمو�1عة حتى  له  يحّسنو�  �ألكيد، �0`  �لهال�  هذ� 

�لهجو* �تمكن �لبا�1�:

فلَيْبُد منك لهم ُخضوxُقالو� �لخضوxُ سياسٌة 
xُبر]ُ=، ليس سو~ �لقميــــص عن �لَحشا شيٌ\ 1َفو�

فأبت له مر�\ته �حميته، �نفس تعاi �لعا� حتى كأنما هو 
___________________

(١) يكتب باليا\ �E` كا` 0صله �لو�� لمكا` �لكسر� �لتي في �0له (�للسا`). 
�قد قاS �لشاعر هذ8 �لقطعة �لعبقرية بعد 0سر8.
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�لكفر يو* �لر�x �0 �1نه �لكفر، �0بت له Dكريا= �لنصر �مو��يث 
�لجد�1:

 xِعلى فمي �لسمُّ �لنقيُع�0لذُّ من طعِم �لخضو

Eليه،  �يسعى  �يطلبه  يتعشقه  كا`  �قد  يفر  �لمو=  0من 
�ال يفكر - �DE خرq للقائه - في 0هل �ال �لد؟

 Sِلى �لقتاE ما سرُ= َقّطxُكا` من 0ملي �لّرجو�
منُهُم  0نا  �أل�لى  �لفر�xُِشـَيُم  تتبعه  ��ألصُل 

في  �لمكنونة  كالفتا�  نقيًا  شريفًا  موتًا  يريد8  كا`  �لكنه 
�لرَيب،  بجمالها  تعلق  �لم  �إلثم  نظر�=  تدنسها  لم  �لحجا4، 
�يتأّبى  منه  فيفر  فيلحقه  �لحمر�\  �لملحمة  في  لقا\8  يهو~  �كا` 
عليه! 0ما هذ� �لمو= �لذ� ُيقبل عليه في غرفته EقباS �للص، �يلقا8 
في ضيق �لدهاليز ال في �حب �لميد�` �في ُسْدفة �لليل ال في سفر 
�لنها�، �يريد8 في غاللة �لشاعر ال في x�1 �لبطل، فهو ال يطلبه 
�ال يحبه، بل لقد 0حنقه Dلك عليه �مأل صد�8 غيظًا منه �كرهًا له، 
حتى نذ� لئن ��جه �لمو= هذ8 �لليلة ليقتلن �لمو=! �لئن هو لم 
يقتل �لمو=، فلقد 0حيا لمملكته �لحيا�، �لقد �فى نذ�8 فر1ّ هذ8 

�لغاشية �لتي �قتحمت عليه حصنه على حين غفلة من 0هله.

بالنصر  فر�  بين  �لفؤ�1  مقسمة  �هي  Eشبيلية  �لنها�  �ضّو0 
 xقد �قفو� للدفا cمن �لخطر، �كا` جند �لملك �ألشا� xجز�
عنها، ال يفتؤ�` - كلما سمعو� همسة �يح، �0 هدير نهر، �0 صفير 
Eلى سيوفهم،  يثبو`  ��لسما\ -   Hبين �أل� نبأ� خفية   �0 طائر، 
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�لخصم  هذ�  للقا\  تشوقهم   yفر من  �لطر�  Eلى  0بد�ً  يتطلعو` 
0حد�ً  ير��  لم   �Dفإ �لنصير!  �لحليف  باألمس  كا`  �لذ�  �لمغير، 
�جعو� Eلى مسالحهم يقظين مرتقبين. �كانت �لحصو` حوS �لبلد 
�في 0طر�i �لمملكة، محشو�1ً فيها �لجند من كل كمي كأ` قلبه 
من ثباته جلمد �لصفا، �كا` في 0كبرها �0منعها شبال Dلك �ألسد 
�فرعا تلك �لد�حة �لكريمة �لباسقة، �لر�ضي باهللا ��لمعتد باهللا، 

�لد� �لمعتمد بن عبا1.
يتغّنو`  ال يز�لو`  Eشبيلية  �0هل  �ليو*  Dلك  عصر  �كا` 
بمأثر� �لملك �لفا�c، �قد فتر= يقظة �لجند حين تو�لى �ألما` 
��طمأنو� Eلى بعد �لعد�، فاستر�حو� قليًال بعد هذ8 �لليلة �لجاهد�. 
في تلك �لساعة صر� �لنذير كما ُينَفخ في �لصو�، فتجمع �لعسكر 
�لمكد�1 على عجل، �صدمتهم فرسا` �لبربر من جهة �لبر �من 
�لمعتمد  8��Dُ، �لكنهم �جد��  �لصخر من  �لو��1 صدمة تحط 
0ثبت من �لصخر �0يقظ من �لصقر، فا�تد�� بعدما فعلو� بالمدينة 

.Sفعل �لزلز�
��ستر�حت Eشبيلية 0يامًا، ثم جا\ يو* �لو�قعة!

*   *   *
في يو* �ألحد ٢٠ �جب سنة ٤٨٤هـ ��تّجت Eشبيلية بأضخم 
جيش �طئ ثر�ها، جيش 0مير �لمسلمين �بن تاشفين، �لذ� حشد 
له من غطا�فة �لمر�بطين كل بطل َغَشْمَشم(١)، يقو81 �بن 0خيه، 

___________________
(١) �لَغَشْمَشم ��لِمْغَشم هو �لجر�\ �لماضي �لذ� ال يثنيه شي\ عما يريد 

(مجاهد).
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كبش �لقو* �فا�سهم، سير �بن 0بي بكر، �جمع له فيه من قبائل 
�لبربر جنًا مقاتلة كأنهم - من طوS ما 0لفو� �لخيل - قد ُ�لد�� على 
ظهو�ها، بعد� لهم ضخمة �عديد، فسد�� مطلع �لشمس، �حطو� 
على �لبلد حط �لجر�1 �طوقو8 تطويق �لقيد، ��نضم Eليهم فرسا` 

.xلثغو�، ثم 0طبقو� على �بن عبا1 كالسيل �ألتِّي �لدّفا�

0ثا� �لمعتمد في نفوc جند8 حميتهم �كبريا\هم، �0نشدهم 
 H0ناشيد �لبطولة، �لو` لهم �لمو= بأجمل �أللو�`، �عر x0بر
 Sمن فنو` �لقتا ��zعليهم تحاسين �لمجد �تها�يله، فثبتو� �جا
مناضل،  يبَق  لم  حتى  �لبطل  �لملك  �ناضل  �0شرفها.  بأعجبها 
�ضا�4 حتى تحطمت في يد8 �لسيوi، ��1فع حتى �ستنفد kخر 
نقطة من �لقو� �لبشرية �لتي 1�0عها �هللا فيه، ثم سقط مغسًال بدما\ 
جر�حه، �تحطم �لسد فانطلق �لسيل... �ُنفضت قصو� �لملك عن 
0قامه من  غيدها �كنو]ها فعا1= 0طالًال... �هو~ �لصر� �لذ� 

�لنبل ��لحز* ��لكر* �لغرُّ �لبهاليل(١) بنو عبا1.

*   *   *
E` �لبطل �لحق ال يستهويه �لظفر حتى يستخفه، �ال ُتِعّز8(٢) 
�لهزيمة حتى تسحقه، بل يتلقاها بعز* �جلد �فؤ�1 ثابت، �كذلك 
فعل �لمعتمد؛ فلم تذS نفسه، �لم يضرx، �لم يتهافت. بل تلقى 
قضا\ �هللا تلقي �لمؤمن، �كتب Eلى �لديه يستنزلهما من حصنيهما 

___________________
(١) �لُبْهلوS هو �لسيد �لجامع لصفا= �لخير، جمعه: َبهاليل (مجاهد).

(٢) ُيِعّز �ألمر: يعُظم �َيِشق �يشتد (مجاهد).
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�لكبر~  �لسيد�  �كتبت   ،��D Eال  يجد  فلم  �لغالبو`  قسر8  حين 
0مهما. �كانا في حصنين 0منع من �لنجم، تها�= �لحصو` �هما 
�لعر�،  �لملك، �ما1  با1  ينفع حصنا` �قد   �Dثابتا`. �لكن ما

�سا1 �لمر�بطو`؟

فلما 0طاعا �نزال ُقتل �لر�ضي على با4 حصنه، ��سُتصفي 
ماS 0خيه �ُتر� على شر حاS. ثم �قتيد �لمعتمد �0هله مجر1ين من 
�ألمو�S، مقيدين بالقيو1 �لثقاS، ليلقو� ما ُقّد� عليهم في صحر�\ 

�لمغر4.
*   *   *

في  فتا�  كل  عليه  0طلت  �لمعتمد  موكب   qخر  �DE كا` 
حمص(١) تختز` صو�ته لتزين بها 0جمل ��zها �0حلى 0حالمها، 
�تطلع Eليه كل شا4 ينقش �سمه على شغاi قلبه ليجعله مثًال له 
في �لمعالي، �مأل عينه منه كل 0ندلسي، ألنهم كانو� يحسو` 0نه 
عز لهم �فخر، �0نه حبيب Eلى قلب كل 0ندلسي. �E` عا1 مظفر�ً 

قامو� على طريقه يرشقونه بأجمل 0]ها� �لجنة.

0ما �ليو* فقد خرجو� بغير ��1 �ال ]هر؛ خرجو� �ما 0عد�� 
Eال عيونًا تبكي لو �ستطاعت بدS �لدمع 1مًا، �قلوبًا تفديه بحّباتها 
خافت  متطامنًا  �ليو*  Dلك  �لنهر  �جر~  �لفد�\.  يمكن  كا`  لو 

�لخرير، ال يصخب �ال يهد�، كأنه هو �آلخر قد 0حس باأللم:
___________________

(١) حمص �لمغر4 هي Eشبيلية، �تدعى �لجنة.
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من لؤلؤ طافيا= فو� 0]با1ِ ��لناc قد ملؤ�� �لُعبرين ��عتبر�� 
�كانو� ساكتين قد عقد= �لذهلة 0لسنتهم، �0مسكت �ألحز�` 
�سيوi �لمر�بطين 0فو�ههم، حتى �ألطفاS لم يكن فيهم من يبكي 
�0 يصر�، حتى �DE ُقدمت بنا= �لملك �ألسير يجرهن جند من 

�لبر�بر� جّر �لشياE 8لى �لمسلخ �قد:
مخد��  ُتسَتر  فلم   xلقنا� 0بر�1ُِحط  تمزيَق  �0جٌه  قت  �ُمزِّ

�0جه تز�� باألقما�، �0جسا* 0لطف من �لياسمين �لغض 
���0 من شعاx �لبد� على �لبحير� �لصافية في ليلة غر�*! ثم طلع 
�لملك، ال تاq على �0سه �ال سيف في يد8 �ال لو�\ يخفق على 
حر  �1نه  �يبذلو`  باأل����  يفد�نه  حوله  من  �ال جند  هامته، 
�لدما\، بل حوله جند من �لبربر، �في يديه قيو1 ثقاS، �ما عليه 
Eال 0طما�... تفجر= �ألحز�` مد�مع، ��نشقت �لقلو4 صرخا=، 
�تحركو� لنصر� �لملك، �لكن �لبربر كانو� خاللهم �من فوقهم 

�من تحتهم.

�صا�ٍ� من ُمفّد�ٍ� �من فا�1حا` �لوxُ�1 فضّجْت كلُّ صا�خٍة 
��ضعو� �لملك في �لسفينة، �من حوله نسا8z �بناته مقر�نا= 
بالحباS، مطرقا= كاسر�= �لطرi تلو� قطر�= 1موعهن في ضيا\ 

�لشمس كاآللي:
سيقو� على َنَسٍق في حبِل ُمقتا1ِحمو� حريَمهُم حتى �DE ُغلبو� 

��فع �لملك �0سه �نظر Eلى جند8، ��نتزx من kالمه �بتسامة 
الحت على شفتيه كما تلو� خيوy �لشمس لحظة خالS �لسحا4 
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 cلنا� عويل  في  صوته   xفضا  Sيقو  `0  Sحا�� غائم،  يو*  في 
�صخب �لبربر، �1��0 0` يشير بيد8 �لتي طالما هز بها 0عو�1 منبر 
Eليه �لكتائب �لسو1، �طالما  �طالما 0شا� بها Eلى ظفر فحركت 
0غنى بها فقير�ً �فك 0سير�ً �0جا] شاعر�ً �فعل بها �لمكرما=، 1��0 

0` يشير بها فأثقلها حديد �لقيو1، فأحنى �0سه �0طر�، �...

كأنها Eبٌل يحد� بها �لحا�1سا�= سفائِنهم ��لنَّْوُ� يتبُعها 
*   *   *

�عا1 �لناE cلى بيوتهم �ما يصدقو` 0نهم فقد�� �لمعتمد بن 
عبا1!

0في عشية �ضحاها ُيطمس كتا4 كله مجد �كر* 0ُلِّف في 
عشرين سنة؟ 0لم يعد يطلع عليهم موكب �لشاعر �لذ� يغني للحيا� 
0ناشيدها.   x��0 للبطولة  ينظم  �لذ�   cال �لفا�� 0غانيها،  0جمل 
�لتي  �لقصو�  تلك  Eلى  فُهرعو�  يصدقو�؛   `0 ال يستطيعو`  Eنهم 
فلما  �لنبل،  فيها  �0قا*  �لفن  ��ختا�ها  �لمجد،  لسكنا8  ��تضاها 
بالملك  كأنها ال تز�S عامر�  بعيد  لهم من  0سو��ها الحت  بلغو� 
�لهما*. فلما �قتربو� منها لم يصافح 0سماعهم صو= شاعر بنشيد، 
 ،iال قائد بند�\، �لم تأخذ 0بصاُ�هم علمًا يخفق �ال ��ية ترفر�
ثم بد= لهم �لرياH �قد جف نبتها، �صّو� ]هرها، ��لد�� قد 
ُهّدمت جد��نها �ُهّد= �0كانها. ��DE �لقصر �لذ� كا` يعبق بريا 
 iلغر� تلك   �DE� �لمو=،  ���ئح  منه  تفو�  �لفل  �لقرنفل �شذ� 
��لمقاصير �لتي كانت تسطع فيها �ألضو�\، فترقص 0شعتها على 
�لعمد �لمزخرi ��ألساطين �لمنقوشة، قد محي نقشها �طمس 



٢٤٩

]خرفها �عشش فيها �لبلى... هنا� علمو� 0نها قد �قعت �لو�قعة 
�كا` ما قد� �هللا 0` يكو`:

ــا1ِ عرينٌة 1خَلْتها �لنائباُ= على  ـَ ــا1ٍ�ِ لُهُم فيهـا �kس ـَ 0س
تعُمُرها   Sُآلما� كانت  فاليوَ* ال عاِكٌف فيها �ال با��1كعبٌة 

بو�تر8  تحميهم  للجير�`  من  جد��8؟  تعمهم  للعفا�  فمن 
�تحييهم عطايا8؟ من للفرسا` �لغطا�يف يقو1هم Eلى �لنصر حين 

يخفى على �لدليل سبيل �لنصر؟

لقد Dهب من كا` لهم، فيا من يقصد �لملك �لشاعر! Eنه لم 
يبَق هنا ملك؛ Eنها قد خلت منه 8��1 �َبُعَد مز��8:

في َضّم َ�ْحِلَك ��جَمْع فضلَة �لز�1ِيا ضيُف 0قَفَر بيُت �لَمكُرماِ= فُخْذ 
ه  ـَ ُكن ـْ ـِّل ��1يهم لَيس خّف �لقطيُن �جّف �لز�xُ في �لو���1يا ُمؤم
اSُ في عد1 منها �0عد�0�1نت يا فا�cَ �لخيل �لتي جعلت  ـَ تخت
0صبحَت في لَهَو�ِ= �لضيَغِم �لعا0�1لِق �لسالَ� �خلِّ �لمشَرفّي فقد 

*   *   *

لغيِر قصٍد فما يهديك من ها�1ضلت سبيُل �لّند~ يا �بَن �لّسبيِل فِسْر 

كذلك Dهب �لملك �لشاعر �لبطل، �لذ� كا` في ملوكيته 
�فنه �نبله تمثاًال لإلنسا` �لذ� كانت تتمنى كل حامل في �ألندلس 

0` تلد8، �يتمنى كل ناشئ متطلع Eلى �لعال 0` يكونه.
�لملك، �لذ� كا` ]مانه كله فجر�ً �خيًا ناعمًا، �0يامه كلها 

�بيعًا بهيًا باسمًا.
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�لشاعر، �لذ� كا` شعر8 لحن كل قلب مدّله بالجماS مفتو` 
بالفن.

�لبطل، �لذ� بنى لقومه مفاخر في �لسنا\ �مآثر.

�كذلك 0ُلقي �لستا� (بين عشية �ضحاها) على ملحمة فخمة 
فيها 0جمل مشاهد �لهو~ ��لشبا4، ��لبطولة ��لظفر، ��لسماحة 
��لكر*، ��لشعر ��لطر4، ��لغنى ��لترi، �ُ�فع عن مأسا� من 

0فجع �لمآسي �لتي >ُعرضت< على مسر� هذ� �لكو`!

*   *   *
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kخر 0بطاS غرناطة

سنة  �لمحر*  من  ��لعشرين  �لو�حد  �ليو*  شمس  تشهد  لم 
٨٩٧ هـ حينما 0طلت على غرناطة تلك �لمدينَة �لضاحكَة للحيا�، 
�لساكنَة Eلى �لنعيم، �لسابحة في جو �لنغم �لعذ4 ��لعطر �أل�يج، 
بل �0= مدينًة ��جمًة َحير~، قد 0قفر= من �لرجاE Sال قبضة من 
�ألبطاS ��بطت حياS �ألسو��، هي بقية Dلك �لجيش �لذ� �1نت 
0لويته فرنسا �Eيطاليا... قد �قفت تد�فع  له Eسبانيا كلها �0ظلت 
عن kخر حصن لإلسال* في هذ� �لقطر �لممرx، تذ�1 عن بيو= 

�هللا �مقابر �ألجد�1.

مصائب   =0�� عو�بس،  سو�1ً  0يامًا  غرناطة  جا]=  �لقد 
قضتها  �لتي  �لليلة  هذ8  مثل  تجد  لم  �لكنها  متتابعا=،  ثقاًال 
مسهد� مذعو��، تنظر حو�ليها فال تبصر Eال مدنًا خضعت للعد� 
فجاc خاللها ��ستقر فيها، �قد كانت H�0 �لعر�بة �كانت 1يا� 
�إلسال*، �0مة �سُتذلت ��سُتعبد=، �قد كانت 0عز من �لنسو� 
�0منع من �لعقبا`، �بقيت هي �حدها تحمي �لحمى �تد�فع عن 
�أل�H ��لعرH ��لدين، �تحمل �حدها �0]�� �لماضي �ما كا` 
ين، 1َين �لجها1  فيه من تخاSD �0َثر� ��نقسا*، �تؤ�1 �حدها �لدَّ
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0جمعين،  ��لمسلمين  كلها  �ألندلس  مد`  0عنا�  في  كا`  �لذ� 
فنامت عنه مد` �ألندلس �شغلتها خياال= �إلما�� �0لقا4 مملكة 

في غير موضعها!

�لعظيم (�هو kخر  �لبهي  �لقصر  Eلى  تنظر غرناطة  �جعلت 
هاتيك �لقصو� �لتي شغل ���zها �ألمر�\، �0نستهم سكناها 0خال� 
صحر�ئهم �أل�لى، فكانت مقابر ألمجا1هم) طفقت تنظر Eليه فال 
�لتي  �لملتحية  ُبنا� �لحمر�\ Eال �لرجل �لضعيف ��لمر0�  تر~ من 
�سمها 0بو عبد �هللا �لصغير، �0مه �لشريفة �ألبية، �لرجل �لذ� ُخلق 
في جسم �مر0�: عائشة. فحولت �جهها عن �لقصر Eلى جهة �لسو� 

تسأS: هل عا1 موسى؟

�عليه  مفزعه،  �Eليه  �لشعب  هذ�  0مَل  >موسى<  كا`  �لقد 
بعد �هللا �عتما81. بد� له في ساعة �لخطر كما يبد� �لنجم �لها�1 

للضاS �آليس.

يلمع  فإ�D هو  �لدهما\،  �لظال*، ظال*  فجأ� من  لقد طلع 
في لحظة ��حد� �لتماx �لبد� �لمنير (�كذلك يقذi هذ� �لشعب 
 �DE� ،(4كلما حاقت �لشد�ئد ��1لهّمت �لخطو Sلمسلم باألبطا�
هو 0مل 0مة، ��DE هو مل\ �لسمع ��لبصر، �مل\ �لسهل ��لجبل، 
 Sشعبًا كلَّ من �لقتا Sلى �لقتاE . 1عا�هو بطل �لمعركة �لمكفهّر �DE�
فلبا8 على َكالله، هذ� �لشعب �لذ� علمه محمد ‘ كيف يلبي 
كلما 1عي Eلى �لتضحية ��لجها1، لبا8 �تشققت 0سماله �لبالية عن 
0سو1 غا4 �سباx عرين، ��قف بهؤال\ �ألسو1 في �جه �لسيل 
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�إلسباني �لطامي �ما ]�S ثابتًا، �لكن 0سو81 قد سقطو� صرعى 
.iفي ميا1ين �لشر

خرq موسى منذ Eحد~ عشر� ساعة يضر4 �لضربة �ألخير� 
يناS بها Eحد~ �لحسنيين، Eما �لنصر �Eما �لشها1�، �ير1 �لعد� 
�لذ� 0بقى عليه ِحلم �لمسلمين حتى قو� بضعفهم ��شتد بلينهم، 
��نتزx منهم �أل�H قرية قرية، �بلد�ً بلد�ً، حتى 0قبل يطر1هم من 

kخر منزS لهم في �ألندلس، من غرناطة.

*   *   *

�علت غرناطة فتر� �لجزx من خوفها على موسى. لقد جعلته 
�سط  �جهها  على  �لهائمة  �لسفينة  ليقو1  �لدفة  �سلمته  قائدها، 
�ألعاصير ��لز��بع Eلى �لشاطئ �آلمن، فإ�D عجز موسى عن نجاتها 
 yخيو من  kخر خيط  موسى  كا`  �قد  بعد8.  من  0حد  ُينجها  لم 
 Hخر شعاعة من هذ8 �لشمس �لتي سطعت فمأل= �أل�k� ،\لرجا�
نو��ً �هد~ ثم �10كها �لمغيب، فإ�D �نقطع هذ� �لخيط عمَّ ظال* 
�ليأc ��نتشر. �قد كا` موسى kخر مقطع من هذ� �لنشيد �لذ� 0لف 
مطلعه طا��، ثم تو�لى على نظمه >شعر�\< �لبطولة: عبد �لرحمن 
�عبد �لرحمن �عبد �لرحمن، �لغافقي ��لد�خل ��لناصر، فحمله 
بأصد�ئه  �تجا�بت  ��أل�1ني،  �ألقاصي  Eلى  �لمساعير   Sألبطا�
سهوS فرنسا �بطا� Eيطاليا، ثم ضعف �تخافت �لم يبق منه Eال 
هذ� �لمقطع، فإ�D �نقضى جف �لنشيد على �لشفا8 ��نقطع �ما=.

�قد كا` موسى kخَر سطر في سفر �لحق ��لبطولة ��لمجد، 
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Dلك �لذ� كتبه �لعر4 �لمسلمو` في ثمانمئة سنة، فمحا8 �إلسبا` 
في سنو�=، �لم يبق Eال هذ� �لسطر، فإ�D ُطمس Dهب �لسفر �با1. 
�قد كا` موسى kخر نَفس من 0نفاc �لحيا� في �ألندلس �لمسلمة، 
�لباقي صا�=  �لذما\  هذ�  �لو�حد �سكن  �لنَفس  هذ�  �قف   �Dفإ
�ألندلس �لمسلمة 0ثر�ً بعد عين، �صا�= Dكر~ عزيز� في نفس 

كل مسلم �0مانة في عنقه Eلى يو* �لقيامة.

*   *   *

��نطلقت من 0عالي �ألسو�� 0`: "لقد عا1 موسى"، فتقاDفتها 
�أللسن �تناقلتها �آل�D`، فطا�= في �0جا\ �لمدينة �سا�= في 
��لجت  ��لد��4،  �لساحا=  فبلغت  �لبر�،  مسير  جو�نبها 
�لد�� ��لمنا]S، ��0غلت خالS �لبيو= ��لسر�1يب، فلم تلبث 
فإ�D هي   ،xلشو���� �أل]قة  Eلى  بأهليها  فألقت  نفضًا  نفضتها   `0
بالناc من كل جنس �سن �منزلة، ��DE هي تزخر بهذ�  ممتلئة 
�لنهر �إلنساني �لذ� يجر� صو4 �ألسو�� صّخابًا جّياشًا ُمزبد�ً، 
يتحد� �يسرx مجنونًا كأنما تدفعه قو� خفية هائلة �حتوتها �لكلما= 

�لسحرية >�لمكهربة< �لثال�: "لقد عا1 موسى"!

لقد كا` يومًا من �أليا* �لغر �لتي تضي\ �لطريق لمن يسلك 
فجاq �لتا�يخ، �تجي\ في �لليالي كالعبقر� في �لناc، �تصنع 
غرناطة،  مثله  ما شهد=  �لزما`،  في  معجز�  لتكو`  �لعجائب 
 cفيه �لنا xنه يو* 0ضاE !1عين �لوجو (ال قليًالE) ال 0بصر= منه�
غريز� �لمحافظة على �لذ�= في غما� غريز� �لنوx، �نسو� نفوسهم 
ليذكر�� �لدين ��لوطن، ��نبّتو� من �لحاضر �لمقيت ليعيشو� في 
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�لماضي �لفخم؛ فماq في سو� غرناطة بحر من �ألجسا* �لبشرية 
حمل 0صحاُبها ���0َحهم على 0كّفهم، �قّدمو� بين 0يديهم 1ما\هم 
�لتي غضب فيها مير�� ثمانية قر�` كلها مجد �عز، �نفوَسهم �لتي 
عصفت فيها Dكريا= 0لف معركة منصو��، فمشت في �ألعصا4 
 �DE للشعب  موقف  0عجب  ليكتبو�  �لتا�يخ  كّتا4  ��ستعد  �لنا�، 

هّب.

��صل موسى، Dلك �لبطل �لبد�� �لذ� 0خطأ طريقه في 
�لزما` فلم يأِ= في سنو�= �لهجر� �أل�لى، بل جا\ في �أل��خر 
من �لقر` �لتاسع، �لم يطلع في �لحجا] �لتي كانت تبتد| تا�يخها 

�لمجيد، بل في �ألندلس �لتي كانت تختم تا�يخها.

�كانت تعلو8 كآبة، فأنصت �لشعب ��حتر* كآبة هذ� �لرجل 
ثانية،  قا1سية   �0 0خر~  يرموكًا  لصنع  �لدهر  به  سبق  لو  �لذ� 
�لكن �هللا �لذ� فتح تا�يخنا في �ألندلس بموسى، قد ختمه �آل` 

بموسى!

�نظر موسى حوله، فإ�D حوله شيو� قد ���0 �لكر* على 
�لدنيا  شيباتهم بها\8 �نو�8، �0طفاS كالزهر فتحو� عيونهم على 
فوجد�ها غا�قة في بركة من �لد*، �نسو� تفتحت تفتح �ألكما* عن 
]هر�تها فر0= �لطرقا= َمن لم تكن �لشمس تر�هن صيانة �تعففًا، 
َ̀ Eلى �لمعركة �يز�حمن �لرجاS، �لم يُكّن يخشين  قد بر]` َيِسْر
�لجنس،  عاطفة  على  �لجها1  عاطفة  فقد غطت  على جمالهن، 

فكا` كل �جل 0خًا فيه لكل �مر0�.
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فأحنى �0سه، ��0~ �لناc في عيني �لبطل 1معة تترقر�، 
�فتح فمه فحبس �لناc 0نفاسهم. 

فإ�D هو يعلن �لنبأ �لمهوS، نبأ تسليم 0بي عبد �هللا �لصغير 
مفاتيح غرناطة!

 Sلهو  cلنا� يد�  فلم  �لمصائب،  تبد�  كما  بد� صغير�ً  نبأ 
�لمفاجأ� ما 0ثر هذ� �ما خطر8، �لكن �لقر�` �آلتيا= �1= ما 0ثر 

هذ� �لنبأ �لم تفر� - Eلى �ليو* - من �صف فو�جعه �0هو�له.

 Sقامته �لدهر �ألطوE لصر� �لذ� 0نفق في� �Dنظر موسى فإ�
�لجد�1  بد*  ُسقيت  �لتي  �لديا�  هذ8   �DE� 1قائق،  في  �نها�  قد 
��متزجت برفاتهم �قامت على 0يديهم يسلمها جبا` مأفو` للعد� 
�لمغير، ��DE �لسا1� صا��� َخَوًال ��لملو� عبيد�ً... �جعل يفكر 
في هذ8 �لفئة �لتي حوله، في 0كر* ]هر�= غرناطة �0]كاها، هل 
ُيجّنبها �لمو= �لحاصد �ير1ها Eلى حيث �جد= �لر�حة ��لدعة، 

0* يخلصها من حيا� كلها SD �0لم �يسوقها Eلى مو= شريف؟

�Eنه لفي تفكير�DE� 8 بأطفاS غرناطة ينشد�` Dلك �لنشيد 
�لفلك  �يستمع   cلنا� فيصغي  لهم،  نظمه  من   iال ُيعر �لذ� 

�لد�ئر:
ال تبكي يا 0ما8؛ Eّنا �Dهبو` Eلى �لجنة.

ما=  لحد طفل صغير  تضيق عن  لن  H�0 غرناطة   `E
في سبيل �هللا.
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يمتع صاحبه  لم  قبر�ً  تمنع عطَرها  0]ها� غرناطة لن   `E
بعطر �لحيا�.

ما ��تو~  لحد  ثر~  ما\ها  تحر*  لن  غرناطة  ينابيع   `E
صاحبه من مائها.

صد��  Eلى  فضمينا  �لثانية،  0منا  غرناطة   H�0 يا 0نت 
�لد�فئ �لذ� ضم kبا\نا �لشهد�\.

سيأتي  لعبنا،  ��حفظي  �ضحكي  بل  يا 0ما8،  تبكي  ال 
Eخوتنا فيلعبو` بها.

فذّكريهم بأننا تركناها من 0جل هذ� �لوطن، بل في سبيل 
�هللا.

سنلتقي يا 0ماE !8نك لن تؤثر� �لحيا� في ظالS �إلسبا` 
.`kعلى �لمو= تحت �لر�ية �لحجا]ية، ��ية �لقر

�لن تضيق عنا H�0 غرناطة. ما ضاقت �0ضنا بشهيد.

*   *   *

�لم يعد يطيق موسى 0كثر من Dلك، فلكز فرسه ��نطلق Eلى 
حيث ال يد�� 0حد، كما جا\ من حيث لم َيدِ� 0حد.

�كذلك يذهب kخر 0بطاS �ألندلس، لم يخلف له قبر�ً في 
�أل�H �ال سير� ��ضحة في �لتا�يخ، بل مّر على �لدنيا كأنه حلم 

بهيج!
�0لئك  �على  �لغسا`،  0بي  موسى بن  على  �هللا  �حمة 

.Sألبطا�
*   *   *
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�جل ��مر0�

 xلك في يو* من 0يا* سنة ٦٠٧ هـ، �كانت 1مشق تصا�D `كا
1هرها �لغاشم �لَحر�` �لذ� �مى بال1 �لشا* بقاصمة �ألصال4، 
في  0جنا1هم  �لبال\، �فشت   Sنز� مدنه  على  فنزلو�  �لصليبيين، 
كلما  يزيد  �كا` صبرها  �لطاعو`.  ُفُشّو  0َُخر  �بال1  �عكا  نابلس 
َ̀ 1مشق في  ]�1 �لكر4، �حزمها ينمو كلما نمت �لمصيبة، شأ

كل عصر.

�كا` طوفا` �لمغيرين يمتد �يتسع؛ يحمل �لمو= ��لدما�، 
�لحضا�� من 0صولها... �0هل  يجتث  ��لعبا1،  �لبال1  يأتي على 
�لشا* ينهضو` له فال يملكو` له 1فعًا، حتى كا1= �لديا� تخلو 
من شبابها �ال يبقى فيها Eال شيخ �0 �مر0� �0 صبي، �0 َقَعد� نسي 

��جب �لجها1!

�أل�بعة،  >ميسو`<  Eخو�  Dهب -  - فيمن  Dهب  �قد   ...
�بقيت من بعدهم �حيد� في ��1ها ال يؤنسها Eال شبابها �جمالها 

�Dكر~ Eخوتها.

*   *   *
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0صبحت ميسو` مهمومة، قد تقاسم فكَرها �لعزيز�`: �طُنها 
�Eخوُتها، فما تد�� ما جر~ لهم �ما�D يجر� عليه، �لقف سمعها 
طرفًا من 0حا1يث �لما��، فعلمت 0نه قد �شتد �لخطر �1نا �لهال�، 
�0` هؤال\ >�لو�غلين< ال يفتؤ�` يركبو` جنا� �لليل �ألسوE 1لى 
�لرقيب،  عين  من  �لها�بة  �لمو�خر  تحملهم  فلسطين،  شاطئ 
�لمتسللة من ���\ �لحرc، فكلما 1جى �لظال* نزلو� Eلى �لشط 
0فو�جًا، فكانو� للغاصبين عونًا �على 0هل �لبال1 حربًا. �جعلت 
تفكر في هذ8 �لعصبة �لمجاهد� �لكريمة، ما�D تستطيع 0` تصنع 
لها؟ �كيف توقد  �لنا� في 0عصا4 هؤال\ �لذين ال يز�لو` ير�حو` 
�يغد�` على متاجرهم �0عمالهم، �يأخذ�` حظوظهم من مفاتن 
�لطبيعة �جماS �لكو`، �تنسيهم ملذ�= 0جسامهم �مر�بح تجا�تهم 
هذ� �لخطر �لذ� عم �لبال1، ��لذ� طاS �لزما` به، �نشؤ�� عليه 
فألفو8 �نسو� 0يا* �لحرية ��لمجد �0` هذ8 �لبال1 بال1هم، �0نهم 
سالئل �ألبطاS �لفاتحين، �حسبو� حكم هؤال\ >�لو�غلين< ضربة 
ال]4، �0` قضا\ �هللا قد تم فيهم فال ينفع معه سعي، �0` 0يا* 

�لسعا1� قد �نتهت فال تؤمل لها �جعة.

بها  �متد  �لتي   cلنفو� هذ8  بإيقا¢  فتا� -  - �هي  لها  كيف 
�لتي  �لشخو¤  هذ8  ُتفهم  كيف  موتًا؟  يكو`  كا1  حتى   xلهجو�
 `0 >�لكر�كو]<)  0لعوبة  في   ��� من  (كشخو¤  �تذهب  تجي\ 
�لحيا� ليست بطنًا ُيمأل، �ال شهو� ُتقضى، �ال ماًال ُيناS، �لكن 
�لحيا� �لمجد ��لتقى �جالئل �ألعماS. �0` يعرفو� للوطن حقه، 
�0` يعلمو�، �يعلم كل عربي �كل مسلم، 0نه ما �1* في فلسطين 
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>��غل...< ��حد من هؤال\، فحر�* 0` ينعم ]�q بأهله، �0 غني 
بماله، �0 يغلق جفن على لذيذ �لمنا*؟

�Eنها لفي تفكيرها، ��DE بالبا4 يخفق، ��DE هو نعي Eخوتها 
�أل�بعة!

*   *   *

ُصعقت ميسو` لهذ� �لنبأ، �عجز جسمها �للد` �قلبه �لرقيق 
عن حمله، فتضعضعت ��نها�=، �لكن �إليما` ��لشبا4 تنبها 
في نفسها، �نهضا من تحت 0نقاH �لصبر �خالS غبا� �لمصيبة 
يوقظا` �للبؤ� لالنتقا*. لقد كا` �تر�ً ��حد�ً فصا� �ترين، �كانت 
�لبا��1  ثأ� �طنها �Eخوتها. ��ضعا  فلتطلب  ثأ� �طنها،  تطلب 
في 0عصابها كما يوضع في �لمد�فع، ثم �0سالها في هذ� �لشعب 

�لهاجع تقرD0 xنه بالرعو1، فيفيق �0 ينا* Eلى �ألبد.

�0حست ميسو` 0` في عضالتها �لقو� �لتي تهز 1مشق هز�ً، 
�لعز*  قلبها  �في  �ألمو�=،  يسمع  �لذ�  �لصو=  حنجرتها  �في 
�لذ� ال يكل، ��لمد1 �لذ� ال ينقطع، ��ألْيد �لذ� يفل �لجيو� 
منها  �مر0� جعل  بقلب   Sنز  `E �إليما`  �لحصو`. �كذلك  �يد� 

بطًال ال ُيغلب، �ما 0عجب ما يصنع �إليما`!

*   *   *

�لعمل،  ميد�`  تطلب  ثم  ثيابها  ترتد�   `0 ميسو`  �همت 
�حم،   �D ال� قريبًا   Hأل�� في  لها  تجد  فلم  حولها،  �تلفتت 
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فقطعت 0سبابها من �أل�H، ثم �صلتها بالسما\ فشعر= كأنها 
�لفتا�  - �هي  لتعّلم   cلنا�  `�1 من  �صطفتها  Eلهية  بقو�  مؤيد� 

�لغريضة �لناعمة - هؤال\ �لرجاS �لرجولَة كيف تكو`!

�لم تعلم من 0ين تبد0 �لعمل، �جعلت تفكر �هي تمر� يدها 
على شعرها �لمنسدS حولها، �لمتموq كالحرير، يفتن �لعبا1 لو 
1��0= به �لفتنة �يأسر قلو4 �لفرسا`، فسطعت لها �لفكر� كما 
 Sلرجا� ّ̀ يسطع �لبر� خالS �لظال*: E` هذ� هو سالحها، لتشّد
بهذ� �لشعر �لناعم، ثم لتقو1ّنهم من 0عناقهم Eلى �لمعمعة �لحمر�\. 

لتجعلن من ضعفه قو� تأكل �لقو�.

�Dهبت فنا1= جا��= لها كّن يقتدين بها �يسمعن منها، 
ليو�سينها  فذكر= لهن مصابها في Eخوتها، فحسبنها قد 1عتهن 
د� حتى َسَمْت Eلى  �يخففن عنها، �لكنها مضت في حديثها ُمَصعِّ
فلك �لتضحية �نسيا` �لنفس، ��فعتهن معها. حتى �DE �ستوثقت 
منهن قالت: Eننا لم نخلق �جاًال نحمل �لسيوi �نقو1 �لخميس، 
�لرجاS لم نعجز عن عمل، �هذ� شعر� (0ثمن  َجُبَن   �DE �لكّنا 
ما 0ملك) 0نزS عنه، 0جعله قيد�ً لفرc تقاتل في سبيل �هللا، لعلي 

0حر� هؤال\ �ألمو�=.

�0خذ= �لمقص فجز= شعرها �صنع �لفتيا= صنعها، ثم 
ال يضفرنه  �لعابسة،  �لمعركة  لخيل  �قيو�1ً  لجمًا  يضفرنه  جلسن 

.cال لليلة �لعر� iليو* �لزفا

*   *   *
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�ألمو�،  �لجامع  خطيب  Eلى  ��للجم  �لقيو1  هذ8  �0سلن 
سبط �بن �لجو]� �لعظيم، فحمله Eلى �لجامع يو* �لجمعة، �قعد 
�لصبر  �لحماسة فما يستقر، �نفد منه  �لمقصو�� �قد ]لزلته  في 
فما يد�� 0يا` يصعد �لمنبر، فما k` �أل��` حتى 0سرx بالصعو1 
�لقيو1 بين يديه، ��لدمع يترقر� في  �جلس �هذ8 �للجم �هذ8 
عينيه، ��جهه ممتقع شاحب، ��لناc يلحظو` Dلك كله �ينظر 

بعضهم في �جو8 �لبعض، فلما �نتهى �أل�D` قا* فتكلم.

يسمعها،  من  0كبا1   xتلذ نا�  من  حر�فها  خطبة  خطب 
 Sكلماتها سحر لم يد� هو مأتا8 أل` قلبه كا` يتلقا8 من عالم مجهو�
فيقذi به على لسانه، �لم يستطع 0حد 0` ير�يها ألنها خطا4 
من �لر�� Eلى �لر��، قد �Dبت كلماتها في معانيها ثم �ستحالت 
معانيها Eلى Eيما` �تضحية �بذS، فكانت Eحد~ هذ8 �لمعجز�= 
ُ̀ محد�، �0 يمشي بها  �لبالغية �لتي يهد� بها كلَّ عصر مرً� لسا
�لعا�1=،  من خو���  ���حدً�  �لكر�ما=  من  كر�مًة  ملهم،  قلم 
يجعل �هللا بها �لكلما= 0حيا\ عظيمة: لها ��� تجذ4 �أل����، 
منها  �Eنما حفظو�  �لعيو`...  تبصر  �يد تشد �ألعصا4، �عيو` 
جمًال نقلوها Eلى لسا` �أل�H فجا\= كتمثاS �لحسنا\، جميل 

�لكنه من �لشمع. �كا` مما حفظو�:

�يهد��  �لعالم  يفتحو�  حتى  بالجها1  1ينهم  0مرهم  من  "يا 
عن  �فتنهم  بال1هم  �لعد�  فتح  حتى  فقعد��  1ينهم،  Eلى  �لبشر 
1ينهم! يا من حكم 0جد�1ُهم بالحق 0قطاَ� �أل�H، �ُحكمو� هم 
نفوَسهم من  باx 0جد�1ُهم  يا من  1يا�هم ��0طانهم!  بالباطل في 
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�هللا بأ` لهم �لجنة، �باعو� هم �لجنة بأطماx نفوc صغير� �لذ�ئذ 
حيا� Dليلة!

:cيا 0يها �لنا

نصر  �قعدتم عن  عزتكم،  �تركتم  1ينكم،  نسيتم  لكم  ما 
�هللا فلم ينصركم، �حسبتم 0` �لعز� للمشر� �قد جعل �هللا �لعز� 

هللا �لرسوله �للمؤمنين؟

�هللا  عد�  مر0~  نفوسكم  �يشجي  يؤلمكم  0ما  �يحكم!  يا 
�عد�كم، يخطر على �0ضكم �لتي سقاها بالدما\ kباzكم، يذلكم 
�يتعبدكم �0نتم كنتم سا1� �لدنيا؟ 0ما يهز قلوبكم �ينمي حماستكم 
E `0خو�نًا لكم قد 0حاy بهم �لعد� �سامهم 0لو�` �لخسف؟! 0ما في 
�لبلد عربي؟ 0ما في �لبلد مسلم؟ 0ما في �لبلد Eنسا`؟ �لعربي ينصر 
�لعربي، ��لمسلم يعين �لمسلم، ��إلنسا` يرحم �إلنسا`؛ فمن لم 

يهّب لنصر� فلسطين ال يكو` عربيًا �ال مسلمًا �ال Eنسانًا!

يتسربلو`  هنا�  �Eخو�نكم  �تنعمو`  �تشربو`  0فتأكلو` 
باللهب، �يخوضو` �لنا�، �ينامو` على �لجمر؟

يا 0يها �لناE !cنها قد ��1= �حى �لحر4، �نا1~ منا�1 
�لجها1، �تفتحت 0بو�4 �لسما\، فإ` لم تكونو� من فرسا` �لحر4 
�لمجامر  فخذ��  ��Dهبو�  �حاها،   َ̀ ُيِد� للنسا\  �لطريق  فأفسحو� 

��لمكاحل! يا نسا\ بعمائم �لحى!

0ْ� ال... فإلى �لخيوS، �هاكم لجمها �قيو1ها.
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يا ناc! 0تد��` ِمّم ُصنعت هذ8 �للجم �هذ8 �لقيو1؟
لقد صنعها �لنسا\ من شعو�هن، ألنهن ال يملكن شيئًا غيرها 

يساعد` به فلسطين.
عين  تبصرها  تكن  لم  �لتي  �لمخد��=  ضفائر  ��هللا  هذ8 
�لشمس صيانة �حفظًا، قطعنها أل` تا�يخ �لحب قد �نتهى ��بتد0 
 Hتا�يخ �لحر4 �لمقدسة، �لحر4 في سبيل �هللا �في سبيل �أل�
فخذ�ها  بها  تقيد�نها  �لخيل  على  تقد���  لم   �Dفإ  ،Hلعر��
فاجعلوها ��Dئب لكم �ضفائر... Eنها من شعو� �لنسا\، 0لم يبق 

في نفوسكم شعو�!
�0لقاها من فو� �لمنبر على �c�z �لناc �صر�: تصدعي 
لقد  يا �جو*،  ��نقّضي  �لمسجد،  يا َعَمد  �ميد�  �لنسر،  يا قبة 

0ضاx �لرجاS �جولتهم!
فصا� �لناc صيحة ما ُسمع مثلها، ��ثبو� يطلبو` �لمو=(١).

*   *   *

بلغت �لحيا� هذ8 �لقلو4 فعاشت بحمية �إليما` �حماسة 
�لشرi، �عا� فيها ��E �لجد�1، فهبت 1مشق يستبق �جالها 
في طريق �لجها1، �تو�لت �ألمد�1 على �لملك �لمعظم في نابلس 

___________________
(١) هذ8 �لخطبة من Eنشائي 0نا أل` �لتا�يخ لم ينقل Eلينا نص تلك �لخطبة، 
�قد ُخدx بها ناc، حتى E` خطيب �لمسجد �لحر�* ���ها في خطبة 

�لجمعة على 0نها هي خطبة سبط �بن �لجو]�.
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فلسطين)،  1مشق  �نابلس  �لنصر،  مطلع شمس  �1ئمًا  (�نابلس 
حتى  فطر�1هم  >�لو�غلين<  �ألعد�\  على  �ألسو1  هجمة  �كانت 
�لهال�،  0شرفو� على  فيها حتى  Eلى عكا، فحاصر�هم  �لتجؤ�� 

فاستسلمو�.

�كذلك جا\ �لنصر على يَد� �جل ��مر0�، 0ما �لرجل فقد 
0كرمه �هللا فجعله 0حد �لعظما\ �لخالدين، �0ما �لمر0� فقد كافأها 
فر1 عليها Eخوتها �أل�بعة سالمين مظفرين لم يصبهم سو\، �كا` 

خبر موتهم مكذ�بًا.

0تباx محمد ‘ ال يذلو` �ال ُيستعبد�`  �لدنيا 0`  �علمت 
ما بقي فيهم �جل ��حد �0 �مر0� مفر1� طو= صد�ها على Eيما` 
صحيح، �0نهم قد ينامو` �لكنهم ال يموتو`، �0` >�لو�غلين...< 
في فلسطين �غير فلسطين قد يقيمو` حينًا، �لكنهم ال يستقر�` 

�ال يملكو`!

*   *   *
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عـالِـم

:Sنه، قاDحدثني بعض مشايخي عّمن �0~ بعينه �سمع بأ

1مشق  0حيا\  0جل  �لميد�`<،  >حي  في  �لصيحة  �قعت 
�0كبرها، صبيحة يو* من 0يا* سنة ١٨٣١ بأ` Eبر�هيم باشا قا1* 
لزيا�� عالِم �لشا* �لشيخ سعيد �لحلبي(١) في مسجدE� .8بر�هيم باشا 
َمن قد علمت في بطشه �جبر�ته، �َمن يُدE 8لى �لسيف 0سرx من 
لسانه Eلى �لقوS �عينه Eلى �لنظر، �َمن كا` جباَ� سو�ية �فاتحها 

�سيدها.

فطا� �لفزx بألبا4 �لميد�نيين (�هم فرسا` 1مشق �ُحماتها)، 
�0قبل بعضهم على بعض يتسا\لو`: ما�D يصنعو`؟ Eنهم يعلمو` 0` 
�لشيخ ال يقيم �]نًا ألحد من 0بنا\ �لدنيا، فال يبجل سلطانًا لسلطانه 
�ال يوّقر غنيًا لغنا8، �ال يقيس �لناc بما على جسومهم من ثيا4 

___________________
��لشيخ  �لحمز���  محمو1  �لشيخ  طبقة  قبل  �لشا*  عالم  كا`   (١)
�لعطا�  بكر  ��لشيخ  مصر)  من  قد*  �لذ�  (جدنا  �لطنطا��  محمد 

�0صحابهم.
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�ال بما في صنا1يقهم من ماS �ال بما يبتّز�` من 0مو�S �لد�لة(١)، 
�لكن يقيسهم بما في نفوسهم من فضائل �ما في قلوبهم من Eيما` 
�ما في ��zسهم من علم، ��DE نظر �لناc من خا�q فر��0 �لطبل 

سمينًا عظيمًا نظر هو من �1خل فر8k خاليًا حقير�ً.

�جو�  لو  �يو�1`  �لباشا،  Dلك  يسو\   `0 يخشو`  �كانو� 
�لباشا، �لكن كيف يصلو` Eليه �هو في قصر8، حوله �لحّجا4 
�0شكاًال  0لو�نًا  �لمو=  حوله  �من  بالسال�،  ��لجند  ��ألعو�` 
يحمي حما8 �يحرc 0بو�به. �يتمنو` لو �جو� �لشيخ، �لكن �لشيخ 
0عز من مئة ملك جبا�، تحميه هيبته �يحرسه تقو�8، �تحف به 

�لمالئكة ��ضعة له 0جنحتها(٢).

�لم يكونو� يخافو` 0` يناS �لشيخ سو\، فهذ� شي\ ُتحيله 
�ال تر�8  �Eكبا�8،  �لشيخ   SجالE من  فيها  �ستقر  لما  عقولهم 
0بصا�هم؛  تر�8   `0 قبل  kخرهم  عن  يقضو`  ألنهم  0بصا�هم، 
على  �لباشا  �يخشو`  �لباشا  على  �لشيخ  يخشو`  كانو�  �لكنهم 

0نفسهم.

*   *   *

�مضو� يقيمو` معالم �لزينة �يبنو` 0قو�c �لنصر، �يرفعو` 
�لر�يا= على طريق �لبطل �لفاتح، �يقطفو` 0]هى 0]ها� �لغوطة 

___________________
(١) يعني �لر��تب!

(٢) جا\ في �ألثر: E` �لمالئكة لتضع 0جنحتها لطالب �لعلم �ضى بما 
يصنع.
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لينثر�ها عليه... فما كا` �ألصيل حتى تم كل شي\، �0قبل �لباشا 
Eلى  �نتهى  �لفخم ��لجند ��لسال� ��لدبدبة، حتى  �لموكب  في 
�لباشا، كأنه يقوS له:   Hفاعتر بابًا صغير�ً  با4 �لمسجد. �كا` 
��جع �0 �0ِجْع 1نيا�. Eنك تدخل بيت �هللا بشر�ً خاضعًا، 0ما 0` 
تكو` تز�ير Eله... بألف عبد �0لف ثو4، فال! Eنه ال يجتمع مير�� 
�لنبو� �لتي جا\= بالتوحيد ��لمسا��� ببقايا �لجاهلية �لتي قامت 
�لناE ،cال محي 0حدهما. فانظر: هل  على �لشر� ��لتمييز بين 

محا باطٌل حقًا؟

0عو�نه  0بعد  ثم  يفكر،  هنيهة  �لباشا  �تر11  �لر���:   Sقا
�ترّجل، �1خل �لمسجد منفر�1ً. �كا` �لشيخ جالسًا على حصير 

:Sقد �ضعت فوقه حشية، �كا` ما�1ً �جله، فسمعته يقو

... ��لمر\ �DE خاi �هللا �صد� في مخافته خافه كل شي\، 
ألنه ال ير~ كبير�ً Eال صغر8 عند8 0` �هللا 0كبر. �هللا 0كبر؛ E` لهذ8 
�لكلمة سر�ً Eلهيًا، �لكن �لمسلمين �ستعجمو� فال ير�11` منها Eال 
حر�فًا فا�غة من �لمعنى، �ما فرH �هللا على �لمسلم 0` يقولها كل 
يو* خمسًا �ثمانين مر� 0قل ما يقولها(١) �يسمعها من �لمنا�� ثالثين 
 Sال ليعلم 0نه ال كبير في �لدنيا، �0` من كا` مع �هللا لم يباE (٢)�مر
 iعر �لمسلم   `0 فلو  �ال �لوحش،   Hال �لمر� ال �لملك  شيئًا: 

معنى هذ8 �لكلمة �هو يقولها ما عرi �لذS ��لجبن �ال �لكسل.
___________________

(١) E` صلى �لصلو�= �لمفر�ضة (١٧ �كعة كل يو*)، �Dلك ما ال يكو` 
�لمسلم مسلمًا Eال به.

(١) في كل �D0` ست مر�=.
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قاS �جل من طرi �لحلقة: فإ` قتله �لملك يا سيد� �لشيخ 
�0 0ماته �لمرH؟

فقاS �لشيخ: سبحا` �هللا! �هل يها4 �لمسلم �لقتل �0 يبغض 
�لدنيا،  �للذ�= �خسر�`   xنقطا� �لمو= شديٌد ألنه   `E �لمو=؟ 
�لكنه ال يكو` بهذ� �لمعنى Eال عند �لكافر �لذ� يعيش في �لدنيا 
�يستمتع بمالDّها، 0ما من كا` يتهيأ فيها للعيشة �لخالد�، �يقيم 
�لمسافر ساعة  يرقب  كما  �يرقب ساعته  للسفر،  كالمستعد  فيها 
�لقطا�، �ير�8 حين يمضي ليلقى �به كاآليب Eلى �طنه حين يذهب 
ليلقى 0هله �صحبه... من كا` هذ� شأنه ال ير~ في �لمو= موتًا، 
�Eنما ير~ فيه �ال1� جديد� ��بتد�\ حيا�. �قد حفظنا من مشايخنا 
0` 0فضل �لشهد�\ �جل يقوS كلمة حق عند Eما* جائر فيقتله بها.

�كا` �لباشا قد �قف على �لحلقة منتفخًا مصعر�ً خد8 شامخًا 
بأنفه، فنظر Eليه �لشيخ - �حمه �هللا - فلم يتغير، �لم َيبُد عليه 0نه 
يفعل  Eليه (0` �جلس) كما كا`  0كثر من �جل، �0شا�  فيه   ~0�
بغير8، فلم يتمالك �لباشا 0` جلس. �نظر في �لحاضرين يقلب فيهم 
بصر8 يفتش عن شي\ 0ضاعه فيهم، عن �لخضوx ��إلكبا� �للذين 
تعو1 0` ير�هما حوله �1ئمًا، ينتظر 0` يقومو� له �0` يقفو� بين يديه 
صفًا، �لم يدِ� 0` �لقو* كانو� في غير هذ�؛ لم يدِ� 0` �لشيخ قد 
�لدنيا من شرفة طيا�� �0 من  ُيطّلو` على  عال بهم حتى جعلهم 
قطع �لسحا4، فير�` �أل�H كلها كَمْفَحص َقطا�(١)، �ال ير�` 

___________________
(١) مفحص �لقطا�: حفر� تحفرها �لقطا� (�هي من 0نو�x �لحما* �لبر�) 

�0 �لدجاجة في �أل�H لتبيض فيها (مجاهد).
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في �لباشا �لعظيم Eال نملة. فَمنذ� �لذ� يحفل بنملة؟!
(�كانت  �لشيخ  برجل  علق  حتى  فيهم  نظر8  �لباشا   S0جا�
ممد�1� نحو8)، فأثا� مرkها كبريا\8 �سلطانه، ��0~ فيها عالمة 
تعجب 0ضيفت Eلى عظمته �جالله Eضافة سخرية �تهكم، ��kها 
كبير� في عينيه، فأحس كأنما هي في عينه، �نظر في �لحاضرين: 

0لم يجر1 ��حد منهم سيفه يتقرE 4لى �لباشا بقّطها؟
�كا` �لباشا ينظر بعين بصر8 �لما1ية، لم ُتفتح - بعد - عين 
�لشيخ  �مكا`  �سرير8  قصر8  بين  فيفاضل  �لمعنوية،  بصيرته 
�حصير8، �بين جند8 �0عو�نه �تالميذ �لشيخ �Eخو�نه، فيوقن 0` 
1نيا �لشيخ كلها ال تثبت لحظة لسيفه �لذ� لم تثبت له 1نيا �لخليفة 
�لعثماني (Eمبر�طو� �لشر�). �كا` كاألسد �لذ� ]عمو� 0نه مر على 
قنبلة من �لقنابل �لمدمر� ملقا� في 0جمته، فعجب منها �حقرها 
�قاS: �يحك، �0 حيو�` 0نت؟ يا للضعف ��لمهانة! 0ين �ألنيا4؟  

0ين �لمخالب؟ 0ين... 0ين... ؟ يا للهو�` ما�D يصنع بأهله!
قالو�: ثم �كلها برجله، فانفجر= �لقنبلة!

��نفجر= �لقنبلة من فم �لشيخ فرجع يتكلم.

*   *   *

حيو�نًا  خلقه   ْ̀ 0 �إلنسا`  في  �هللا  صنع  عجيب  �من   :Sقا
كا`  فيه شيطانًا، فمن  ملكًا ��ضع  فيه  كالحيو�`، �لكنه �ضع 
ه من 1نيا8 لذتا بطنه �فرجه ��بتغاهما من ِحل �لم يعرi غيرهما  همَّ
لم يكن فيه Eال �لحيو�`، فهو يرتع كما يرتع �لحما� �يتبع غريزته 
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كما يتبع. �من كا` همه �للذ� من حل �حرمة، �من كا` ال يبالي 
ما �جتر� من �لسيئا=، لم يكن فيه Eال �لشيطا`، �كا` �لعقر4 
��لخنفسا\ خير�ً منه، أل` مصيرهما Eلى �لتر�4 �مصيرE 8لى �لنا�. 
�من كا` همه 0` يعيش في هذ8 �لحيا� كما يعيش في مد�سته، 
 ،Sليعيش من بعد8 في 0ساليب �لكما Sيتلقى فيها 0ساليب �لكما

فهو �إلنسا` حقًا.
�من عجيب صنع �هللا في �إلنسا` 0نه �ضع في نفسه �لَمَلك، 
فال يحتاq مهما كا` ضاًال فاسقًا ظالمًا Eال تنبيه �لملك في نفسه 
ليطر1 �لشيطا` �يقو1 �لحيو�`، فلست 0نت �لذ� يعظه، �لكنه 

يعظ حينئذ نفسه. �هذ� معنى قولهم:
]�ِجُرال تنتهي �ألنفُس عن غّيها  لها  منها  يكن  ما لم 

بالتشّهي ��ألمل،  �لجنة، ��لجنة ال تكو`  ثو�به في  �Dلك 
�لكن بالِجد ��لعمل. �لو 0` تلميذ�ً 0مضى عامه في لعبه �لهو8 ثم 
تمنى �لنجا�، 0كا` ينجح؟ �لو 0` صيا�1ً 0لقى بندقيته فلم يضر4 
بها، ��مى شبكته فلم ينصبها، ثم حلم بالقنيصة، 0كانت 0حالمه 
تعد� في Eثر �لغز�S حتى تأتي به مكتوفًا، 0* كانت �لسمكة تأتيه 

�حدها �على ظهرها �لملح ��لفلفل تقوS له: كلني؟
فما  �لشيخ،  يا سيد�  قست  �لقلو4  �لكن  �لرجل:   Sقا

عالجها؟
فأشعر   ،Sلكما� Eشعا�8  من  Eال  ال يأتي  �لشيطا`   `E  :Sقا
نفسك �لنقص �Dّكرها في �لصحة �لمرH �في �لحيا� �لمو=. �لقد 
�10كنا من مشايخنا َمن �DE قسا قلبه 0*َّ �لمستشفى �0 قصد �لمقبر�، 



٢٧٣

 S�[ بخير ما Sّكرها �لمو=. ��لمؤمن ال يز�D� Hنفسه �لمر iفخّو
بين �لخوi ��لرجا\، فإ` لم يخف �0 يرqُ فقد هو~.

 :Sلقد سمعنا 0` منهم من كا` ُيدني يد8 من �لمصبا� �يقو�
يا نفس، E` لم تصبر� على هذ� فكيف - �يحك - تصبرين على 
نا� جهنم؟ �E` �لمؤمن ما ثا�= في نفسه شهو� Eال 0طفأها بأنها� 

�لجنة، �0 0حرقها بنا� جهنم، فاستر�� منها.
�ما �إلنسا` لوال �لعقل؟ �كيف يكو` �لعقل E` لم يكن معه 
�إليما`؟ Eنه ال يكو` - E - `DEال كما قالو�: �0له نطفه مذ��، �kخر8 
جيفه قذ��. �E` للسلطا` لسكر�، فمن 0سكر8 سلطانه �عزته على 
�لناc فليذكر هو�نه على �هللا، �0` �هللا 0هلك 0شد �لملو� (�هو 

!(Hهو �لبعو�) لنمر�1) بأضعف �لخلق�
فيا َمن 0صله من �لتر�4، ال تنَس 0` نهايتك Eلى �لتر�4!

*   *   *

�كا` �لباشا يشعر - ��لشيخ يتكلم - كأنه كا` محبوسًا في 
صند�� ثم فتح عينيه فنشق �لهو�\ �لطلق، �0 كأنه كا` في ظلمة 
نير�، فتضا\S حتى جلس على  �لشيخ عليه شمسًا  فاحمة فطلع 
بالشيخ  منه  0لصق  ألنهم  كلهم  هؤال\   `�1 نفسه   ~0�� �كبتيه، 
�10نى Eليه، �لم يعد يزعجه مر0~ �لشيخ �هو ما1 �جله... بل كا` 
ير�8 �لغريق �ير�ها خشبة �لنجا�، �كا` يبصرها عالية كجنا� �لنسر 
�لمحلق، ثم لم يعد ير~ فيها شيئًا. لقد �ستحاS �لشيخ في نظر8 

Eلى فكر�... لم يعد ير~ فيه Eال �لحقيقة تمثلت Eنسانًا!
*   *   *
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قاS �لر���: >فلما Dهب �لباشا بعث Eلى �لشيخ بكيس فيه 
0لف 1ينا� من �لذهب �لعين، فلما جا\8 به �لرسوS �0لقا8 بين يديه 
تبسم �لشيخ �حمه �هللا ��E 81ليه، �قاS له: سلم على سيد� �قل 

له: E` َمن يمد �جله ال َيمد يد8<(١). 

*   *   *

___________________
(١) هذ8 �لفقر� هي 0صل �لقصة �لتي ��يناها �بنيناها عليه.
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مع �لنابغة �لذبياني
على 0طالS ��1 >ُنْعم<

لما بلغ �لركب مشا�i نجد، �تر� �لَقاَ�� �لسو�1\ عن يمينه 
��ستقبل تل بني عامر، 0حس �لشاعر بفرحة غامضة تشتمل عليها 
ضلوعه �يرقص لها قلبه، �لم يعرi لها سببًا. حتى �DE بلغ �لركب 
�لرمل   Sلرحيب �من حوله تال� �لفضا\  له  �لتل، �تكشف   ���D
�ألحمر kخٌذ بعضها برقا4 بعض �هي تتموq تمّوq �لبحر، لينة 
�خو� تو1 �لنفس لو نامت عليها ثم �تخذ= منها جناحين ناعمين 
طا�= بهما في 0جو�\ حلم فاتن، ��لعلم �لشرقي يلو� من بعيد 
بأ�1يته �لقاحلة �صخو�8 �لمهولة. �D `�1لك كله �لسهل �ألفيح 
�لعشا�  Eطافة  به  �لمطيفا=  �لذ� ال ينضب، ��لنخال=  �غدير8 
بمنزS �لحبيب... هنالك ��10 �لشاعر سر فرحته: هذ8 1يا� ُنْعٍم!

0عناقها  �إلبل  مد=  �قد  �لتل،  عن  ينحد�  �لركب  �0قبل 
 ،(١)Dْفر �إلغذ� فسالت بها تلك �لسفو� ��لحد��، ��ستطا4 �لسَّ

___________________
 xهو �إلسر� Dللو�حد ��لجماعة. ��إلغذ� S(١) �لَسْفر هو �لمسافر، تقا

في �لسير (مجاهد).
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فضربو� بطو` �إلبل، يغتنمو` لين �ألمسية �طيبها بعد حّر �لهاجر� 
��شتعالها، ليبلغو� �لغاية بعدما طاS عليهم �لسفر �قطعو� فيه سو�1 
Eحد~ عشر� ليلة �بياH نها�ها. ��DE �لشاعر يصر� فيهم صرخة 

معمو1 �لفؤ�1 حزين:

عوجو� فحّيو� لُنعٍم 1ِمنَة �لّد�ِ�

�يلطم عنق ناقته ال ينتظر جو�بًا فيحولها �D= �ليمين، �ينطلق 
يشأ  �لم  �لمحبو4.  1يا�  Eلى  �لذكريا=  �تدفعه  �لشو�  يحد�8 
0صحابه 0` يتركو8 يهيم في هذ8 �لقفا� �حيد�ً، فتبعو8 عن كثب، 

يخافو` 0` تنكأ �لد�� جر�� قلبه �لّما يبر0 من �1\ �لغر�*.

كا` �لشاعر ضاحك �لوجه متهلًال، كأنما قد �جع Eليه شبابه 
�لذ� �لى منذ حين �عا1= لياليه �لبو�سم، فلم يكد يبلغ �لحي 
�لخالي �ير�8 قفر�ً َيبابًا حتى �قف �غمر= نفَسه كآبٌة طفت على 
�جهه، فالحت ظاللها في عيو` �لرفا�، فأحزنهم مر8k �فاضت 
نفوسهم بالرثا\ له ��لحد4 عليه، ����1 لو �ستطاعو� 0` يو�سو8 
�يرفعو� عنه َ�ْقر �لذكريا=، فأحاطو� به �عيونهم تنطق بكلما= 
يحركو�  فلم  �0سا8  صمته  �حترمو�  �لكنهم  ��إلشفا�،  �لحب 

0لسنتهم بكلمة.

�ظلت 0فكا� �لشاعر شا�1� كأنما هي ضائعة في �لفضا\، 
فطفقو� يثير�` �نتباهه Eليهم، �يحا�لو` 0` يشعر�8 بأنهم حوله حتى 
يعوE 1لى حاضر8 �هو غا�� في لجج �لماضي، يفكر في �لمر0� 
من كل صو4،  عليه  طالعًا  �يلمح �جهها  �0حبته،  0حبها  �لتي 
�ير~ عينيها �للتين جعلهما مرk� تتجلى فيها 0لو�` �لعو�طف: فهما 
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�ترضيا`،  �تغضبا`  1مع،  بال  �تبكيا`  صو=،  بال  تضحكا` 
يثير �لشهو� �ينطق بلغة  �تعطيا` �تمنعا`! �E` من �لجماS لما 
�لغريز�، �لكن جماS >ُنعم< يثير �لحنا` ��لعطف �يهيج في �لنفس 
Eلى  �يرفع  �لر��،  مطالب  في  �لجسد  حاجا=  فتفنى  �لحب، 
عالم كله طهر، �ينسى من ير�8 1نيا8 حين تغمر8 لذ�= هذ8 �لدنيا 
�لمتفرقة في هو~ ��حد؛  �لصغير� من �لجماS، �يجمع 0هو�\8 

هو �لقر4 منها، ��الطمئنا` Eليها، ��لفنا\ فيها.

�جعل يطوi بالحي طو�i �لعابد �لمتنسك بالبيت �لحر�*، 
ٍ̀ ��لشمَل مجتمٌع. ثم صحا ��نتبه،  يخيل Eليه �لوهم 0` �لحبيب �1
فإ�D يد8 صفر من هذ� �لنعيم كله، ��DE �لحيا� قد ماتت في �لحي، 
�لحب  صفحا=  0متع  من  صفحة  ��ّمحت  �لعمر�`،  �خر4 
�لحبيبة  كانت خيمة  هنا  بقايا سطو�.  Eال  منها  يبَق  فلم   Sلجما��
مهو~ 0مانيه �كعبة kماله، �كا` نعيمه كله في 0` يجلس فيها مع 
>ُنعم< فتناجيه بأسر��ها �تفتح له قلبها، �يبيحها 0سر��8 �يكشف 

لها عن قلبه، �تلك هي غاية ما يبلغه �لمتحاّبو`:

اَ* تخبرني ُنْعٌم �0خبرهـا  ـّ ما 0كتم �لناc من حاجي �0سر���0ي

��حه  تأنس  عند8  جالسها  طالما  0هلها؛  موقد  كا`  �هنا 
لو  �لتي  بأنفاسها  قلبه  �ينتعش  بنجو�ها،  فؤ�81  �يحيا  بقربها، 
�لشاعر!  بقلب  فكيف  �لحيا�،  لوهبته  �لجلمد  حر��تها  المست 
فلم يبق من خيمة �لحبيب Eال هذ8 �لحفر� �لتي كانت تحف بها تمنع 

عنها �لمطر، �لم يبق من موقدها Eال تلك �لحجا�� �لسو1!

�تبلجت �لحقيقة للشاعر �لمسكين، ��نتابه �لخجل مما حمل 
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�فقته من عنا\ �لعوq على ��1 �لحبيب، ��لد�� قو�\، �قد عبثت 
�لتر�4، فأقبل يسائلهم �في  �لهوq �0لبستها ثوبًا من  �لريا�  بها 

تسآله �جفة �لخجل ��نة �ألسى:
 ...  ....  ....  ...  ...  ... ما�D تحّيو` من ُنؤٍ� �0حجا�... 
�غّير8  ُنعٍم  من  �0قَفَر  هوq �لريا� بهابي �لتر4 َمّو��0قو~ 

�يهم 0صحابه بالرحيل لطيتهم، يحسبو` �لشاعر قد E 4kلى 
نفسه ��ستوفى من ]يا�� �لد�� ُمنا8، �يسايرهم يريد بر�حًا، �لكنه 
ال يستطيع، �يجد نفسه معلقًا بالديا�؛ قلبه نهب بأيد� �لذكر~ 
 Sفي نو�حي �لربع، فيقف ناقته �لمأمونة �يرجع ليسأ �حياته مبعثر�

�لد�� عن نعم �kلها:

0ْسَفاِ��قفُت فيها ُسر�� �ليو* 0سأُلها  عبَر  0مونًا  ُنعٍم   Sk عن 
ُنعٍم ما تكّلُمنا   �ُ�1 0خبا�فاستعجَمْت   =ُ�D كّلَمْتنا  لو  ��لد�� 

فيها  �لحب،  كتب  ��لد��  �لحلو،  �لماضي  سجل  ��لد�� 
�لد �نما، �على هذ8 �لتالS �لطرية �لفاتنة، في �لليالي �لساجية 
�D= �لنجو* �لساهر�، �في ظالS تلك �لشعاi �لبعيد� في مدخل 
�لو��1 �لمتلو� �لرهيب، DE ينفر�1` فيه في شد� �لهاجر�، يأ�يا` 
Eلى ظله �بر81 فيحيله �لحب جنة عد`. �على �لغدير DE يصب فيه 
�لقمر ُ]الله �لصافي �لنمير... كم شهد= هذ8 �لمغاني من صو� 

�لحب �كم حفظت من Dكرياته!

خّبر� يا ��1 عن �لحبيب �kله: ما�D حل بالحبيب؟ يا ��1! قد 
 ،S[هبت �لمجالس، �ُقّوضت �لخيا*، �0قفر= من 0هلها �لمناD
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�لغر�*؟  0يفنى  منا]له؟  �ّمحت  مثلما  �لوجو1  من  �لحب  0فيمحى 
E` �لر�� باقية يا ��1، فلما�D ال تبقى �لعو�طف �يخلد �لشعو�؟ 
 `DE 0َ�ليست �لذكر~ من �لماضي كالظل من �لضاحي... خبريني

يا ��1 عن حبي، D `Eكر�8 ال تز�S حية في نفسي، فأين �لحب؟

قائمة  0للماضي حقيقة  0يكو` ظل لشي\ �ليس من شي\؟ 
 \��� شي\  0هو  �لكو`؟  هذ�  في  مكانه  �0ين   ،cملمو ��جو1 
�لما1�، 0* هو منها �فيها، 0* هو قد فني Eال صو�� له في �لذهن 
هي هذ8 �لذكر~؟ 0َ�تكو` �لذكر~ هي �لعذ�4 لنا ��لنسيا` هو 

�لد��\؟

0يمو= �لحب كما يمو= �لمحبو4؟ ما �لحب، ما �لبغض، 
ما �لحيا�؟ خبر� يا ��1 ما�D صنعِت بحبنا �ما �ستو1عنا� من 0نفسنا 
�لريح؟  به  �ألنفاc ��ستحالت هو�\ تصفر  0بر1= هذ8  �لحر��؟ 
�Dلك �لحديث �لذ� كا` كأنه قطع �لر�H �لممطو�؟ �0ين 0ثر 
0قد�منا حين كنا نسير ��لحب ثالثنا، �مع �لحب �لطهر ��لعفاi؟ 

0ين يا D ��1هب 0مس بما يحمل من شعو�نا �عو�طفنا؟

بالشا4  �لمهد*  �لشيخ  يلتقي  هل  �لزما`؟  نهر  َيْنَصبُّ  0ين 
يومًا  كا`  �لذ�  �لطفل  Dلك  0ين  Eّيا8؟  يومًا  كا`  �لذ�  �لمتوثب 

>0نا...<؟!

ما�D حل بُنعم يا �1َ� ُنعم؟ لقد سمع �لقمر نجو�ها �حديثها، 
�حمل �لنسيم طيبها ��0يجها، �0لبستها �لشمس حلة من نو�ها، 
�كستها �ألمطا� ثوبًا من َقطرها. فهل تخبرني عنها �لشمس ��لقمر، 

�هل يحدثني حديثها �لنسيم ��لمطر؟
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لقد كنت في نعيم مع >ُنْعٍم<، فما لي 0جد هذ� �لنعيم 0حلى 
 ~�0� كله  �لماضي  Eلى  0حّن  ما لي  عني؟  �لبعد  في  �0غل  كلما 
سعا1تي فيه 0كبر كلما 0ُلقَيْت بيني �بينه من �أليا* ُسُجٌف �0ستا�؟ 
ما لي تلّذني مآسيه �تؤلمني 0فر�حه؟ 0ألني فقدُتها �خرجت من 

يد�؟
ما�D عند� يا ��1؟ خبر�! يا 0سفي!

ما تكّلُمنا  ُنعٍم   �ُ�1 0خبا�فاستعجَمْت   =ُ�D كّلَمْتنا  لو  ��لد�� 

*   *   *

بالحيا�  تفيض  �لد��  تر�  لقد  �0سا8.  كرُبه  �لشاعَر  ���جع 
�تضج باألحيا\، تعيش للحب ��لحر4. �تلك هي حيا� �لعربي 
في جاهليته؛ �ْقٌف على قلبه �سيفه، فإ�D �حتضن �لجبل شمسه 
�لغا�بة �جتمع �لحي على �لغدير، فتشر� فيه شموc جمة �0قما� 
من كل فاتنة �لطرi غضة �إلها�D 4= حسن غير مجلو4، فتد�� 
 `E� سو� �لغر�* �ينشأ �لحب، �يعيش هذ� �لمولو1 قويًا مدلًال
لم يستكمل مد� حمله، �ينمو طاهر�ً ال تعلق به �يبة �ال يدّنسه 
خاطر سو\، غذ�8z �لنظر ��لكال*؛ هو حب �لصحا�~ ال يعيش 
في �لمد` �ال يد�� به علماzها! ��DE 0صبح �لصبا�، �0ضحى 
 Sلضحى �تسعر= �لشمس �تلظت، �بد� �لمو= من ���\ �لرما�
�لمتأججة كالَح �لوجه كاشر�ً عن نابه... عصفت في �لحي صرخا= 
فرسانه �لذين ال تثنيهم �لهو�جر عما نذ��� نفوسهم له من �لمجد، 
يطير�` بخيولهم Eلى �لفلو�= �لفيح ��لبيد �لقفا�، يحملو` لبني 
�لعمومة �لمو= �ألحمر على ظبا �ألسنة �شفا� �لسيوi. لم يكن 
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قد بعث �هللا لهم بعُد من يعّلمهم 0` �لمجد في Eعال\ كلمة �هللا ال في 
قتل بني �لعمومة �نهب 0مو�لهم، �لم يكن قد جا\ من يقو1هم Eلى 
قرطبة من هنا ��لسند من هنا�، فيكتبو� تا�يخهم في سطر طويل 
 Sال �هللا محمد �سوE لهE لى �لصين عنو�نه: >الE يمتد من �ألندلس
ِ̀ �Eيتاِ\ �D �لقربى، �َيْنهى  ّ̀ �َهللا َيأُمُر بالَعْدSِ ��إلْحَسا E} ،>هللا�

عن �لَفْحشاِ\ ��لُمْنكِر ��لبغي}.

أل�لئك  �لرغيد�  �لحيا�  يهيئن  �لبيو=  �بائب  Dلك   Sخال�
ال ينسيه  كا1حًا  عامًال  Eال  �لربع  في  تجد  فال  �لبهاليل،  �لفرسا` 

�لحب 0ماني �لمجد �ال يسليه �لمجد عن 0حال* �لحب.

فلم يلَق �لشاعر من هذ� �لعالم كله �لذ� خلفه يو* ��تحل 
Eال �لحجا�� �لتي كانت موقد �لنا�، �هذ� �لنبت �لضعيف �لو�ني 

�لذ� ال تحمله سوقه، فيمتد على �أل�H عاجز�ً:

اِ�فما �جدُ= بها شيئًا 0لوDُ بِِه  ـّ Eال �لّثماَ* �Eال َمْوقـد �لن

*   *   *

�كأ` �لشاعر قد �ختبل �لم تحمل 0عصابه هذ� �لهوS كله، 
�عرته ِجّنة فانطلق ينا�1 �هو هائم على �جهه في �لربع �لمقفر: 
ُنْعَم، يا ُنعم! هأَنذ� 0تيت فتعالي. لقد جئتك بأمتع 0حا1يثي �0جمل 
0شعا��، يا نعم! ما لك ال تجيبين؟ لقد طفت بالربع كله، جست 
عند  �جثو=  بالو��1  �0لممت  �لتل،  �0ممت  �لخيا*   Sخال
�لصخر�، فوجد= ند~ �لحب �لمحت طيف �لذكر~ �شممت 

عطر �لماضي �لحلو، �لكني لم 0جد� 0نت. فأين 0نت يا نعم؟
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�0مسكو�  �لرفا�  منه  0جفل  مر�عًا  ضحكًا  يضحك  �طفق 
�لذ� جن  �لشاعر  0نفاسهم حزنًا على  بأيديهم، �حبسو�  قلوبهم 
حقًا، �جعل يعانق شيئًا يتوهمه في �لفضا\. ثم سكت فجأ� �جذ4 
�فيقه �لحا�� Eليه، فجعل يشير له Eلى بقعة غامضة في �لفضا\ 

�يقوS له:

...0لمحة من َسنا برٍ� �k~ بصر�   ....  ....  ....  ...  ...

برقًا  ال ير~  �هو  يجيب   �Dبما �ال يد��  �لحا��  فيحا� 
�ال يبصر شيئًا، �ال يقد� 0` يفجع �لشاعر بأحالمه فيزيد8 ِجنة، 

فيسكت ملتاعًا.

 ....  ..  ....  ....  ....  .... 0* �جُه ُنْعٍم َبد� لي؟ 0* َسنا ناِ�؟ ... 

�يسكن �لشاعر �يعلو �جَهه Eشر�ٌ� ��بتسا*، فيسير مرحبًا 
�هو يهمس همسًا ناعمًا فرحا` مبتهجًا:

�0ستاِ�بل �جُه ُنْعٍم َبد� ��لليل معتكٌر  0ثو�4ٍ  بيِن  من  فالَ� 

ه خياSُ ُنعٍم �يمأل خو�طر8 �شعو�8، �ير~ عينيها  �يغمر حسَّ
فيحس كأنما ��1= به �أل�H �هو يحد� فيهما، ثم 0سرعت في 
 Sال عينا` قاE 1���1نها، ثم �ختفت بما عليها �لم يبَق في �لوجو
منها، ��لرغبة  Eليها ��لرهبة  �لميُل  نفَسه  �هللا كونا فكانتا. �خالط 
في �متالكها �Eفنائها فيه ��الستسال* Eليها ��لفنا\ فيها، ��ختلطت 
عليه �لمشاعر فلم يعد يعي شيئًا Eال 0نه يعيش مر� ثانية في �لماضي 
�لحبيب، فأعا1 طو�فه بالربوx �لتي كانت مهد غر�مه �جنة 0حالمه، 
>ُنعم<  �طيف  شي\،  على  له  �ال يقد��`  Eليه  ينظر�`  ��لرفاُ� 
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ما يفا�قه فصو�تها في ناظريه نقية حلو� مخلوقة من �لنو�:

لم تؤDِ 0هًال �لم ُتفِحْش على جاِ�بيضاَ\ كالّشمِس ��َفْت يوَ* 0سعَدها 

�عطرها في 0نفه؛ ال �لعطر �لذ� تستعير8 �لحسا` من �لزهر 
�يستجدينه �لر�H، بل �لعطر �لذ� تقبس �لو�1� منه فتتيه على 
]هو� �لحقل بأ�يجها، �تأخذ منه �لزنبقة فتختاS منه عجبًا، �تشمه 
�لفلة فتميس بين �لرياحين 1الًال، ال تمس >نعم< �لطيب Eال لتطيبه 

بها:
َ̀ بها  ْ̀ يكو يِن ِمعطاِ���لطيُب يز1ُ�1 طيبًا 0 في ِجيِد ��ضحِة �لخدَّ

�يهمس �لشاعر في D0` �لطيف �لذ� ير�8 0حا1يث �لغر�*، 
�يبثه �لشو� �لمبر� ��لحنين �لطويل، ��لطيف صامت ال يجيب. 
فتخالطه �لحسر� ��لكمد، �ال يد�� لهذ� �لعتب سببًا، �يو1 لو 
فد�ها بر�حه �0عتبها. �يقبل على �لرفا� يقوS لهم، �ما قوله Eال 

صد~ 0فكا�8 �َ�ْجع ما في نفسه من �لحسر�=:

سقيًا ��عيًا لذ�� �لعاتِِب �لّز���ُنبِّئُت ُنعمًا على �لُهجر�` عاتبًة 

�يخاi �لرفا� 0` يطوS بالشاعر تذكر8 �0 يعوE 1لى ِجنته، 
فال يز�لو` به حتى يصحو من َسكرته �يعوE 1ليهم.

*   *   *

>ُنعٍم< ��لشاعُر منكبٌّ على ��حلته   ��1 �لركب عن  �يولي 
صامت كئيب، يفكر في ��1 �لحبيب �هي خال\ قو�\، تنشد فيها 
�لريا� 0ناشيد �لفنا\؛ ال �لحب عا1 �ال عا1= لياليه، �ال �لشبا4 
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4k �ال kبت مجاليه، �Eنما هي �لذكريا= �نبعثت في صد� �لشاعر 
فهد= �0كانه، �ضعضعت بنيانه، �شعبت في قلبه شعبة تفجر منها 
�لشعر صا�1 �للهجة ملتهبًا بالعاطفة، قد خرq من فؤ�1 �ئتكل من 
نا� �لجو~، يبكي به �لحبيب على 0طالS 1يا�8، فكا` سؤ�S �لديا� 

بيت �لقصيد في 1يو�` �لغزS، �كا` سيد شعر �لعاطفة.

��نتشر �لليل، �مشت �لقافلة صامتة، قد سكت فيها �لحا�1 
�خشع �لرفا�، حتى لفها �لظال* في طياته.

*   *   *
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في صحن �ألمو�

في 0مسية �خّية (من صيف سنة ٨٤٩هـ) خرq �لناc - على 
عا1تهم - Eلى صحن �لمسجد �ألمو�، فبسطو� فيه �لبسط �0سرجو� 
�لسرq، حتى كا1 �لمسجد يقطر Dهبًا �يشتعل لهبًا. �0قبلو� عليه 
 xباالجتما� عليهم  �هللا  حق  بالصال�  يقضو`  �ِ�حد�نًا،  ]��فا= 
��لتعا�` على �لخير حق بعضهم على بعض، فيعو�1` بثو�4 �هللا 

.Sطمئنا` �لنفس ���حة �لبا��
�ليس 0شهى Eلى �لنفس �ال 0حلى في �لعين من صحن �ألمو� 
في ليالي �لصيف. �E` �لمر\ ليطوi ما يطوi، �ينشق عبير �أل]ها� 
�يسمع تغريد �ألطيا�، �يصعد �لجباS تنفجر منها �لعيو` �يدخل 
�لجنا` تجر� من تحتها �ألنها�، ثم يعوE 1لى �ألمو� فير�8 في 
عينه 0جمل من Dلك كله، �يجد في نفسه - حين يجلس فيه - هز� 

طر4 �نفحة 0نس ال يجدهما في شي\ من Dلك.
 cبالنا �لمسجد  فامتأل  ناعشًا،  نسمانًا  ُتنّسم  �كانت عشيًة 
�هم بين متوضئ يخلع ��1\8 فيلقي به على بالy �لمسجد �ألبيض 
�لناعم �يسرE xلى قبة �لما\، �هي في �سط �لصحن صغير� مثّمنة، 
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من �خا* عجيب محكم �إللصا�، قائمة على �0بع َسو�ٍ� من �لرخا* 
�لناصع، �تحتها شبا� حديد في �سطه 0نبو4 نحاسي يمج �لما\ 
Eلى علو، فيرتفع ثم ينثني كأنه قضيب لجين(١) �قد ]ينت جو�نبها 

بالمصابيح.

فيقو* في  يلبث حتى يجدها(١)،  يبتغي جماعة فال  �مصلٍّ 
�لصف خاشعًا، يشغله جالS �هللا �لذ� يقف بين يديه عن �لدنيا 

�لتي خّلفها ���\ ظهر8.

Eلى  يستمع  �لكثير�،  �لحلقا=  هذ8  Eلى حلقة من  �جالٍس 
مع  �هللا  يذكر   �0 لقا�|،  ينصت   �0 ��عظ،   �0 فقيه   �0 محد� 

___________________
(١) هذ� �لوصف البن بطوطة (�قد ]��ها في kخر �لربع �أل�S من �لقر` 
�لثامن)، �فو� �لبركة �ليو* سد� جميلة قد يجلس فيها �لمؤDنو`، 
قائمة على �0بعة �0كا` ��0بع َسو�� من �لرخا*. �قد 0ُجر� Eلى هذ8 
�لبركة ما\ �لفيجة �لذ� ينبع من قرية >�لفيجة<، �هي من 1مشق على 
عشرين كيًال، �على �لينبوk xثا� بنا\ فخم من 0بنية �لر�ما`. �S�0 من 
جر هذ� �لما\ Eلى 1مشق ناظم باشا �حمه �هللا، 0حد �ال� �لعثمانيين، 
فأجر�ها في �لطرقا= في 0نابيب. ثم ُجّر قسم 0كبر من �لما\ في قنا� 
نقر= في �لصخر �10خل �لبيو= ��لمساجد. 0ما قبة �لما\ هذ8 فقد 

0]يلت.
(١) �من �لمشاَهد في �ألمو� 0نه Eلى �ليو* هذ� ال يخلو من صال� قائمة من 
 xلى 0` يغلق �لمسجد 0بو�به، فال تنقضي جماعة حتى تشرE لظهر� `�D0
0خر~. �هذ� خالi �لسنة. مالحظة: كتبت هذ8 �لحاشية يو* نشر= 

�لقصة في سنة ١٩٣٥، 0ما �لحاS �آل` فـ>Eّنا هللا �Eنا Eليه ��جعو`<.
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�لذ�كرين، �0 مستند Eلى 0سطو�نة من �ألساطين، �0 ُمْحَتٍب تحت 
���� من �أل��قة يقر0 في مصحف، �0 ينظر في كتا4، �0 ُيسّبح 
�لصال�  ينتظر   �0 �لشؤ�`،  يتفكر في شأ` من   �0 على 0صابعه، 
�لصال�  �نتظا�8  �لنسيم، �يكو` من  �لمسجد ��قة   Sفينعم بجما

كأنه في صال�.
شرقي  في  �لساعا=)  (قبة  �لعابدين  ]ين  قبة   Sحيا �كا` 
�لمسجد �جل �� �لثيا4، ما عليه Eال ِمَز� مر1مة �خلقا` بالية، 
فيه  فيقر0  �لمسجد 0خر~،  Eلى  تا�� �ينظر   cلنا� Eلى  بعينه  يرنو 
تا�يخًا جليًال، يقر8z في هذ8 �لقبة �لباDخة، قبة �لنسر، �هي >من 
0عجب مباني �لدنيا، �من �0 جهة �ستقبلت �لمدينة بد= لك قبة 
�لنسر، �Dهبة في �لهو�\، منيفة على جميع مباني �لبلد<(١) >�ليس 
�لمنا��  �هذ8  منها<(٢)...  منظر�ً  �ال 0بهى  0على  شي\  1مشق  في 
�لعالية �لتي يسميها �لناc >منا�� عيسى< (لحديث جا\ فيه 0` عيسى 
عليه �لسال* ينزS على �لمنا�� �لبيضا\ شرقي 1مشق(٣)) �يعجب 
من سموها ���تفاعها، �هذ8 �لمنا�� �لغربية �لتي بناها �لمسلمو` 

___________________
(١) �بن بطوطة.

�سُتحد�  ما  على  كما �صفاها  �ليو*  Eلى   Sتز� قلت: �ال  ياقو=.   (٢)
في 1مشق من بنايا= عالية، فيها ما هو بست طبقا= �ما هو بسبع، 
�هي بجانب �لقبة كالطفل بجانب �لرجل. �تحت هذ8 �لقبة يجلس 
�لمحد� �ألكبر في �لبلد، �kخر من جلس تحتها �لبد� �لحسني �حمه 

�هللا �حمة ��سعة.
�هللا  صلو�=   Sلرسو� عهد  على  0صًال  معر�فة  �لمنا��=  تكن  �لم   (٣)

عليه.
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فأجا��1 بنيانها ��ضعو� فيها �لعجائب: من بر�عة �لزخرi �1قة 
 (cلعر�� (منا��  �لشمالية  ��لمنا��  ��إلحكا*،  ��لضبط  �لنحت 
�قد �ّ]ينت ��0ُقد= فيها �لمصابيح، �قا* في شرفتها �لمطلة على 

�لصحن(١) >�لمؤقِّت< ليعلن 1خوS �لعشا\.
�1خل �لمسجَد قر��ٌّ له مسألة، فسأS عن مجلس �لمفتين 
حتى S1َُّ عليه عند قبة عائشة(٢). فجا\ فعرH عليهم مسألته، فلم 

___________________
(١) �هذ8 �لشرفة مخصصة �ليو* للبسيط �لذ� ُتعرi به �أل�قا=. �كا` 
�لفلكي  Eبر�هيم،  بن  علي  �لدين  عال\  �لشيخ  �لبسيط  صنع  �لذ� 
سنة  خلل  عليه  فطر0  ٧٧٧هـ،  سنة  �لمتوفى  �لشاطر  بابن  �لمشهو� 
نزيل  �أل]هر�  �لمصر�  �لطنطا��  �لشيخ محمد  ١٢٩٣هـ، فصنع 
1مشق (�هو جد 0بي) بسيطًا غير8 �حسبه على �ألفق �لحقيقي �]�1 فيه 
قوc �لباقي للفجر، �0نزS �لقديم �جعل هذ� مكانه في يو* مشهو1، 
 xمؤلف >�لحد�ئق<: "�هو (�0 �لبسيط) موضو Sلى �آل`. قاE هو فيها�
شريف ال نظير له تفر1 به �لطنطا�� بعد �بن �لشاطر". ثم مد� �لشيخ 

�لطنطا�� بقصيد� مطلعها:
�لتأسيس  بغاية  �لبسيَط  شيُخ �لشآ* �ئيُس كّل �ئيِسصنع 

يجيب بها 0حد سفها\ 1مشق على قصيد� حمقا\ كا` قد ناS بها من 
.iلشيخ فجلد8 عليها �ألمير عبد �لقا�1 �لجز�ئر� حد �لقذ�

(٢) �هي غرفة عالية غربي �لمسجد ليس لها Eال با4 صغير من �لحديد 
تقو* على ثمانية 0عمد� كبير� من �لحجر �فوقها قبة، �ال طريق Eليها 

Eال على سلم ينصب حياS �لبا4.
-كما  �أللما`  فتحها  حتى  كنز�ً  فيها   `0  S0طفا �نحن  نتحد�  �كنا 
D0كر- في �لحر4 �لعامة �سرقو� منها كنو]�ً من �لكتب ��لمصاحف 

�لقديمة. �ال 0حسبها تحتو� �آل` شيئًا له خطر.
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يجد عند ��حد منهم جو�بها. فذهب يد�� على �لفقها\ ��لمحّدثين 
من   qبالخر� �هّم  منهم  فيئس  بطائل.  منهم  يُفْز  فلم  يسألهم، 
�عّز  �حالهم،  حاله  من  �يعجب  Eليه  ينظر  ��لفقيُر  �لمسجد، 
علّي   Hعر�  :Sقا فلما جا\8  Eليه،  فأشا�  kيِسًا   iينصر  `0 عليه 

مسألتك.

فضحك �لقر�� �صا�: �نظر�� - يا قو* - Eلى هذ� �لمجنو`؛ 
��لفقها\  �لمفتين  0عجز=  �قد  مسألتي  على  يجيبني  0نه  يزعم 

�0صحا4 �لحديث!

فأقبل �لناc على �لصو= �طفقو� يتكلمو`، فقاS قائل: 1عه 
فإنه مجنو`. �قائل: ال عليك 0` تسأله، فلعل عند8 علمًا. �قائل: 

سله ��حمل جو�به Eلى �لمفتين، فانظر ما هم قائلو`.

ثم سكتو�، �سكت كل من في �لمسجد، ��نقطعت 0صو�= 
قد  ألنها  متكلم،  فيهم  يبَق  �لم  ��لذ�كرين  ��لمد�سين  �لقّر�\ 
تكلمت فو� ��zسهم �لنبو�، �سمعو� >�هللا 0كبر< تدّ�� في نو�حي 
�لمسجد، تهبط عليهم من �لمآD` كأنما هي هابطة من �لسما\، فيها 
��عة �لوحي �جالS �لدين �جماS �إليما`، فتقوضت �لمجالس، 
�ُ�ّصت �لصفوi، �تحاD= �لمناكب، �قاS �إلما*: >�هللا 0كبر<، 
فيها  �لشهو�= �ُطمست  �لدنيا في نفوسهم ��ّمحت منها  فماتت 

�لميوS، ألنه مهما يكن من كبير فـ... �هللا 0كبر.

*   *   *

�Dهب  له:  فقالو�  �لقر��  Eلى  عا��1  �لصال�  ُقضيت  فلما 
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فسل صاحبك. فذهب Eليه فقاS: يا هذ�، ]عمت 0نك قا�1 على 
�لجو�4، فهل 0نت على قولك؟

قاS: 0ستعين باهللا.
قاE :Sنها قد 0عجز= �لمفتين �حّيرتهم، 0فأنت تستطيع 0` 

تجيب عليها؟
قاS: 0ستعين �هللا.

قاS: هي كذ� �كذ�...
قاS: �لجو�4 كيت كيت...

هل  فقالو�:  بالقر��   cُلنا� �حّف  �لبا4.  �لفقير  ��بتد� 
0جابك؟ بَِم 0جابك؟ قل لنا بما�D 0جابك؟

فقاS: ما 0نا بقائل لكم حرفًا حتى 0لقى �لمفتين.
Eلى  عا��1  �قد  �لمفتين  Eلى   cلنا� معه   x0سر�  x0سر�

مجلسهم، فقاS: 0�0يتم Dلك �لفقير؟
قالو�: نعم.

قاS: قد 0جابني عن مسألتي.
فضحكو� من جفائه �جهالته، �قالو�: بَِم 0جابك؟

قاS: كذ� �كذ�.
فلما سمعو8 0خذ منهم �لِجد مأخذ8، �نظر بعضهم Eلى بعض 
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�كلهم مشد�8 حائر ال يد�� ِمّم يعجب: 0من كثر� علم �لرجل مع 
�ثاثة هيئته، 0* من �ثاثة هيئته مع كثر� علمه؟! ثم �نتبهو� فقالو�: 
�يحكم، �10كو� �لرجل فإ` له لشأنًا، �ما نظنه Eال kية من kيا= 
�هللا جا\= ترينا حقيقة �لعلم �سمو �لفقر �جالS �لتو�ضع. �10كو� 

�لرجل!
.qفقالو�: قد خر

قالو�: 0َ�ليس فيكم من يعرفه؟
قاS �جل من �لقو*: ��هللا ما �0يناE 8ال في �لسميساطية(١)، �قد 
نزلها منذ 0يا* فكا` ينظف مر�حيضها، �يتخذ مجلسه على �لبا4 
حتى D0نو� له بالدخوS. �ما �0يناE 8ال عاكفًا على صال� �0 مشتغًال 

بتسبيح، �لم يكلم 0حد�ً.
قاS �لمفتو`: �يحكم! قومو� بنا Eليه.

فلما 1خلو� عليه قالو� له: من 0نت؟
.cجل من �لنا� :Sقا

قالو�: قد سمعنا جو�بك، �Eنا نسألك باهللا �لذ� ال Eله Eال هو 
Eال ما 0خبرتنا من 0نت.

___________________
�لحديقة   Sحيا �لشمالي،  �ألمو�  ���\ جد��  �لسيمساطية  �لخانقا8   (١)
 Sلتي فيها �ليو* قبر صال� �لدين �أليوبي، �هي قديمة، كانت منز�
عمر بن عبد �لعزيز فجعلها �لسيمساطي مد�سة. ��لمشهو� �ليو* 0` 
�سمها >�لشيمصاتية< (بالشين ��لتا\) �هو غلط. �قد مر Dكرها في 

هذ� �لكتا4 في >قضية سمرقند<.
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قاE :Sّنا هللا �Eّنا Eليه ��جعو`. 0َما �قد 0قسمتم فأنا 0بو حامد 
�لغز�لي.

يقبلونهما  يديه  على  ��نكّبو�  �إلسال*!  حجة  فصاحو�: 
�يسألونه 0` يعقد لهم مجلسًا في �لغد، ثم �نصرفو�.

*   *   *
فلما كا` �لغد نظر��، فإ�D �لشيخ قد فا�� 1مشق!(١)

*   *   *

___________________
(١) �نظر طبقا= �لسبكي: ٤q صفحة ١٠٤.
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حكاية �لهميا`
كا` �D0` �لفجر يصعد من مآD` �لحر* في مكة في S�0 يو* 
من �مضا` سنة �0بعين �مئتين للهجر�، فيهبط على تلك �لذ�~ 
�لمبا�كا= من ُقَعيِقعا`(١) �0بي قبيس، فينسا4 مع نسيم �لسَحر 
�خيًا ناعشًا، يسحب Dيوله على تلك �لصخو� �لتي كانت >محطة< 
للعالمين، حتى  �هللا  �منبع �حمة  �لوحي،   Sمنز� �لسما\،  بريد 
يمسح ستو� �لكعبة فيتنّزS على َمن في �لحر* تنزS �لنفحا= �إللهية 

على قلو4 عبا1 �هللا �لمخلصين.
من  بالكعبة  تد��  للصال�  قائمة  �لمؤمنين   iصفو �كانت 
جهاتها كلها، صفوiٌ في �لحر* تر~ �لكعبة �تنعم بالقر4 منها، 
�صفوi ال تر�ها �لكنها تتوجه Eليها �تبصرها بقلوبها، تقو* ���\ 
 Sلمد` ��لقر~ ��لصحا�� ��لسهو� ��لبحا�، في  �لشّم   Sلجبا�
��أل�1ية ��لقمم، في �لقصو� ��ألكو�� ��لمغائر ��لسجو`، في 
�لقفا� �لمشتعلة حر�ً ��لبطا� �لمغطا� بالثلج... تتسلسل �تتعاقب 

ال تنقطع ما �متد= �أل�H �كا` فيها مسلمو`.
*   *   *

___________________
(١) �هو ُيسمى �ليو* >جبل �لهند�< في قلب مكة.
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�0ّ* 0هل مكة �لحر*، �لم يبَق في E 8��1ال شيخ في �لسا1سة 
ٍ̀ محطم ما عليه Eال قميص مشد�1 بحبل، �قامو�  ��لثمانين، ��
طيبا=  من  بطونهم  به  حشو�  مما   iلوقو� ما يستطيعو`  للصال� 
�لطعا*؛ من كل حلو �حامض �حا� �با�1 �سائل �جامد، ��قف 
هو يصلي �ما يستطيع �لقيا* من �لجوx؛ فقد 0مسك للصو* بال 
سحو�، �نا* ليلته �لبا�حة بال عشا\، �0مضى 0مسه من قبلها بال 
غد�\... فلما قضى صالته قعد في محر�به منكسر�ً حزينًا. �ما كا` 
يفكر في نفسه، فلقد طاS عهد8 بالفقر حتى 0لفه، �هو` Eيمانه 
�لدنيا عليه حتى نسي نعيمها ��]��1ها، �لكنه كا` يفكر في هذ8 
�لبطو` �لجائعة من حوله (�هو كاسبها �معيلها) �هذ8 �لمناكب 
�لعا�ية. �لو كا` في مكانه �جل kخر قاسى �لذ� قاسا8، ��0~ 
�لباطل على  في   iأللو� �يضيعو`  تبذير�ً   Sلما� يبذ��`  �ألغنيا\ 
حين يحتاq هو Eلى �لد�نق(١) فال يجد8، لثا� على �لدنيا �Dّ* �لزما` 
�حقد على �لناc. �لكنه كا` �جًال مؤمنًا موقنًا 0` �هللا هو �لذ� قسم 
�أل�]��، فأعطى - لحكمة يعرفها - �منع، �0` �لناc ال يملكو` 
عطاً\ �ال منعًا، �0` ما كا` لك سوi يأتيك على ضعفك �ما كا` 

لغير� لن تناله بقوتك؛ ُ�فعت �ألقال* �جفت �لصحف.
!S8ْ؛ �لحمد هللا على كل حاE :Sفقا

�قا* فنزx �لقميص، �نا1~: يا لبابة. 
بالقميص  Eليها  فدفع  قذ��،  بخرقة  ملتحفة  �مر0�  فجا\= 

�0خذ �لخرقة فالتّف بها.
___________________

(١) �لد�نق: 0صغر عملة، �0 0نه مثل �لهللة �0 �لفلس، بل هو 0صغر.
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فقالت �لمر0�: يا 0با غيا�، هذ� ثالث يو* لم نذ� فيه طعامًا، 
�هذ� يو* صيا* �حر. فإ�D صبرَ= �صبرُ= 0نا فإ` �لبنا= ��لعجو] 
 qخر�� �هللا  فاستعن   ،xلجو� هّدهن  �قد  �لصبر،  ال يقد�` على 
فالتمس لنا شيئًا، فلعل �هللا يفتح عليك بد��نق �0 كسير�= ندخرها 

لفطو�نا.

قاS: 0فعُل E` شا\ �هللا.

*   *   *

��نتظر حتى علت �لشمس �كا` �لضحى، فخرq يجوS في 
0]قة مكة �طرقها. �كا` �لناc قد �نصرفو� Eلى ��1هم لَيقيلو�، فلم 
يلَق في تطو�فه 0حد�ً. ��شتد �لحّر �تخاDلت ساقا8 �]�� بصر8، 
�0حّس بجوفه يلتهب �لتهابًا من �لعطش. �كا` قد صا� في 0سفل 
مكة فألقى بنفسه في ظل جد��، �كا` من 0كبر 0مانيه 0` يد�كه 
�ألجل فيمو= مؤمنًا، فيتخلص من هذ� �لشقا\ �يناS سعا1� �ألبد. 
�جعل ينكت �لتر�4 بيد8 �هو سا1ٌ� في 0مانّيه، فلمس يَد8 شيٌ\ 
 Sمختبئة خال حية  بَذَنب  هو   �Dفإ �نظر،  فسحبه  لين،  مستطيل 
�لتر�4، فتعوD باهللا. ثم عا�1ته �غبته في �لمو= �تمنى لو تلدغه 
فتريحه، ثم Dكر 0نه ال ينبغي للمؤمن 0` يطلب �لمو= �Eنما ينبغي 
له 0` يقوS: "�للهم 0حيني ما كانت �لحيا� خير�ً لي، �0متني E` كا` 

�لمو= خير�ً لي". فقالها ��ستغفر �هللا.

منها، �لمسها  فإ�D هي ساكنة، فعجب  �لحية  يرقب  �عا1 
برجله فلم تتحر�، فبحث عنها �حفر، فإ�D �لذ� �8k ِحز�* �ليس 
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بحية، فشّد8 فجا\ في يد8 >ِهْميا`<(١) فيه �لذهب، عرفه من �نينه 
�ثقله؛ فأحس كأ` جوعه �عطشه قد Dهبا، �كأ` �لقو� قد ُصّبت 
في 0عصابه ��لشبا4 قد عاE 1ليه، �تصو� 0نه سيحمل Eلى نسائه 
�لشبع ��لدعة ��لر�حة، �يمأل 0يديهن مما ُكّن يتخيلَنه �ال يعرفَنه 
لهن،  يشتريه  فيما  يفكر  �جعل  �لعيش.  ��غد  �لحيا�  نعيم  من 
�كيف يتلقين هذ8 �لنعمة �لتي ساقها �هللا Eليهن، حتى كا1 يخاَلط 

في عقله.

ثم تنبه في نفسه 1ينه، �عال صو= 0مانته يقوS له: E` هذ� 
�لماS ليس لك، Eنما هي لقطة ال بد لك من �لتعريف بها سنًة، 
فإ�D لم تجد صاحبها حلت لك. �تصّو� �لسنة �طولها، �هو �لذ� 
يبحث عن عشا\ يومه. �هل يبقى حيًا سنة 0خر~؟ �هل تبقى 0سرته 
 xينفعه 0` يكو` �لذهب له بعدما ما= من �لجو �D؟ �ما�في �لحيا

�ما= معه من يرثه؟

�0حس كأ` قو�8 قد خا�=، ��1ّ لو 0عا1 �لهميا` Eلى مكانه 
 `0 يعلم  فقيهًا  �جًال  كا`  �لكنه  �لبلية.  بهذ8  �بُتلي  قد  يكن  �لم 
Eلى  �0جعها  هو   `E� بها،  �لتعريف  من  بد  فال  ُمست   `E �للقطة 
مكانها �ُفقد= كا` �لمسؤ�S عند �هللا عنها، 0ما �DE لم يمسها فال 

شي\ عليه منها.

�جعلت �ألفكا� تصطد* في �0سه �تتر�كض �تصطرx، حتى 
شعر 0` عظم صدغيه سيتكسر من قرx �ألفكا� �لمتر�كضة في �0سه. 

___________________
(١) نطا� ُتجعل فيه �لنفقة �ُيَشّد على �لوسط.
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�طفق يسمع صوتًا يهتف به 0` خذها؛ فهي �]� ساقه �هللا Eليك... 
�1فع بها �لمو= عن بناتك �لالئي 0طاi بهن �لمو=... 0شبع بها 
هذ8 �ألكبا1 �لغرثى... �كُس هذ8 �ألجسا1 �لعا�ية. ثم �DE 0يسر= 
�11تها Eلى صاحبها �0 1فعتها Eليه ناقصة 1نانير لن يضر8 على غنا8 
نقصها. ثم يسمع هاتف 1ينه يقوS له: �صبر - يا �جل - �ال تخن 

0مانتك �ال تعِص �بك.
 8��1 Eلى  باهللا، �Dهب  �لصبر، ��ستعا`  �لعز* على  �عقد 

يخبئ �لهميا` حتى يجي\ صاحبه... �0 يحكم �هللا فيه.
*   *   *

�1خل �لد�� متلصصًا، فر0ته �مر0ته فقالت: ما جا\ بك يا 0با 
غيا�؟

قاS: ال شي\.
قبل  من  يكتمها  كا`  �ما  �لهميا`،  يكتمها خبر   `0 �0حب 

0مر�ً.
قالت: بلى ��هللا، E` معك شيئًا، فما هو؟

�كانت  �لقصة.  عليها  فقص  لبها،  فيستطا�  تر�8   `0  iفخا
�مر0� تقية 1ينة، �لكنها 0ضعف منه 1��E� ��0هن عزمًا، فقالت: 
�فتحه �خذ منه 1نانير �شتر لنا بها شيئًا، فإننا مضطر�` ��لمضطر 

يأكل �لميتة(١).
___________________

(١) ما قالته هو �لحكم �لشرعي.
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فأنت  0حد�ً  خبر8  خّبرِ=   �0 مسستِه  �لئن  ال ��هللا،   :Sقا
طالق.

�تركها مغيظة محنقة �خرq يبحث عن صاحبه، لعله يأخذ 
منه شيئًا حالًال يدفع به �لضّر عن عياله.

*   *   *

�مشى Eلى �لحر*، �كا` فيه شا4 طَبر� طالب علم.

"معاشر  ينا�1:  خر�سانيًا  >فر0يت  �لطبر�:  �لشا4   Sقا
فيه 0لف 1ينا� فر81ّ علي 0ضعف �هللا  �لحّجاq، من �جد هميانًا 
له �لثو�4". فقا* Eليه شيخ من 0هل مكة كبير من مو�لي جعفر بن 
محمد، فقاS: يا خر�ساني، بلدنا فقير 0هله، شديد حاله، 0يامه 
معد�1�، �مو�سمه منتظر�، �لعله يقع في يد �جل مؤمن يرغب 

فيما تبذله له حالًال فيأخذ8 �ير81 عليك.

قاS �لخر�ساني: يابا! كم يريد؟

قاS: �لُعشر، مئة 1ينا�.

قاS: يابا! ال نفعل، �لكن نحيله على �هللا تعالى<(١). ��فترقا.

قاS �لطبر�: >فوقع في نفسي 0` �لشيخ هو �لو�جد للهميا` 
___________________

(١) ما بين قوسين (في هذ8 �لصفحة �ما بعدها من �لقصة) هو ما ���8 
�لتا�يخ.
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�لبا4  ]�ّية  مسفلة   ��1 Eلى   Sفنز ظننت.  كما  فكا`  فاتبعته، 
��لمدخل، فسمعته يقوS: يا لبابة.

قالت: لبيك 0با غيا�.

فقلت  مطلقًا،  عليه  ينا�1  �لهميا`  صاحب  �جد=   :Sقا
 :Sكم؟ قلت: ُعْشر8. قا :Sله: قيد8 بأ` تجعل لو�جد8 شيئًا. فقا
ال نفعل، �لكنا نحيله على �هللا عز �جل، فإيش نعمل؟ ال بد لي 

من �81.

فقالت له: ُنقاسي �لفقر معك منذ خمسين سنة، �لك �0بع 
بنا= �0ختا` �0نا �0مي �0نت تاسع �لقو*<. يا 0با غيا� E` �هللا 0كر* 
من 0` يعاقب �جًال يحيي هذ8 �ألنفس. Eنك لم تسرقه �لم تغصبه، 
�لكن �هللا هو �لذ� �ضعه بين يديك، فال ترفض نعمة 0نعم �هللا بها 

عليك. E` �هللا يسألك عن هؤال\ �لنسو�.

�لشيخ، فأحسست مما بد�  �لطبر�: �نظر= في �جه   Sقا
عليه 0نه قد تصو� بناته جائعا= عا�يا=، ��لعجو] �لمسكينة 0* 
لبابة �قد جف جلدها على عظمها فصا�= كأنها �لحطبة �لجوفا\ 
تتر11 فيها �ألنفاc، ففاضت نفسه �قة عليهن، فساS 1معه على 
شيبته. ��0= �لمر0� Dلك فا]1�1 طمعها فيه، ثم �0ته يعبس �تبد� 
عليه �لصر�مة. لقد �1ّ لو �ستعا` بشي\ من هذ8 �لدنانير... �لكنه 
Dكر 0نه صبر خمسين سنة، فما كا` ليضيع Dلك كله في لذ� يو*، 
�لقبر �0نه سيلقى �هللا، فما كا` ليلقا8 خائنًا  �Dكر 0نه على شفير 

0مانته. 0ّما عياله فلهم �هللا، ��هللا i0�0 بهم �0شفق عليهم.
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�ال 0حر�  0فعل،  >لست  بها:  �صا�  عزمه،  من  �شد 
حشاشتي بعد ستٍّ �ثمانين سنة<.

قاS �لطبر�: >ثم سكت �سكتت �لمر0�، ��نصرفت 0نا<.

*   *   *

�D0` �لمغر4، �قعد �لشيخ �نسا8z على كسير�= �تمر�= 
�لحافال=  �لمو�ئد  على  حولهم  من   cلنا� �قعد  لهم،  �لتقطها 
بشهي �لطعا*، تفو� من بيوتهم ���ئح �لشو�\ ��لحلو�\، يأكلونها 
�يستمتعو` بها �ينسو` 0` �مضا` شهر �إلنسانية ��إليثا�، �0` �هللا 
ما فرH علينا �لصيا* للجوx ��لعطش ��لعذ�4، �لكن ليذّكرنا هذ� 
�لجوxُ �الختيا�� �لموقو= 0` في �لدنيا َمن يجوx جوعًا Eجبا�يًا 
لنا من 0عصابنا �جو��حنا مذكر  ينتهي عند8، �ليكو`  له  ال حد 
باإلحسا`. فَمن يقعد Eلى مائدته �لحافلة بالطعا* �جا�8 يتلو~ من 
�لجوx، ال يفكر فيه �ال يشا�كه طعامه، فما صا* �ال عرi �لصيا*، 

�E` جاx نها�8 كله �عطش.
لذتها،  يذهب  �لنعم  0ُْلَف   `E� �لحس،  تضعف  �لعا1�   `E
حال��   iفنعر �لفقد  مر���  لنذ��  علينا  �لصيا*  �هللا  فأ�جب 
�لطر� ��لجرعة  �لخبز  �للقمة من  �لنها�  �لوجد�`، �لنشتهي في 
من �لما\ �لبا�1، فنعلم 0` هذ8 �للقمة �لطرية �هذ8 �لجرعة �لبا�1� 
نعمٌة من �لنعم، فال ندx �إلحسا` مهما كا` قليًال، �ال نزهد في 
صدقة نقد� عليها. �لقد كا` إلبر�هيم �لحربي �غيف كل يو* ليس 
له سو�8، فكا` يتر� منه كل يو* لقمة، حتى �DE كا` يو* �لجمعة 

0كل هذ8 �للقم �تصد� بالرغيف.
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كا` �لشيخ يفكر في هذ� فيألم لما صا�= Eليه حاS �لمسلمين، 
ثم يذكر بأ` �هللا هو ملهم �لخير �مصرi �أل�]��، فيحمد8 حمد 

.H�� جل مؤمن�

�0مضى ليلته �لر�بعة بال طعا* ألنه تر� �لتمر�= ��لكسير�= 
للعجو] ��لبنا= يتبلغن بها.

*   *   *

قاS �لطبر�:

 qمعاشر �لحا :Sفلما كا` من �لغد سمعت �لخر�ساني يقو<
��فد �هللا من حاضر �با1، من �جد هميانًا فيه 0لف 1ينا� ��81 
0ضعف �هللا له �لثو�4. فقا* �لشيخ Eليه فقاS: يا خر�ساني، قد قلت 
 ،xلضر�� xلز�� قليل  فقير  �بلدنا ��هللا  باألمس �نصحتك،  لك 
�قد قلُت لك 0` تدفع Eلى ��جد8 مئة 1ينا� فلعله يقع في يد �جل 
مؤمن يخاi �هللا عز �جل، فامتنعت. فاجعل له عشر� 1نانير منها 

فير81 عليك �يكو` له في �لعشر� ستر �صيانة.

�هللا  على  نحيله  �لكن  ال نفعل،  يابا!  �لخر�ساني:  له   Sفقا
عز �جل.

ثم �فترقا.

يناD �1لك  �لخر�ساني  بعد8 سمعت  �لذ�  �ليو*  كا`  فلما 
 S�0 يا خر�ساني، قلت لك   :Sفقا �لشيخ  Eليه  فقا*  بعينه،  �لند�\ 
فلم  �لُعشر عشر� 1نانير  �لُعشر منه، �قلت لك 0مس ُعشر  0مس 
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تقبل، فأعطه 1ينا��ً ��حد�ً ُعشر ُعشر �لُعشر، يشتر� بنصف 1ينا� 
شا�  �آلخر  �بالنصف  باألجر�  بمكة  �لمقيمين  عليها  يسقي  قربة 

يتخذها لعياله.

قاS: يابا! ال نفعل، �لكن نحيله على �هللا عز �جل<.

 Sخر خيط من حباk فر0~ �لشيخ 0` ال حيلة له فيه، ��نقطع
�لخر�ساني  هذ�   `0� �0مها...  �]�جته  بناته  حالة  �توهم  kماله، 
منعهم 1ينا��ً ��حد�ً من 0لف يدفعو` به �لجوx ��لعر� ��لمو= 
�لكامن ���\هما، ��0~ �أللف كلها بيد8 فحدثته نفسه بأ` يمسكها 
�0 يدفعها Eليه ناقصة 1ينا��ً، �لكنه Dكر �هللا ��لحسا4 فاستعاD باهللا 
من هذ� �لخاطر. �هل يشتر� �لشقا\ �لد�ئم باللذ� �لعاجلة �هو يعلم 
0` لذ�= �لدنيا كلها ال تنسي كربة ��حد� من كر4 يو* �لحشر، 

�شقا\ها كله تذهبه نفحة ��حد� من نفحا= �لجنة؟

ال ��هللا، �لقد ��� 0` َمن تر� شيئًا هللا عّوضه �هللا خير�ً منه؛ 
فتر� له �لهميا`، �قاS للخر�ساني: تعاS خذ هميانك.

فقاS له: �مِش بين يد�.

فدخل  �لد��،  بلغا  حتى  �تبعتهما  >فَمَشيا  �لطبر�:   Sقا
فدخل  يا خر�ساني.  �1خل   :Sقا�  qخر  `0 لبث  فما  �لشيخ، 
�1خلت، فنبش �لشيخ تحت �1جة له فأخرq �لهميا` 0سو1 من 

خر� غال¢، �قاS: هذ� هميانك؟

فنظر Eليه �قاS: هذ� همياني.
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ثم حّل �0سه من شدٍّ �ثيق، ثم صب �لماS في حجر8 �قلبه 
مر���ً، ثم قاS: هذ8 1نانيرنا<.

�كانت لبابة ��لبنا= ينظر` من شق �لباE 4لى �لذهب �لذ� 
نسين لونه �شكله �حسبنه قد ُفقد من �أل�H، كما ينظر �لجائع 

Eلى قد�� �لمطعم يتمنى لقمة منها يشد بها صلبه.

>�0عا1 �لرجل �لذهب Eلى �لهميا` �شد8، ��ضعه على كتفه 
�قلب خلقانه(١) فوقه �خرq<. �لم ينظر في �جه �لشيخ، �لم ُيلِق 

في D0نه كلمة شكر.

�0حست لبابة كأنه قد �ختطف �حيدها، �كأ` شعبة �نخلعت 
من قلبها، فطا�= ���\8. �ُشِد8 �لبنا= �لبثن مفتوحا= �ألشد�� 
1هشة �Dهوًال... فلما �بتعد �0يسن منه سقطن على �جوههن من 

.cلضعف ��ليأ�� xلجو�

�سمع �لشيخ حركة فنظر، فإ�D �لخر�ساني قد �جع، فرفع 
Eليه �0سه ينظر ما�D يريد. �كا` �0لى به 0` يعرH عنه �0` يبغضه 
�ألنفس  هذ8  عليه -  به  جا1  - لو  يحيي  ��حد�ً  1ينا��ً  منعه  �قد 
�لمشرفة على �لمو=، �لكن �لشيخ كا` �جًال سمحًا ال يتسع قلبه 

لبغضا\، فقا* Eليه �سأله عما �جع به، فقاS �لخر�ساني:
 q0خر :S1ينا�، فقا iالk يا شيخ، ما= 0بي �تر� ثالثة<
نفقه  ��جعله  �حلي  �بع  له،  عند�   cلنا� 0حق  في  ففّرْقُه  ثلثها 

___________________
(١) �0 ثيابه �لعتيقة.
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لحجك، ففعلت Dلك، �0خرجت ثلثها 0لف 1ينا� �شد1ته في 
هذ� �لهميا`، �ما �0يُت منذ خرجت من خر�سا` Eلى �آل` �جًال 

0حق به منك، فخذ8 با�� �هللا لك فيه.

��ضعه ��لى<.

 xال �لشيخ يسرE هبت، فما ��عنيD لطبر�: >�كنت قد� Sقا
 S�0 لي: لقد �0يتك تتبعنا من Sليه فقاE خلفي يدعوني، فرجعت
يونس  0حمد بن  سمعت  �قد  خبرنا.  عرفت  0نك  �علمت  يو*، 
�ليربوعي يقوS: سمعت نافعًا يقوS: عن عبد �هللا بن عمر 0` �لنبي ‘ 
قاS لعمر �لعلي �ضي �هللا عنهما: >�DE 0تاكم �هللا بهدية بال مسألة 
فتر�1ها على �هللا، فهي  فاقبالها، �ال تر�1ها  �ال �ستشر�i نفس 

هدية من �هللا ��لهدية لمن حضر<، فسر معي.

فسر= معه. فقاS لي: Eنك لمبا��، �ما �0يت هذ� �لماS قط 
�ال 0ّملته قط. 0تر~ هذ� �لقميص؟ Eني ��هللا ألقو* سحر�ً فأصلي 
�لغد�� فيه، ثم 0نزعه فتصلي فيه ]�جتي �0مها، �بناتي، �0ختا�، 
�لظهر  ما بين  Eلى  0كتسب  0لبسه �0مضي  ثم  بعد ��حد�،  ��حد� 
��لعصر، ثم 0عو1 بما فتح �هللا به علّي من 0قط �تمر �كسير�= 

كعك، فنتد��S �لصال� فيه.

حتى �DE �صلنا Eلى �لد�� نا1~: يا لبابة، يا فالنة �فالنة، حتى 
�بسطو�   :Sقا� �لهميا`  فأقعدني عن شماله، �حّل  جئن جميعًا. 
له  قميص  منهن  لو�حد�  كا`  �ما  حجر�،  فبسطت  حجو�كم. 
 �DE 1ينا��ً، حتى حجر تبسطه فمد1` 0يديهن، �0قبل يعد 1ينا��ً 

بلغ �لعاشر قاS، �هذ� لك. 
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�نالني  1ينا�  مئة  منهن  ��حد�  كل   Sفنا �لهميا`  فر�  حتى 
مئة<(١).

*   *   *

 cكمو�ئد �لنا �لمغر4 �حف نسا\ �لشيخ بمائد� `D0 لما�
�هللا   `E يا لبابة؟  0�0يت  المر0ته:   Sقا �لطعا*  من  �لطيبا=  عليها 
ال يضيع 0جر �لصابرين؛ E` �هللا هو �0حم �لر�حمين. يا لبابة، لقد 

منعنا 0نفسنا 1ينا��ً حر�مًا فجا\نا �هللا بألف حالًال.

�0كل �لشيخ لقيما= ثم قا* ليخرq، فقالت له �مر0ته: Eلى 
0ين يا 0با غيا�؟

ما يفطر  صائمًا ال يجد  فقير�ً   cلنا� في  فلعل  0فتش،   :Sقا
عليه، فنشركه في طعامنا.

*   *   *

�يل �لقصة:

قاS �لشيخ �إلما* 0بو جعفر محمد بن جرير �لطبر�:(٢)
�لعلم  �كتبت  بها  فتقويت  �لدنانير،  بهذ8  �هللا  نفعني  >�قد 

___________________
(١) ما بين قوسين في �لقصة هو ما ���8 �لتا�يخ.

�لمكتبة  مجموعا=  من   xمجمو في  مخطوطة  �لقصة  هذ8  �جد=   (٢)
�لمتصل. �قد �ضعت  بالسند  �لطبر�  �لعربية في 1مشق مر�ية عن 

عبا�� �ألصل بين قوسين صغيرين.
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سنين. �عد= Eلى مكة بعد ست عشر� سنة فوجد= �لبنا= ملكا= 
تحت ملو�، �علمت 0` �لشيخ توفي بعدما فا�قته بشهو�، فكنت 
0نزS على 0]��جهن ��0ال1هن فأ��� لهن �لقصة �يكرمونني غاية 

�إلكر�*.

�سألت عنهم بعد Dلك بأ�بعين سنة فعلمت 0نه لم يبق منهم 
0حد، �حمة �هللا عليهم جميعًا<.

*   *   *
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على 0بو�4 �لمدينة

 iمشا� بلغنا  لقد  يا حبيبتي!  ُكّفي  يا فاطمة،  ُكّفي  ]ينب: 
�لمدينة.

فاطمة: �ما�D 0صنع في هذ8 �لمدينة؟ 00لقى فيها 0خي؟ 00لقى 
Eلى  Dهبو�  لقد  يا ]ينب،  Dهبو�  لقد  �لنبي؟   Sk من  �لكر�*  �لفتية 

�ألبد.
سـمّيـُة  0مسـى  نسـُلها  عد1َ  �لحصـى 

�ليس آلS �لمصطفى �ليوَ* من نسِل(١) 
]ينب: Eنا هللا �Eنا Eليه ��جعو`!

فاطمة: ما�D 0جد في �لمدينة؟ يا مدينة �لرسوS! هؤال\ بنا= 
�لرسوS يتامى ثاكال= 0سير�= Dليال= كأنهن سبايا �لر�*! يا مدينة 

...Sلرسو�
]ينب: فاطمة! 0شفقي على �لصغا�؛ لقد نفد= 1موعهن.

___________________
يزيد �لم  بين يد�  �لحكم  بن  �لحكم 0خو مر��`  بن  0نشد8 يحيى   (١)

ينكر عليه.
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فاطمة: �لمن يّدخر` �لدموx بعد حسين؟ �بكين، �بكين... 
لقد قتل �لحسين!

كفي  يا فاطمة؟  �لمدينة  تدخلين  0هكذ�  فاطمة!  ]ينب: 
يا 0ختا8، كفي.

فاطمة: لقد كانت مدينتي يا ]ينب يو* كا` فيها 0هلي، فما 
لي �ليو* فيها من 0هل. E` مدينتي هنا�، في �لقفر� �لتي غصت 
0حشاzها بأجسا1 �لهاشميين، 8k! هل 1خل على 0هل بيت ما 1خل 

علينا؟ 8k، يا �4!
]ينب: �ستعيني باهللا.

 qفاطمة: لقد �0يت �بن 0خي (�هو �بن خمس سنين) يخر
فلحقته  ير~،  �لذ�  ما هذ�  ال يد��  مذعو��ً  فيتلفت  �لخيمة  من 
قتلو�  لقد  �لسهم...  �جد=...  يا �4!   8k فوجد=...  أل1خله، 

�لطفل!
]ينب: �صبر� يا فاطمة؛ E` �هللا مع �لصابرين.

فاطمة: لقد �مو� 0خا8 فما= في حجر 0بيه، فتلقى �لحسين 
1مه بيد8. �نظر� يا ]ينب! 0ال ترين Eلى �لد* قد خضب حو�شي 

�ألفق؟
]ينب: هذ� هو �لشفق يا فاطمة!

فاطمة: �هذ� �لسو�1 �لذ� غطى على �لكو`؟
]ينب: هذ� هو �لليل، ما لك يا فاطمة؟ هذ� �لليل.
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فاطمة: Eننا سنعيش في ليل �1ئم ال ُيلمح في جو�نبه فجر. 
سنعيش بعد �لحسين في ليل �ألحز�` �لسرمد�.

]ينب: عدِ= Eلى �لبكا\! فاطمة، Eلى متى تبكين؟

�سيد  �لفتيا`  خير  حسين  حسين،  يرجع   `0 Eلى  فاطمة: 
شبا4 �لجنة.

]ينب: ال حوS �ال قو� Eال باهللا.

فاطمة: حسين! يا 0خي يا حبيبي، يا قر� عين �سوS �هللا.

]ينب: .... ....

فاطمة: لقد �با� �لنبي �غذتك فاطمة بنت محمد ليقتلك 
سنا` بن 0نس �لنخعي؟ لتكن ملعونًا يا سنا` على كل لسا`.

]ينب: تعاS كلمها يا علي، تعاS كلم عمتك.

فاطمة: 0ين هو علي؟

علي: هأَنذ� يا عمتي.

�ليو*  0نت  محمد؛   Sk بقية  0نت  يا علي.  مني   ُ̀ 1� فاطمة: 
 Sفيها �جالها، ��جا �ال 0نت. كل 0سرE جلنا �حامينا، لم يبَق�
بعدلهم  �لمسلمو`  �سع  لقد  كربال\.  في  ُمصّرعو`  �لنبي  بيت 
قدمو�  لقد  �لنبي.   Sk عن  ضا�  عدلهم  �لكن  ��لكافر،  �لذمي 
�لحيا� �لسعيد� للنصر�ني ��ليهو�1، �لكنهم لم يجد�� البن بنت 

�لنبي Eال �لمو= �ألليم. 0فكا` لهم ثأ� عند� يا محمد!
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�لمجد   `E �لمصابة؛  �حد�  لست  يا عمة!  كّفي  علي: 
��لشرi ��إلسال*، كل �0لئك 0صيب يو* 0صيب �لحسين. كّفي 
يا عمة، لست �حد� �لباكية. ستبكي معك عيو` طاهر� لن يجف 
فيها �لدمع Eلى يو* �لقيامة. لقد ما= �لحسين، لقد ُقتل 0بي، �لكنه 
سيعيش خالد�ً بر�حه في جنا` �لخلد، �خالد�ً باسمه في �لقلو4. 
0لم يختر هو �لمو= �ختيا��ً؟ 0لم يقُد* عليه؟ 0لم ُيعرH عن نصيحة 
عمي محمد بن �لحنفية؟ 0لم يستحلفه عالما �ألمة �بن عمر ��بن 
عباc 0` يقيم في �لحجا] �0ال يثق بما يقوS �لكوفيو`، �0ال يشّق 
عصا �لمسلمين، فأبى Eال �لمسير؟ 0لم يأتِه �لخبر بمقتل مسلم بن 

عقيل ��نقال4 0هل �لكوفة عليه؟

��لمنكر  فاشيًا،  �لجو�   ~0� �لكنه  بلى.  بلى،  فاطمة: 
ينصر  فنهض  مستباحًا،  مقسمًا �حمًى  نهبًا  �هللا   S0مو�� معر�فًا، 
ما كا`  عليه.  �0لحو�  1عو8  يقم حتى  �لم   ،Sلعد� �يحيي  �لحق 
يظن 0` �لمسلمين يقتلو` �بن بنت نبيهم �يذبحو` 0طفاله �يسوقو` 
نسا\8 كما ُتسا� 0سر~ �لر�*. فكيف كا` هذ� يا علي �لم تطبق 
�ال يغضب   8zنسا �ُتسبى  �لنبي  بنو  0ُيقتل  �أل�H؟  على  �لسما\ 
0حد؟ 0لم يبَق على ظهر �أل�H مسلم؟ هذ� �بن بنت �لنبي �فتى 
بني هاشم، لو ما= على فر�شه لهز موته 0هل �إلسال*، فكيف �قد 
ُقتل مظلومًا، �قد ُقتل معه هؤال\ �لفتيا` �لُبرk\ �هتكت 0ستا� 0كر* 

(١) 1مك يا حسين؟ بيت �فع على هذ8 �أل�H؟ 8k! 0يِطلُّ

�قع  لقد  يطل؛  لن  �لحسين   *1  `E يا عمة.  �طمئني  علي: 
___________________

(١) طلَّ 1* �لقتيل: هد� �بطل �لم ُيثَأ� به �لم ُتؤخذ 1يته (مجاهد).
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�لزلز�S فأفا� �لناc فزعين، �لكن �لهز� لم تدx لهم سبيًال Eلى 
�لتفكير. E` �لعالم حائر مشد�8 ألنه لم يكن يصد� 0` هذ8 هي 
كانو�  يحا�بونه.  0بي  على  تألبو�  �لذين  �ال هؤال\  كال،  �لنتيجة. 
يظنو` 0نه سيستسلم لهم. كانو� يتحاَمو` قتله �ينأ�` عنه، ال يريد 
0حد منهم 0` يلقى �هللا بدمه �0` يبو\ بهذ8 �للعنة، فلما �8�0 مقتوًال 

Dُعر�� �تيقظو� كأنما 0فاقو� من حلم هائل.

فاطمة: �لكنهم 0فاقو� بعدما فا= �أل��`. يا لهؤال\ �لوحو�، 
Eليه  نهضو�  جا\   �DE حتى  عليه،  �0لحو�  1عو8  لقد  يا للذئا4! 
بالسيوi �ضنو� عليه حتى بالما\. لقد شهدته يقاتل عطشا` قد 
جف حلقه من �لظمأ، فحسبتهم سيسقونه، �لكنهم سدE ��1لى 

فمه سهمًا مأل فمه بالد*. هذ� هو �لذ� منو� به عليه!

علي: Eنهم سيندمو` يا عمة؛ سيعّضو` 0صابعهم حسر�. Eنهم 
سيلطمو` �جوههم لوعة. E` هؤال\ �لذين قتلو� �لحسين �قتلو� 0با8 
هم �لذين سيبكو` عليه �على 0بيه. E` �لكوفة �لتي �D0قتنا �لغصص 
ستكو` مثابة شيعتنا �مثو~ 0حبائنا. سيفنى �ألعد�\ �يبقى �ألحبا\. 
سيأتي يو* يقاS فيه: 0ين من قتلو� حسينًا؟ 0ين 0نسالهم؟ 0ين من 
يبغض Sk بيت �لنبي؟ قد خال �جه �أل�H منهم، ليس في �لدنيا 

من بني 0مية 0حد.

�لدليل: �ما Dنب بني 0مية؟

علي: لقد نسيت 0نك هنا. ما كا` لي 0` 0تكلم عن بني 0مية 
بمسمع منك.
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�لدليل: �لَِم يا سيد�؟ Eني من جنو1 بني 0مية �لكني محب 
لكم �لذلك صحبتكم. �هل يتم Eسال* �مرٍ| يبغض Sk بيت نبيه؟ 

Eني ��هللا ما �0ثر عليكم 0حد�ً من بني 0مية، �لكنها كلمة �لحق.
علي: �ما هي كلمة �لحق؟

�لدليل: هي 0` 0مير �لمؤمنين يزيد لم ُير1 قتل 0بي عبد �هللا 
�لم يأمر به، �لقد كتب Eلى �بن ]يا1 0ال يقاتل من لم يقاتله.

علي: لقد عرD iلك �لحسين، فسأS �لقوَ* 0` يَدعو8 حتى 
يضع يد8 في يد يزيد، �0 يمضي Eلى ثغر من ثغو� �لمسلمين فيقاتل 

فيه �لمشركين، �0 يعو1 من حيث جا\.
ًال له  �لدليل: 0نصفهم ��هللا! �لو قد* على يزيد لوجد8 مبجِّ
عا�فًا بقد�E ،8` لم يمنعه 1ينه من قتله منعته مر�\ته (�هو �بن 

عمه) 0` يرمل نسا\8 �يهتك 0ستا�8.
علي: صدقت ��هللا. ما �0ينا من يزيد Eال خير�ً؛ 0حسن Eلينا 
�لبكا\  من  قصر8  �كا`  �لحسين،  على  �ترحم  سمية  �بن  �لعن 
 �D لمجر* شمر بن� مناحة(١). �لكن  في  كأنه  �هللا  0بي عبد  على 

�لجوشن.
�للعنة  عليه   Sلتنز �ضّر�ها.  �لنا�  �0قد  �لذ�  هذ�  فاطمة: 

�لحمر�\، ليكن ملعونًا على كل لسا` Eلى قيا* �لساعة.
علي: �عبيد �هللا بن ]يا1.

___________________
(١) هذ� ثابت عند �لمؤ�خين.
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فاطمة: هذ� �لذ� 0مر بها، هذ� �لذ� ضر4 بقضيبه فمًا قّبله 
�سوS �هللا. لتنزS عليه �للعنة �لحمر�\، ليكن ملعونًا على كل لسا` 

Eلى قيا* �لساعة.

لقد  �لتا�يخ.  ُسّبة  �يصير�`  �لعصو�  بلعنة  سيبو\�`  علي: 
فقد� �لدين ��لمر�\� �خسر� �لشرi. لم يستثر حميتهما �لم يهج 
Eنسانيتهما هؤال\ �ألبطاS �لذين �قفو� يد�فعو` عن �لحق �يذ��1` 
0يمانهم،  عن  ��لمو=  عطا�  �هم  يقاتلو`  �لنبي،  0سر�  عن 
0مامهم، �هم ماضو` في  ��لمو= عن شمائلهم، ��لمو= من 
 Hسبيلهم ال يريد�` ماًال �ال يبغو` جاهًا �ال يحرصو` على َعَر
 c0حسو� باليأ �DE لدنيا، �لكنهم يريد�` �هللا. حتى� Hمن 0عر�
طفقو� يسا�عو` Eلى �لمو= ��حد�ً بعد ��حد، �كلما Dهب منهم 
بطل �x1 �لحسين �سلم عليه �0سلمه Eلى من خلفه ليد�فع عنه، 
 iألشر�� Sحتى فا�قو8 جميعًا ليلقو8 في �لجنة. هؤال\ هم �ألبطا
فتضي\  0بد�ً  تلمع  �لتا�يخ   qتا في   ��1 0سماzهم  ستبقى  �لذين 
�لنبل ��لشرi ��لمجد: حبيب بن مظاهر،  Eلى  للسا�ين طرقهم 
�]هير بن �لعتيق، ��لحر بن يزيد �لذ� كفر عن خطيئته �تا4 من 

Dنبه؛ �حمة �هللا على �لجميع.

]ينب: �نظر� يا فاطمة، لقد �صلنا Eلى �لمدينة.

��0ينا   Hفي �أل� منذ شهرين فسحنا  منها  فاطمة: خرجنا 
 !8k ،\لعر�� ��لشا*، �لكنا عدنا كالسبايا. لقد خسرنا كل شي�
0ين... 0ين 0نت يا 0خي تستقبلنا؟ 0ين فتيا` بني هاشم يحّفو` بنا؟ 

0ين �جالك يا 0سر� �لنبي؟
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]ينب: يا فاطمة، Eنهم Dهبو� �لكن �هللا با�.

هذ8  �آلال*،  فيها  فتجرعو�  �لنبي   Sk يا ��1كم  هذ8  فاطمة: 
�لد�� فاDكر�� ساكنيها �لذين �حتو�هم جوi �أل�H من كربال\. 

هنا كانو� يقيمو` �هنا كانو�...

علي: قد بلغنا �لمسجد، فانزلي فسلمي على �لرسوS. �نزلي 
يا عمة.

فاطمة: �لسال* عليك يا �سوS �هللا، يا جد�. لقد قتلو� �بنك 
�لحبيب!

*   *   *
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طالب علم
قاS محمد بن سعيد: �ْيك! �تق �هللا يا 0با فال`. Eنك لتوشك 
�هللا.  �تق  �يلك  بدمه.  ��هللا  �تبو\  �لصالح  �لرجل  هذ�  تقتل   `0
قطع سباسب(١)  �لديا�،  نائي  فإنه غريب  >فندقك<  من  ال تطر81 

�بحا��ً �جا4 ما بين �لمشرقين.
قاS: 0بقّي بن مخلد(٢) جا4 ما بين �لمشرقين؟

قاS: نعم، �هل تر�ني عنيت غير8؟ Eنه حاجتي Eليك، �ما 
سألتك حاجة قبلها، 0فال تقضيها لي؟ Eنه شيخ جليل �لقد� يحمل 

�لحديث �ير�� �لسنن، 0فندعه يمو= على قا�عة �لطريق؟
�ثنين،  �kيته في فندقي عامين  0نا؟ لقد  به  قاS: �ما 0صنع 
ال kخذ منه ماًال �ال 8z[�0 شيئًا �ال 0عصي له 0مر�ً، 0فيكو` جز�ئي 
0` 0عجف عليه نفسي(٣) حتى يمو=، فيخرq من فندقي محموًال 

___________________
(١) �لّسباسب هي �لصحا�~، مفر1ها: َسْبَسب (مجاهد).

(٢) �نظر �لصفحة ٧٩ من >مختصر طبقا= �لحنابلة<، طبع 1مشق.
(٣) يقاS: عجف نفسه على فال`: �حتمل منه �لم يؤ�خذ8، �عجف نفسه 

على �لمريض: صّبرها على �لتمريض ��لقيا* عليه (مجاهد).
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مريض  Eنه  فأفلس؟  فيتحامونه  بالفند�   cلنا� فيتشا\*  �لقبر  Eلى 
0نهكته �أل�جاx �10نفته �لحمى، �لقد 0عجز نقا�يس(١) �ألطبا\، 
�ما E 8��0ال ميِّتًا �لعشية �0 غد�� �لغد... فا�حموني، 0نقذ�ني منه، 
لقد  �لبيت،  فيها هذ�  0كريته  به حاجة. قبحها �هللا ساعة  ليس لي 

كانت ساعة ما حضرها َمَلك!

قاS: 0َْ�بِْع عليك 0يها �لرجل؛ فإنك في نعمة لو عرفت قد�ها 
لقّطعت �لليل بحمد �هللا عليها. Eنك ال تد�� 0ّ� خير ساقه �هللا Eليك 
��0 0جر كتبه لك، فأقم نفسك في خدمته ���qُ �جه �هللا 0طمْع 

لك بالجنة.

 xني ��هللا لفي بلية لو عرفت مد�ها لما لمتني على �لجزE :Sقا
منها. Eنك ال تعرi هذ� �لشيخ �0 �جل هو؟ 00قوS لك، Eنه لم 
يبت عند� ليلة ��حد� حتى خرq بخلقا` بالية �مز� مخرقة ��كو� 
�عصا ليسأS �لناc... ما لك تضحك من كالمي؟ 0تهز0 بي يا �بن 

سعيد؟

قاS: ال، �لكنك ال تد�� ما شأ` هذ� �لرجل.

ّ̀ له - بعُد - شأنًا؟ E� :Sقا

قاS: ��0 شأ`! هذ� �جل هجر جنا= �ألندلس ��ياضها، 
�عيونها �0نها�ها، �مكانة له فيها سامية �جاهًا له عريضًا، �فا�� 
 Hهب يخوD� ،�، �0مو�ًال كثير�كبير �0هًال فيها �صحبًا، �عشير

___________________
(٤) جمع نِقريس، �هو �لطبيب �لحا�D (مجاهد).
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�للجج ��لبحا� �يجو4 �لسباسب ��لقفا� ليقد* بغد�1، ال طمعًا 
بماS يناله �0 جا8 يحصله، �0 صديق يز��8 �0 �مر0� يخطبها �0 
لذ� يطلبها، �لكن �غبة في �لعلم �حبًا للحديث �شوقًا Eلى لقا\ 

0بي عبد �هللا!
حاله،  �تبدلت  �نتبه  �هللا  عبد  0بي  �سم  �لفندقي  فلما سمع 
�لكبير   Sلعظيم ��إلجال� �لحب  �طفت على �جهه خياال= من 
�لذ� يحتفظ عليه قلبه لهذ� �إلما*. �قاS بلهجة ��0 �نغمة 0عذ4، 
قد 4�D فيها حقد8 على بقّي بن مخلد في محبته ألبي عبد �هللا: 

0تقوE S` �لرجل قد* من �ألندلس ليلقي 0حمد بن حنبل؟
- نعم.

- يا له من شرi في �لدنيا ��آلخر�! �هل لقيه؟ 0ال تخبرني 
كيف لقيه؟

قاE :Sنه نزS عليك في هذ� �لفند� فألقى فيه متاعه �Dهب 
 `�zال يجر  cلنا�� �لمحنة  0يا*  Dلك  �كا`  �هللا،  عبد  0با  يطلب 
على Dكر �سمه، �0بو عبد �هللا منفر1 ال يلقا8 0حد Eال 0خذته عيو` 
�لسلطا` فناله D0~ شديد. فلما علم �لرجل بذلك ناله من �لغم ما �هللا 
صافة يسمع من �لمحدثين،  عالم به، فأّ* �لمسجد �لجامع في �لرُّ
فما ]�S يمر بالِحَلق حتى �نتهى Eلى حلقة نبيلة فوقف عليها، �كنت 
S�0 من �0~ ]يه �لغريب، فسلمت عليه �0نس غربته، فسألني: 

من هذ� �لشيخ؟

قلت: يحيى بن معين.
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�كا` يعرفه، �من ال يعرi يحيى بن معين؟ فوقف ساعة، ثم 
 (١)Sلمح فرجة قد �نفرجت فقا* فيها، �كا` �لشيخ يكشف عن �لرجا
فيقّو� �يضعف �يزّكي �يجر�، فقاS: يا 0با ]كريا، �حمك �هللا. 

�جل غريب نائي �لديا�، 1�0= �لسؤ�S، فال تستخفني.

فقاS �لشيخ: ُقْل.

(�كا`  �لحديث  0هل  من  لقي  من  بعض  عن   Sيسأ فجعل 
قد لقي منهم خلقًا كثير�ً) فبعضًا ]ّكى �لشيخ �بعضًا جّر�. فسأله 
عن هشا* بن عما� (�كا` قد 0كثر �ألخذ عنه)، فقاS �لشيخ: 0بو 
�لوليد هشا* بن عما� صاحب صال� 1مشق، ثقة �فو� �لثقة، لو 

كا` تحت ��1ئه كبر ما ضر8 شيئًا لخير8 �فضله.

فتصايح 0هل �لحلقة: حسبك يرحمك �هللا، حسبك! غير� 
.Sله سؤ�

��حد؛  �جل  عن  0كشفك  قد*:  على  ��قف  �هو   Sفقا
0حمد بن حنبل؟

Eليه  �لشيخ كآبة، �نظر  �لناc �علت  قالها حتى جمد  فما 
على   zتجر 0حد؟ �هل   Sيسأ 0حمد  0عن  له:   Sيقو كأنه  متعجبًا 
عليه  ثم غلب   ،xلجز� من  قد خالطه شي\  �لشيخ  �كأ`  Dكر8؟ 
Eيمانه فلم يعد يبالي �لسلطا` �غضبه �قاS للسائل: من 0ين 0نت 

0يها �لرجل؟ نحن نكشف عن 0حمد بن حنبل؟
___________________

(١) �0 �جاS �لحديث.
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�سكت �لشيخ لحظة ثم قاS بجر0� عجب لها �لناc �لبثو� 
جال�]�  تتخطفه   `0 يخافو`  �لشيخ  Eلى  ينظر�`  شاخصين، 

�لسلطا`... قاS �لشيخ: E ��Dما* �لمسلمين �خيرهم �فاضلهم.
*   *   *

ثم E` �لرجل Dهب يستهد� �لناE cلى ��1 0بي عبد �هللا، 
للسلطا` �منهم من  يكو` عينًا   `0 ُيعرH عنه خشية  فمنهم من 

يجرz فيمشي معه خطو�=. حتى �نتهى Eلى �لد��.

 Sسأله: 0تقو� ،Sإلعجا4 من نفس �لفندقي كل منا� Sفنا
Eنه ]��8 في منزله 0يا* محنته؟

 :Sعليه �لبا4، فلما ُفتح له قا xمحمد بن سعيد: نعم؛ قر Sقا
Eني �جل غريب 0تيتك من مكا` سحيق. قاS 0بو عبد �هللا: مرحبًا 
بك، 0ين بلد�؟ قاS: �ألندلس. قاE :Sفريقية؟ قاS: ال؛ 0بعد من 
��D، �0كب �لبحر من Eفريقية Eلى بلد�. قاS: ال جر* 0نه بعيد، فما 
حاجتك؟ قاS: 0سمع منك ����0 عنك. قاS: �لكني كما �0يت 
�علمت، ال 0لقى 0حد�ً �ال يَدعو` 0حد�ً يلقاني، �لست kمن عليك 
�أل�DE ~D 0نت 0تيتني. قاS: ما كنت ألبالي في سبيل �ألخذ عنك 
D0~ �ال عذ�بًا. قاS: فإ` هم منعو�؟ قاS: 0حتاS بحيلة. kتيك بز� 
 :Sفأصيح: �ألجَر يرحمك �هللا... فتفتح لي �تحدثني. قا Sلسؤ��

على 0ّال تظهر في �لِحَلق فيعرفو�. قاS: على 0ّال 0ظهر.

.cلنا� Sفيسأ qلك. �كنَت تظنه يخرD فكا` يفعل

فعا1 �لفندقي يسأله متثبتًا �قد كبر �لرجل في عينيه حتى كأ` 
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�لذ� تحتويه غرفته ملك �0 �]ير، عا1 يسأS متثبتًا: DE` فهو من 
0صحا4 0حمد بن حنبل؟

��لى  �لمحنة  �هللا  �فع  حتى  Dلك  على  �لبث  نعم؛   :Sقا
�ألمر �لمتوكل، فأحيا �لمذهب �لحق، مذهب 0هل �لسنة، �0ما= 
 - i0عر� iلبدعة، �جز~ �هللا 0حمد بما صبر. فكا` - كما تعر�
Eما* �ألمة، �0ّيد �هللا به �لدين كما 0ّيد8 بأبي بكر يو* �لر1�، فصا� 
َيعرi لهذ� �لرجل حقه �يقوS ألصحابه: هذ� يقع عليه �سم طالب 

�لعلم.

قاS �لفندقي: جز�� �هللا يا �بن سعيد خير�ً؛ فقد عّرفتني حقه، 
فهلّم بنا Eليه.

كا` بقّي بن مخلد �ألندلسي �حيد�ً في غرفته، يتقلب من 
�أللم �يتلو~ من �لحمى، قد طحطحه �لمرH �هّدته �أل�جاx فما 
0بقت منه Eال هيكًال كالقنا� �لجوفا\ يتر11 فيها �لهو�\، �َلَما يشكو 

.��D لى 0هله 0شد عليه من كلE لى بلد8 ��لتشو�E من �لحنين

�لم يكن في �لبيت Eال لبد �ضطجع عليه ��سا1� 0لقى عليها 
�0سه، �كتبه مبثوثة من حوله ما يدعها، �DE �10كه �نتبا8 نظر فيها، 
فإ�D غا4 عنه ِمن �لوجع عقله تركها في مكانها. فلما 1خال عليه 
0لفيا8 يقر0 في صحيفة في يد8. فجلسا ساعة يؤنسانه، فما شعر� 
Eال ضجة تدنو حتى حسباها قد �ستقر= في �لفند�، فنظر� من 
�لشّبا� فإ�D �لرحبة ��لطر� �لتي تؤE �1ليها ما فيها موطئ قد* خال 
ْ̀ ما�D جر~؟ فما 0حس  0 Sيسأ Sنسا`، فاضطر4 �لرجل �نزE من
Eال �لناc يقولو`: لقد 0تى... هو في �لطريق. فأيقن 0نه �لخليفة، 
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�لكنه �0~ موكب �لخليفة غير مر� فما �0~ مثل �ليو*، �1نا من 
شيخ ��قف في 0طر�i �لناc فسأله من �لقا1*، �0ين يذهب؟

قا1*  �لخليفة،  Eلى  �لذ� ال يمشي  �هللا،  0بو عبد  Eنه   :Sفقا
ليعو1 مريضًا في هذ� �لفند�.

فصا� �لفندقي: 0بو عبد �هللا قاE *1لى فندقي، 0بو عبد �هللا؟! 
�طفق يصيح �يثب ال يد�� ما�D يصنع �ما�D يقوS، �ما يحفله 
0حد أل` �لناc يستشرفو` �لطريق ينظر�` �قد �حتشد�� فيها، فما 
بقي بّز�] في 1كانه �ال تاجر في سوقه �ال طالب علم في حلقته، 

�لهم ��1ٌّ �جلبة.
�صحا �لفندقي على نفسه، فإ�D هذ� �لبحر ينشّق بقد�� �هللا، 
��DE �لخلق يسكتو` حتى كأ` على ��zسهم �لطير، �يبد� �إلما* 
�من حوله طلبة �لعلم قد �حتشد�� من جها= بغد�1 كلها، بغد�1 
�0قالمهم  قر�طيسهم  �بأيديهم  مليونا`،  يسكنها  �لتي  �لعظيمة 
�لغرفة، فوقف على  Eلى  فانتهى �إلما*  يكتبو` كل كلمة يقولها. 
�لمريض فقاS له: يا 0با عبد �لرحمن، 0بشْر بثو�4 �هللا، 0عال� �هللا 

Eلى �لعافية �مسح عنك بيمينه �لشافية.
فتناقل �لقو* ما قاS فكتبو8.

�ليو*  يذكر�` هذ�   cلنا�� بعد Dلك �0عو�*  0عو�*  �مر= 
�لعلما\   Sمحط �جا �لزيا�� �لفند� فغد� منذ تلك  0ما  �لمشهو1. 
��لكبر�\، ��1= على صاحبه 0خالi �لر]�، �0ما بقّي فقد شفا8 

�هللا �0عاE 81لى �ألندلس فمألها علمًا.
*   *   *
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0بو جهل*

�لمنظر �أل��
(في بيت عاتكة بنت عبد �لمطلب)

عاتكة: يا 0خي، ��هللا لقد �0يت �لليلة �zيا 0فظعتني �تخوفت 
0` يدخل على قومك منها شر �مصيبة، فاكتم عني ما 0حدثك، 

فإنهم E` سمعوها �Dkنا �0سمعونا ما ال نحب.
�لعباc: حّدثيني، فسأكتم �لحديث.

عاتكة: �0يت ��كبًا قد 0قبل على بعير له حتى �قف باألبطح، 
مصا�عكم  Eلى  ُغَد�(١)   Sَيا فانفر��  "0ال  بأعلى صوته:  ثم صر� 
 cليه. ثم 1خل �لمسجد ��لناE جتمعو�� cفي ثال�"، فأ�~ �لنا

___________________
* ُنشر= في >�لرسالة< قبل صد�� كتا4 >محمد< لتوفيق �لحكيم. �قد 
حّولت فيها ما جا\ في �لسير� �لنبوية Eلى تمثيلية من غير 0` 0بدS فيه 

شيئًا �0 0]يد عليه شيئًا.
(١) �0 يا Sk غد�، ��لغا�1 ��لغّد�� هو �لذ� ينقض �لعهد �يتر� �لوفا\، 

�ُيقاS في حالة �لند�\ خاصة: يا ُغَد�! (مجاهد).
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ثم  �لكعبة،  ظهر  على  بعير8  به  َمُثَل(١)  هم حوله  فبينما  يتبعونه، 
صر� بمثلها، ثم مثل به على �c0 0بي قبيس فصر� بمثلها، ثم 
0خذ صخر� فأ�سلها فأقبلت تهو�، حتى �DE كانت بأسفل �لجبل 

��فّضت(٢)، فما بقيت ��1 من ��1 مكة Eال 1خلها منها فلقة.
�لعباE :c` هذz� 8يا حق، فاكتميها �ال تذكريها ألحد.

�لمنظر �لثاني

(في �لحر* �قد غابت �لشمس
�جلست قريش في مجلسها من حوS �لكعبة)

0بو جهل في �هط من قريش يتحدثو` برzيا عاتكة.
0بو جهل: يا 0با �لفضل، �DE فرغت من طو�فك فأقبل علينا.

(cيقبل �لعبا)
0بو جهل: يا بني عبد �لمطلب! متى ظهر= فيكم هذ8 �لنبية؟

�لعباc (متجاهًال): �ما ��D؟
0بو جهل: �لرzيا �لتي �0= عاتكة؟

�لعباc: �ما �0=؟
___________________

(١) َمُثَل به: قا* به منتصبًا (مجاهد).
(٢) �ْ�َفضَّ �ترّفَض �لشي\: تفر� (مجاهد).
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0بو جهل: كأنك ال تد��؟ 0لم تحّد� بذلك �لوليَد بن عتبة؟ 
0ما �ضيتم - يا بني عبد �لمطلب - بكذ4 �لرجاS حتى جئتمونا 
بكذ4 �لنسا\؟ ]عَمْت عاتكة في �zياها 0نه قاS: "�نفر�� في ثال�". 
فسنتربص بكم هذ8 �لثال�، فإ` يكن حقًا فسيكو`، �E` تمِض 
�لثال� �لم يكن من Dلك شي\ نكتب كتابًا 0نكم 0كذ4 0هل بيت 

في �لعر4.
فإ`  �سته؟  يا مصّفر�ً  منتٍه  0نت  هل  (�قد غضب):   cلعبا�

�لكذ4 فيك �في 0هل بيتك.
(يهم به فيحوS �لقرشيو` بينهما)

�لقرشيو`: ما كنت - يا 0با �لفضل - َجهوًال.

�لمنظر �لثالث
(في بطن �لو��1 صباحًا)

�لعباc (لرجل معه): لقد لقيت من عاتكة D0ً~ شديد�ً لما 
0فشيت من حديثها، �لم تبق �مر0� من بني عبد �لمطلب Eال 0تتني 
ثم  �جالكم،  في  يقع   `0 �لخبيث  لهذ�  0قر�تم  0قر�تم...   :Sتقو
قد تنا�S �لنسا\ �0نت تسمع، ثم لم يكن عند� غير� لشي\ مما 
سمعت. فو�هللا ألتعرضن له، �E` عا1 قاتلته، فلقد فاتني منه 0مر 

0حب 0` �10كه منه.
با4  من  خا�جًا  جهل  0بو  هذ�  �لفضل،  يا 0با  �نظر  �لرجل: 

�لمسجد يشتّد.
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فانظر  �Dهب  مني؟  فَرقًا  هذ�  0كل  �هللا؟  لعنه  ما له   :cلعبا�
ما شأنه.

(يذهب �لرجل �يرجع على عجل)

�لرجل: (مضطربًا): 0ال تسمع؟

�لعباc: ما�D؟

�لرجل: هذ� َضْمَضم بن عمر� �لِغفا�� يصر� ببطن �لو��1 
�قد شق قميصه، �حّوS �حله، �جدx بعير8! �سمع ...

(يتقدما` �يصغيا`)

مع  0مو�لكم  �للطيمة!  �للطيمة!  قريش،  يا معشر  ضمضم: 
0بي سفيا` قد َعَرH لها محمد في 0صحابه، ال �0~ 0` تد�كوها. 

�لغو�، �لغو�!

(حركة ��ضطر�4 �لغط �صيحا= حماسية)

�جل: هذ8 ��هللا �zيا عاتكة!

kخر: ��هللا E` 0خذ محمد �لعير ال تفلح قريش 0بد�ً.

kخر: �نفر�� Eلى مصا�عكم في ثال�. z� `Eيا عاتكة كأنها 
0خذ باليد.

0بو جهل: هه! 0يظن محمد 0نها كعير �بن �لحضرمي؟ ��هللا 
ليعلمن غير Dلك، Eنها قريش!
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با�  سهيل بن عمر�: يا Sk غالب! 0تا�كو` 0نتم محمد�ً ��لصُّ
من 0هل يثر4 يأخذ�` 0مو�لكم؟ من 1��0 ماًال فهذ� مالي.

(qيستعد�` للخر� ،cيتفر� �لنا)

�لمنظر �لر�بع

(في �لحر* �قت �لظهير�،
0مية بن خلف �سعد بن معاD سيد �أل�c �هو ضيفه �خليله)

0مية: تَعاSَ فُطْف بالبيت، فإنه �قت �لظهير� �ال ير�� 0حد.

(يطوi بالبيت �يجلس 0مية)

0بو جهل (قا1مًا): من هذ� �لذ� يطوi بالبيت؟

.Dسعد: 0نا سعد بن معا

محمد�ً  �kيتم  �قد  kمنًا،  بالبيت   i0تطو ما�D؟  جهل:  0بو 
�0صحابه �]عمتم 0نكم تنصر�نهم �تعينونهم؟! 0ما ��هللا لوال 0نك 

مع 0بي صفو�` ما �جعَت Eلى 0هلك سالمًا.

سعد: 0ما ��هللا لئن منعتني هذ� ألمنعنك ما هو 0شد عليك 
منه: طريقك Eلى �لشا*.

0مية (لسعد): ال ترفع صوتك على 0بي �لحكم فإنه سيد 0هل 
�لو��1.
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Eنه   Sيقو محمد�ً  فإني سمعت  عني،  Eليك  (ألمية):  سعد 
قاتلك!

0مية: Eيا�؟

سعد: نعم.

0مية: بمكة؟

سعد: ال ��10.

0مية: ��هللا ما كذ4 محمد.

(يسقط 0مية خائر�ً): DE` ��هللا ال 0خرq من مكة، DE` ��هللا 
ال 0خرq من مكة...

�لمنظر �لخامس

(في �لحر* مسا\، قريش في مجالسها، عقبة بن 0بي معيط قا1* 
على مجلس 0مية معه مجمر� فيها بخو�، 0بو جهل على Eثر8)

0مية: �يلك! لمن هذ�؟

عقبة: لك يا 0با علي. قم �ستجمر فإنما 0نت من �لنسا\.

0مية: قبحك �هللا �قبح ما جئت به.

(يصل 0بو جهل)
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0بو جهل: يا 0با صفو�`، Eنك متى ير�� �لناc قد تخلفت 
�0نت من 0شر�i قريش تخلفو� معك، فسر يومًا �0 يومين.

0مية: 0فعل!
(يمشي عقبة �0بو جهل Eلى عتبة �شيبة �بَني �بيعة �]معة بن 

�ألسو1 �حكيم بن حز�*)
بالكم  فما   ،cلنا� قا1�  �0نتم  قريش  سا1�  0نتم  0بو جهل: 

ال تتجهز�`؟
عتبة: لقد �ستقسمنا باأل]ال* فخرq �لناهي.

عقبة: كال؛ �لكنه �لفزx من �للقا\.
عتبة: 0لمثلي يقاS هذ�؟ ��هللا لوال 0نك عند بيت �هللا...

 �D0بو جهل: 1عه يا 0با �لوليد، فإنك �ليو* شيخ قريش؛ فإ
.c0قا* �لنا qلم تخر
.qعتبة: سأخر

�لمنظر �لسا&%

(يفصلو` من مكة، �هم 0لف �جل فيهم شيو� قريش 
�0شر�فها قد خرجو� على �لصعب �لذلوS، �معهم �لَقينا= 

يضربن بالدفوi �يغنين بهجا\ �لمسلمين،
�قد ��تّج بهم �لو��1)
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�لمنظر �لسابع

(ما\ في �لبا1ية، عليه خبا\ �جل �عليه جا�يتا` تختصما`، 
يقف عليه �جال` من �لمسلمين فيستقيا`)

�لجا�ية: ال 10عِك حتى تقضيني �لذ� لي...
�ألخر~: 1عيني، فستأتي �لعير غد�ً �0 �لذ� بعد8، فأعمل 

لهم، فأقضيك.
�لرجل: لقد صدقت، فستأتي �لعير غد�ً �0 بعد غد.

(يسمع �لرجال` فيجلسا` على بعيريهما ليلحقا بالمسلمين. 
0بو سفيا` يأتي بعد قليل يتقد* �لعير �حد8)

0بو سفيا`: هل 0حسست 0حد�ً 0يها �لرجل؟
�لرجل: ما �0يت 0حد�ً 0نكرE ،8ال 0` ��كبين قد 0ناخا Eلى هذ� 

�لتل، ثم �ستقيا في شن لهما ��نطلقا.
0بو سفيا`: �0ني مبر� ناقيتهما.

...��D لرجل: هو�
(يأتي 0بو سفيا` �لمبر� فيأخذ من 0بعا�هما في يد8، �يمضي 

مسرعًا فينجو بالعير)
0بو سفيا`: هذ� هو �لنو~، هذ8 ��هللا عالئف يثر4.
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�لمنظر �لثامن
(في جيش �لمسلمين في ]فر�`،

�قد جا\هم �لخبر بمسير قريش ليمنعو� عيرهم)
قاS �سوS �هللا ‘: >E` �لقو* قد خرجو� من مكة على كل 

صعب �DَلوS(١)، فما تقولو`؟ �لعير 0حب Eليكم من �لنفير؟<.

�جل: عليك بالعير �x1 �لعد�.

kخر: هّال Dكر= لنا �لقتاS حتى نتأّهب! Eنا خرجنا للعير.

(يتغير �جه �سوS �هللا ‘)

�لمقد�1 بن �ألسو1: يا �سوS �هللا! �مِض لما 0مر� �هللا فنحن 
معك. ��هللا ال نقوS لك كما قالت بنو Eسر�ئيل لموسى: �Dهب 0نت 
��بك فقاتال Eّنا ههنا قاعد�`، �لكن �Dهب 0نت ��بك فقاتال Eنا 
معكما مقاتلو`. ��هللا �لذ� بعثك بالحق نبيًا، لو سر= بنا Eلى بر� 
�لغما1 لجالدنا معك من �1نه؛ نقاتل عن يمينك، �عن شمالك، 

�من بين يديك، �من خلفك، حتى تبلغه.

(يشر� �جه �سوS �هللا ‘)

�لمسلمو`: كلنا ��D �لرجل يا �سوS �هللا، �لكننا ظننا 0` في 
�لعير قو� لإلسال*.

___________________
لوS هو �لسهل �النقيا1. �يقاS: >�كب �لقو* كل صعب �DَلوS في  (١) �لذَّ

0مرهم<: �0 �تخذ�� كل سبيل (مجاهد).
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قاS �سوS �هللا ‘: 0شير�� علي.

منذ  ما Dلت  ��هللا  �عزها.  قريش  Eنها  �هللا،   Sيا �سو عمر: 
عز=، �ال kمنت منذ كفر=، ��هللا لتقاتلنك، فتأهب لذلك 0هبته 

�0عد1 له عدته.

!cهللا ‘: 0شير�� علي 0يها �لنا� Sسو� Sقا

سعد(٢): لعلك تريدنا - معاشر �ألنصا� - يا �سوS �هللا؟

قاS �سوS �هللا: 0جل.

هو  به  ما جئت   `0 بك �صدقنا�، �شهدنا  kمنا  قد  سعد: 
�لحق، �0عطينا� على Dلك عهو1نا �مو�ثيقنا على �لسمع ��لطاعة. 
�لعلك - يا �سوS �هللا - تخشى 0` تكو` �ألنصا� تر~ عليك 0ال 
ينصر�نك Eال في 1يا�هم، �Eني 0قوS عن �ألنصا� �0جيب عنهم، 
َفِصْل حباSَ من شئت، �ُخْذ من 0مو�لنا ما شئت، �ما 0خذ= منا 
كا` 0حب Eلينا مما تركت لنا، �ما 0مر= فيه من 0مٍر فأمُرنا تبع 
ألمر�. فامِض يا �سوS �هللا لما 1�0= �نحن معك. ��لذ� بعثك 
�لبحر فخضته لخضنا8 معك �ما  بنا هذ�  �ستعرضت  لو  بالحق، 
تخلف منا �جل ��حد، �ما نكر8 0` تلقى بنا عد�نا، �Eنا لُصُبر 
في �لحر4، ُصُد� عند �للقا\، �لعل �هللا يريك منا ما َتَقرُّ به عينك. 

فسر بنا على بركة �هللا.

___________________
(٢) �بن عبا1� كما قيل، ��بن معاD على �ألصح، �DE` يكو` قد لحق 

�سوS �هللا ‘ بعد 0` كا` بمكة لما علم بخر�جه.
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قاS �سوS �هللا ‘: >سير�� �0بشر��، فإ` �هللا �عدني Eحد~ 
�لطائفتين، فو�هللا لكأني 0نظر Eلى مصا�x �لقو*<.

�لمنظر �لتاسع
(ما\ في �لبا1ية عليه شيخ من �لعر4 يقد* عليه �سوS �هللا ‘ 

�0بو بكر �لصديق �يسأالنه عن قريش)

- ما�D تعرi عن قريش؟
�لرجل: ال 0خبركما حتى تخبر�ني من 0نتما!

قاS �سوS �هللا ‘: E` 0خبرتنا 0خبرنا�.
�لرجل: ��D بذ��.

قاS �لرسوS ‘: نعم.
�لرجل: بلغني 0` محمد�ً �0صحابه خرجو� يو* كذ�، فإ` كا` 

َصَد� �لذ� 0خبرني فهم �ليو* في مكا` كذ�.
0بو بكر (لنفسه): لقد عرi مكاننا.

فإ`  كذ�،  يو*  خرجو�  قريشًا   `0 �بلغني  (متممًا):  �لرجل 
َصَد� �لذ� 0خبرني فهم �ليو* في مكا` كذ�. فَمن 0نتما؟

قاS �لنبي ‘: نحن من ما\.
ما\  من   *0 �لعر��  ما\  0من  ما\؟  من  (متعّجبًا):  �لرجل 

�لشا*؟
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�لمنظر �لعاشر
(في بد�، على �لما\ �أل1نى من �لمدينة)

0هو  �لمنزS؟  0�0يت هذ�  �هللا!   Sيا �سو �لمنذ�:  �لُحبا4 بن 
0* هو  نتأخر عنه،   �0 نتقدمه   `0 لنا  تعالى ليس  0نزَلَكه �هللا   Sٌمنز

�لر�0 ��لحر4 ��لمكيد�؟

قاS: بل هو �لر�0 ��لحر4 ��لمكيد�.

 cفانهض بالنا ،Sهذ� ليس بمنز `E ،هللا� Sلحبا4: يا �سو�
حتى تأتي 10نى ما\ من �لقو* فتنزله، ثم نغو� ما عد�8 من �لقلب، 

ثم نبني عليه حوضًا فنملؤ8، فنشر4 �ال يشربو`.

قاS �لنبي ‘: لقد 0شر= بالر�0.

(يتقد* �لمسلمو`)

�لمنظر �لحا&� عشر
(في بد�، على �لما\ �أل1نى من �لقو*)

سعد: يا نبي �هللا! 0ال نبني لك عريشًا من جريد تكو` فيه، 
�نعد عند� �كائبك، ثم نلقى عد�نا، فإ` 0عزنا �هللا تعالى �0ظهَرنا 
على عد�نا كا` Dلك ما 0حببنا، �E` كانت �ألخر~ جلست على 
�هللا  يا نبي  0قو�*  عنك  تخلف  فقد  ���\نا؟  بمن  فلحقت  �كائبك 
ما نحن بأشد لك حبًا منهم، لهم �غبة في �لجها1 �نية، �لو ظنو� 
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0نك تلقى حربًا ما تخلفو� عنك، Eنما ظنو� 0نها �لعير، يمنعك �هللا 
بهم �يناصحونك �يجاهد�` معك.

قاS �سوS �هللا ‘: >�0 يقضي �هللا خير�ً من Dلك يا سعد<.

�لمنظر �لثاني عشر
(قريش في �لجحفة في طريقهم Eلى بد�)

�سوSٌ: يا معشر قريش! قد �0سلني Eليكم 0بو سفيا` 0نه قد 
نجا بالعير، فا�جعو� فأحر]�� عيركم.

0بو جهل: سو0ً� لك! ��هللا ال نرجع حتى نحضر بد��ً فنقيم 
 iعليه ثالثة 0يا*، ننحر �لجز� �نطعم �لطعا* �نسقى �لخمر �تعز

علينا �لقيا`، فال يز�لو` يهابوننا 0بد�ً.
�لرسوS: هذ� بغي، ��لبغي منقصة �شؤ*.

0بو جهل: صه! قطع �هللا لسانك.
�ألخنس: لقد صد� �لرسوS، �0نا ��جع بقومي.

لكم  �خلص  0مو�لكم  �هللا  نجى  قد  ]هر�!  يا بني  (لقومه): 
صاحبكم مخرمة بن نوفل، �Eنما نفرتم لتمنعو8 �ماله، فاجعلو� بي 
حميتها ���جعو� فإنه ال حاجة بكم Eلى 0` تخرجو� في غير منفعة.

(ضجة �هياq �لغط... ينفر1 �ألخنس بأبي جهل)
�ألخنس: 0تر~ محمد�ً يكذ4؟
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0بو جهل: ما كذ4 قط، كنا نسميه >�ألمين<. لكن �DE كانت 
فيهم  تكو`  ثم  ��لرفا1� ��لمشو��  �لسقاية  �لمطلب  بني عبد  في 

�لنبو�، فأ� شي\ يكو` لنا؟
�ألخنس: 0نت ��هللا تحسد8.
(يرجع �ألخنس �بنو ]هر�)

عمير بن �هب (قا1مًا): يا معشر قريش! لقد Dهبُت في �لو��1 
0حر] 0صحا4 محمد، 0نظر هل للقو* كمين �0 مد1، فأبعد= فلم 
�0 شيئًا، �Eنهم لثالثمئة �جل، يزيد�` قليًال �0 ينقصو` قليًال. 
�لكني �0يت �لمطايا تحمل �لمنايا: نو�ضح يثر4 تحمل �لمو= 
�لناقع، 0ال تر�نهم خرسًا ال يتكلمو`، يتلمظو` تلمظ �ألفاعي، 
ال يريد�` 0` ينقلبو� Eلى 0هليهم، ]�� �لعيو` كأنها �لحصى تحت 
�لجحف، ليس لهم منعة �ال ملجأ Eال سيوفهم؟ ��هللا ما نر~ 0` 
نقتل منهم �جًال حتى ُيقتل �جل منكم، فإ�D 0صابو� منكم 0عد�1هم 

فما خير �لعيش بعد Dلك، فر�� �0يكم.
حكيم بن حز�* (لعتبة): يا 0با �لوليد! Eنك كبير قريش �سيدها 
Eلى  فيها بخير  ُتذكر   Sلى خصلة ال تز�E فيها، فهل لك   xلمطا��

kخر �لدهر؟
عتبة: ما ��D يا حكيم؟

حكيم: ترجع بالناc، �تحمل 1* حليفك عمر� بن �لحضرمي.
.cلي �لنا xُ1عتبة: هذ� ��هللا �لر�0، فا
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(cيدعو �لنا)
عتبة (خطيبًا): يا معشر قريش! Eنكم ��هللا ما تصنعو` بأ` تلقو� 
محمد�ً �0صحابه شيئًا، ��هللا لئن 0صبتمو8 ال يز�S �جل منكم ينظر 
�لنظر Eليه، قتل �بن عمه ��بن خاله ��جًال  في �جه �جل يكر8 
من عشيرته. ��جعو� �خّلو� بين محمد �سائر �لعر4، فإ` 0صابو8 
تعّرضو� منه  1�0تم، �E` كا` غير Dلك كفاكم �لم  �لذ�  فذلك 
ما تريد�`. يا قو*! �عصبوها �ليو* بر0سي �قولو�: َجُبَن عتبة، �0نتم 
تعلمو` 0ني لست بأجبنكم. يا قو*! 0طيعوني فإنكم ال تطلبو` غير 
1* �بن �لحضرمي �ما 0خذ من �لعير، �قد تحملت Dلك. يا معشر 
قريش! 0نشدكم �هللا في هذ8 �لوجو8 �لتي تضي\ ضيا\ �لمصابيح 0` 

تجعلوها 0ند��1ً لهذ8 �لوجو8 �لتي كأنها عيو` �لحيا=.
(يسكت عتبة �يلغط �لقو* لغطًا شديد�ً)

�جل: نِِعّما يقوS 0بو �لوليد!
kخر: هو ��هللا �لر�0.

kخر: عتبة سيد �لناc فأطيعو8.
عتبة (لحكيم): �نطلق Eلى �بن �لحنظلية.

(يذهب حكيم)
 ،cليك لترجع بالناE عتبة �0سلني `E :(ألبي جهل) حكيم

�هو يحمل 1* حليفه �بن �لحضرمي.
غير8 ألعضضته.  قالها  لو  ��هللا  هذ�؟   Sيقو 0هو  0بو جهل: 
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�نتفخ ��هللا سحر8! كال ��هللا، ال نرجع حتى يحكم �هللا بيننا �بين 
محمد.

(يرسل 0بو جهل Eلى عامر بن �لحضرمي)
 `0 يريد  �بيعة،  عتبة بن  حليفك،  هذ�  (لعامر):  جهل  0بو 
يرجع �لناc �يخذلهم عن �لقتاS، �قد تحمل 1ية 0خيك من ماله 
يزعم 0نك قابلها. 0ال تستحي 0` تقبل �لدية من ماS عتبة �قد �0يت 

ثأ�� بعينك؟ فقم ��Dكر مقتل 0خيك.
(عامر يتكشف �يحثو عليه �لتر�4)

عامر (صائحًا): ��عمر�8... ��عمر�8!
(يهيج �لناc �يتحمسو`)
حكيم (لعتبة): لقد 0ثا�ها.

عتبة: 1عه، فسيكو` شؤمًا �بال\ على قومه.

�لمنظر �لثالث عشر

(�شتعلت �لحر4 �قتل �لمسلمو` عتبة �شيبة ��لوليد،
��جع سر�قة، �كا` قد 0جا�هم من كنانة)

0بو جهل: يا معشر �لناc! ال يهمّنكم خذال` سر�قة، فإنه كا` 
على ميعا1 من محمد. �ال يهمّنكم قتل عتبة �شيبة ��لوليد، فإنهم 
قد عّجلو�. ��لال= ��لعز~ ال نرجع حتى نقر` محمد�ً �0صحابه 
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بالحباS. يا معشر قريش! ال تقتلوهم، خذ�هم 0خذ �ليد.
على   cلنا� فيحض  �لعريش  من   ‘ �هللا   Sسو�  qيخر)

(Sلقتا�
>0ما ��لذ� نفس محمد بيد8، ال يقاتلهم �جل فُيقتل صابر�ً 

محتسبًا مقبًال غير مدبر Eال 10خله �هللا �لجنة<.
(عمير بن �لحما* يأكل تمر�= في يد8)

عمير: بٍخ بٍخ... ما بيني �بين 0` 10خل �لجنة Eال 0` يقتلني 
هؤال\؟

(يلقي �لتمر�= �يتقد*)

1ِ�[ بغير  �هللا  Eلى  عمير (هاجمًا): �كضًا 
�لمعا1 �عمل  �لّتقى       Eال 
�لجها1ِ على  �هللا  في     ��لصبر 
�لنفا1ِ ُعرضُة   1ٍ�[    �كلُّ 
��لرشا1 ��لبر  �لتقى     غير 

(تز1�1 �لحر4 �ضطر�مًا)

�لمنظر �لر�بع عشر

(قريش تنهز*. �بن مسعو1 يفتش بين �لقتلى عن �جل)
عبد �هللا: هل 0خز�� �هللا يا عد� �هللا؟
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(يضع �جله على عنق 0بي جهل �هو على kخر �مق)
0بو جهل: �بَِم 0خز�ني؟ 0ْعَمُد(١) من �جل قتلتمو8! 0خبرني، 

لمن كانت �لعاقبة: لنا �0 علينا؟
عبد �هللا: بل هللا ��سوله!

�لمنظر �لخامس عشر

(في �لحر*، �قد جلس 0بو سفيا` �0بو لهب
في ناc من قريش ينتظر�` �ألخبا�)

0بو لهب: هذ� �بن عبد عمر�. ما ���\� يا �بن عبد عمر�؟
�شيبة  �ُعتبة  0بو جهل  ُقتل  قريش!  فنيت  عمر�:  عبد  �بن 
�]معة �0مية بن خلف... لقد ظهر �إلسال*، فسيظل غالبًا Eلى يو* 

�لقيامة... �SDََّ �لشر� فال يعز 0بد�ً.

*   *   *

___________________
(١) 0َْعَمُد بمعنى: 0عجُب، �قيل معنا8 0توجع �0شتكي. �Dكر صاحب 
�للسا` خبر قتل 0بي جهل �مقالته هذ8 ثم قاS: قاS 0بو عبيد: معنا8 
هل ]�1 على سيٍد قتله قومه، هل كا` Eال هذ�؟ �0 0` هذ� ليس بعا�، 
�مر�81 بذلك 0` يهّو` على نفسه ما حل به من �لهال�. �نتهى كال* 

0بي عبيد (مجاهد).
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�لمحتويا=
٧ .................................................... مقدمة
١٩ ............................................... نحن �لمسلمين!
٢٧ .............................................. cفي بيت �لمقد
٤٣ �1يعة �هللا.......................................................
٥٦ محمد �لصغير..................................................
٦٥ ...................................................... �بن �لحب
٨٧ قضية سمرقند..................................................
١٠٩ هيالنة �لويس................................................
١٢٧ سيد� من بني 0مّية............................................
١٣٧ ............................................ ثالثو` 0لف 1ينا�
١٥٥ هند ��لمغير�.................................................
١٦٣ .................................................. هجر� معلم
١٩١ ................................................... x�1ليلة �لو
٢١٣ يو* �للقا\.....................................................
٢٣٧ عشية �ضحاها...............................................
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٢٥١ ........................................... kخر 0بطاS غرناطة
٢٥٩ .................................................. �جل ��مر0�
٢٦٧ عـالِـم........................................................
٢٧٥ ........................................... مع �لنابغة �لذبياني
٢٨٥ ........................................... في صحن �ألمو�
٢٩٣ ............................................... حكاية �لهميا`
٣٠٧ .......................................... على 0بو�4 �لمدينة
٣١٥ ................................................... طالب علم
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٣٤٣

من kثا� �لمؤلف
١ـ 0بو بكر �لصديق ١٩٣٥
٢ـ قصص من �لتا�يخ ١٩٥٧
٣ـ �جاS من �لتا�يخ ١٩٥٨
٤ـ صو� �خو�طر ١٩٥٨
٥ـ قصص من �لحيا� ١٩٥٩
٦ـ في سبيل �إلصال� ١٩٥٩
٧ـ 1مشق ١٩٥٩
٨ـ 0خبا� عمر ١٩٥٩
٩ـ مقاال= في كلما= ١٩٥٩
١٠ـ من نفحا= �لحر* ١٩٦٠
١١ـ سلسلة حكايا= من �لتا�يخ (١ ـ ٧) ١٩٦٠
١٢ـ هتاi �لمجد ١٩٦٠
١٣ـ من حديث �لنفس ١٩٦٠
١٤ـ �لجامع �ألمو� ١٩٦٠
١٥ـ في 0ند�نيسيا ١٩٦٠
١٦ـ فصوE Sسالمية ١٩٦٠
١٧ـ صيد �لخاطر البن �لجو]� (تحقيق �تعليق) ١٩٦٠
١٨ـ فكر �مباحث ١٩٦٠



٣٤٤

١٩٦٠ c١٩ـ مع �لنا
٢٠ـ بغد�1: مشاهد�= �Dكريا= ١٩٦٠
٢١ـ سلسلة 0عال* �لتا�يخ (١ ـ ٥) ١٩٦٠
٢٢ـ تعريف عا* بدين �إلسال* ١٩٧٠
٢٣ـ فتا�~ علي �لطنطا�� ١٩٨٥
٢٤ـ Dكريا= علي �لطنطا�� (١ ـ ٨) ١٩٨٥ ـ ١٩٨٩
٢٥ـ مقاال= في كلما= (�لمجموعة �لثانية)  ٢٠٠٠
٢ ٢٠٠١q ٢٦ـ فتا�~ علي �لطنطا��
٢٧ـ فصوS �جتماعية ٢٠٠٢
٢٨ـ سيد �جاS �لتا�يخ (محمد ‘) ٢٠٠٢

*   *   *



٣٤٥
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