
  

  مختارات من مؤلفات علي الطنطاوي

 

  

  من آتاب 

  صور وخواطر
  .منوعة يحتوي الكتاب على خواطر

  

  أعرابي في حمام

  

ياً مثله قوةَ جنَان، وفصاحة لسان، وشدة بيان  صحبنا في رحلتنا إلى الحجاز، دليل شيخ من أعراب نجد يقال له صلَبى ما رأيت أعراب               

ولوال مكان النبرة البدوية لحسبته قد انصرف الساعة من سوق عكاظ، لبيان لهجته، وقوة عارضته، وكثرة ما يدور على لسانه من                     

نا أيام طويلة، فما شـئنا      وكان أبي النفس، أشم المعطس، كريم الطباع، لكن فيه لوثة وجفاء من جفاء األعراب، رافق              . فصيح الكالم 



خلة من خالل الخير إال وجدناها فيه، فكان يواسينا إذا أصبنا، ويؤثرنا إذا َأضقنا، ويدفع عنا إذا هوجمنا، ويفدينا إذا تألمنـا، علـى                        

 :شجاعة نادرة، ونكتة حاضرة، وخفة روح، وسرعة جواب، قلنا له مرة

مس، قبيلة لئيمة يأنف الكرام من االنتساب إليها، وأنت فيما علمنا سيد كريم مـن               في عرب اليوم، كباهلة في عرب األ      ) صلَبة( إن   -

  :فضحك وقال. سادة كرام، وليس لك في هذه القبيلة نسب؟ فما لك تدعى صلبى

  . صدقتم واهللا، ما أنا من صلبة، وال صلبة مني، وإني لكريم العم والخال ولكن هذا االسم نكتة أنا مخبركم بها-

  :قال. هات: قلنا

  :ائن سمياك صلَبى عشت؟ قال: قلنا.  كان أبواي ال يعيش لهما ولد، فلما ولدت خشيا علي فسمياني صلَبى-

  .إن عزرائيل أكرم من أن يقبض روح صلَبى

  :هل أنت متزوج يا صلَبى؟ قال: وسألناه مرة

  .إلي، حتى ضقت باحتمالها ذرعاً فطلقتها ثالثاً وثالثين لقد كنت متزوجاً بشر امرأة تزوجها رجل، فما زلت أحسن إليها وتسيء -

  إنها تبين منك بثالث، فعالم الثالثون؟: قلنا

  !صدقة مني على األزواج المساكين: فقال على الفور

  :لهموطال بنا الطريق إلى تبوك، ومّل القوم، فجعلوا يسألونه عن تبوك، ويكثرون عليه، يتذمرون من بعدها، حتى إذا كثروا قال 

ولم يكن صلَبي يعرف المدن، ولم يفارق الـصحراء قـط إال إلـى              . ما لكم تلومونني على بعدها؟ واهللا لم أكن أنا الذي وضعها هناك           

فلما بلغنا مشارف الشام أغريناه باإلبالد ودخول المدينة، وجعلنـا نـصف إليـه              ...) وتبوك ال تزيد عن خمسين بيتاً     (حاضرته تبوك   

أبى، وكنت صفّيه من القوم وخليله ونجيه فجعلت أحاولره وأداوره، وبذلت في ذلك الجهد فلم أصنع معه شيئاً لما                   الشام، ونشوقه في  

استقر في نفسه من كراهية المدن وإساءة الظن بأهلها، وكان عربياً حراً، ومسلماً موحداً، ال يطيق أن يعـيش يومـاً تحـت حكـم                         

  ...أو يرى مرة مظاهر الشرك) الروم(

  ...ناه وتركناهفودع

* * *  

وعدت إلى دمشق، فانغمست في الحياة، وغصت في حمايتها أكد للعيش، وأسعى للكسب، فنسيت صلَبى وصـحبته، وكـدت أنـسى                     

وكان أمس فإذا بي ألمح في باب الجابية وسط الزحمة الهائلة، وجهاً أعرفه فلحقت به               ... الصحراء وأيامها، ومرت على ذلك شهور     

  :  هو وجه صلَبى، فصحت بهأتبينه فإذا

  . ال صلَبى وال ملَبى-: قال!  صلَبى-

  أنا في طلبك منذ ثالث ثم ال تأتي إلي وال تلقاني؟: ولم ويحك؟ قال: قلت



 وأي ثالث وأي أربع؟ أتحسبها تبوك فيها أربعمائة نسمة؟ إنها دمشق يا صلَبي، فيها أربعمائة ألف إنسان، فأين                   -: فقلت له ضاحكاً  

  لقاني بين أربعمائة ألف؟ت

  . صدقت واهللا-: قال

فاستخرجته من هذه الزحمة الهائلة، وملت به إلى قهوة خالية، فجلسنا بها ودعوت له بالقهوة المـرة والـشاهي،                   . هلم معي : قلت

  :فسر، وانطلق يحدثني قال

فلمـا  ... تحدثني أن لو أجبت القوم ورأيت المدينة       لما فارقتكم ورجعت وحيداً، أسير بجملي في هذه البادية الواسعة، جعلت نفسي              -

كان رمضان مر بنا بعض الحضريين فدعوني إلى صحبتهم ألرشدهم الطريق، ثم أغرونـي كمـا أغريتمـوني، وحـاوروني كمـا                      

ـ                     ا أهـول   حاورتموني حتى غلبوني على أمري ودخلوا بي دمشق، فما راعني واهللا يا ابن أخي إال سيارة كبيرة كسيارتكم هذه، لكنه

وأضخم، لها نوافذ وفيها غرف، وقد خطوا لها خطين من حديد فهي تمشي عليهما، فأدخلوني إليها، فخشيت واهللا وأبيت، فأقـسموا                     

لي وطمأنوني، فدخلت ويدي على خنجري إن رأيت من أحد شيئا أكره وجأته به، وعيني على النافذة إن رابني من الـسيارة أمـر                        

فما راعنا إال رجل بثياب عجيبة قد انشق إزاره شقاً منكراً، ثم التف على فخذيه فبدا كأنما هو بسراويل                   قفزت إلى الطريق، وجلست،     

من غير إزار، وعمد إلى ردائه فصف في صدره مرايا صغيره من النحاس، ما رأيت أعجب منها، فعلمت أنـه مجنـون وخفـت أن                         

  (...)!جابي ماذا، جب اهللا : قلت.  هو الجابي:يؤذينا، فوضعت كفي على قبضة الخنجر، فابتسم صاحبي وقال

  .أعني هذه السيارة) الترام(اسكت، إنه جابي : قال

ثم مد يده بقرشين اثنين، أعطاه بها فتاتة ورق، فما رأيت واهللا صفقة أخسر منها، وعجبت من بالهة هذا الرجل إذ يشتري بقرشين                       

ية حتى جاء رجل كاألول له هيئة ِقزدية أال أنه أجمل ثياباً، وأحسن بزة، فأخذ هذه                ورقتين ال تنفعان وجلست ال أنبس، فلم تكن إال هنَ         

  :هذا واهللا الذل، فقّبح اهللا من يقيم على الذل والخسيفة، وقمت إليه فلببته وقلت له: األوراق فمزقها، فثارت ثائرتي، قلت

  .ه قروشنا فتمزقه، ألمزقن عمرك يا اين الصانعة، أتعمد إلى شيء اشتريناه بأموالنا، ودفعنا ب-

وحسبت صاحبي سيدركه من الغصب لكرامته، والدفاع عن حقه مثل ما أدركني فإذا هو يضحك، ويضحك الناس ويعجبون من فعلي،                    

  ... تمزيق أوراق الناس التي اشتروها بأموالهم-فيما زعموا-ألن عمل هذا الرجل 

  وما الحمام يا ابن أخي؟: فقلت. م إلى الحمامهلّ: ولما نزلنا من هذه اآلفة، قال لي صاحبي

  .تغتسل وتلقي عنك وعثاء السفر: قال

  .إن كان هذا هو الحمام، فما لي فيه من مأرب، حسبي هذا النهر أغطس فيه فأغتسل وأتنظف: قلت

  إن الحمام ال يعدله شيء، أو ما سمعت أن الحمام نعيم الدنيا؟... هيهات: قال

  .إذن فاسمع وره: قال. ال واهللا ما سمعت: قلت

وأخذني فأدخلني داراً قوراء في وسطها بركة عليها نوافير يتدفق منها الماء، فيذهب صعداً كأنه عمود من البلور ثم يتثنى ويتكـسر               

ويهبط كأنه األلماس، له بريق يخطف األبصار، صنعة ما حسبت أن يكون مثلها إال في الجنان، وعلى أطراف الـدار دكـك كثيـرة،                        

مفروشة باألسرة والمتكآت والزرابي كأنها خباء األمير، فلم نكد نتوسطها حتى وقثب إلينا أهلوها وثبة رجل واحد، يصيحون علينـا                    



واهللا ال يدنو مني أحد إال قطعت رقبتـه،         : صياحاً غريباً، فأدركت أنها مكيدة مدبرة، وأنهم يريدون اغتيالي، فانتضيت خنجري وقلت           

ويحك أو ما تراهم قد أحـاطوا       : فقلت له . عبوا، وغضب صاحبي وظنني أمزح، ومال علي يعاتبني عتاباً شديداً         فأحجموا وعجبوا ور  

  : بنا؟ قال

وعادوا إلى حركتهم يضحكون من هذا المزاح، ويدورون حولنا بقباقيبهم العاليـة،       . فسكت ودخلت . إنهم يرحبون بنا ويسلمون علينا    

ا هم صانعون حتى قادونا إلى دكة من هذه الدكك، وجاءوا ينزعون ثيابنا فتحققت أنها المكيـدة،                 ويجيئون ويذهبون، وأنا ال أدري م     

وأنهم سيسلبونني خنجري حتى يهون عليهم قتلي، فقد عجزوا أن يقاتلوني وبيدي الخنجر، فأبيت وهممت بالخروج ولكن صـاحبي                   

.  إني ذللت هذا الذل حتى أسلمتهم سلَبي يسلبونني وأنـا حـي            ألح علي وأقسم لي، فأجبت واستسلمت وإن روحي لتزهق حزناً على          

أما من مـسلم؟ أمـا مـن عربـي؟     : حتى إذا تم أمر اهللا ولم يبق علي شيء، قلت... ولو كنت في البادية ألريتهم كيف يكون القتال   

  أتكشف العورات في هذا البلد فال يغار أحد، وال يغضب إنسان؟

فكيف أتكشف بعد هذه الشيبة وتذهب عني في العرب فتكون فضيحتي إلى            : أفتغتسل وأنت متزر؟ قلت   : فهدأ صاحبي من ثورتي وقال    

  األبد؟

  !من أنبأك أنك ستتكشف؟ هال انتظرت: قال

فانتظرت وسكت فإذا غالم من أغلمة الحمام، يأخذ بيده إزاراً فيحجبني به حتى أنزع أزراري وأتزر به، فحمدت اهللا علـى النجـاة،                       

حبي قد تعرى فأخذ بيدي وأدخلني إلى باطن الحمام، فإذا غرف وسطها غرف، وساحات تفضي إلـى سـاحات، ومـداخل                     وكان صا 

ومخارج ملتفّة متلوية، يضل فيها الخريت وهي مظلمة كأنها قبر قد انعقدت فوقها قباب وعقود، فيها قوارير من زجاج تضيء كأنها                     

اطن الحمام أناس عري جالسون إلى قدور من الصخر فيها مـاء، فتعـوذت بـاهللا مـن                  النجوم اللوامع، في السماء الداجية، وفي ب      

الشيطان الرجيم، وقلت هذه واهللا دار الشياطين وجعلت ألتمس آية الكرسي فال أذكر منها شيئاً، فأيقنت أنها ستركبني الشياطين لمـا                     

 السيئة، وإني لكذلك، وإذا بالخبيث يعود إلـي يريـد أن            نسيت من آية الكرسي، وجعلت أبكي على شيبتي أن يختم لها هذه الخاتمة            

يا رجل، اتق اهللا، سلبتني ثيابي وسالحي، وعدت تجردني وتعريني، الرحمة يا مسلمون،             : ينزع هذا اإلزار الذي كسانيه، فصحت به      

  : فوثب إلي الناس، وأحدقوا بي، وجعلوا يضحكون، فقال صاحبي! الشفقة أيها الناس

ال، ستأخذ غيره، هذا كساء يفسد إذا مسه الماء،         : وأبقى عرياناً؟ قال  : قلت. صلَبى، ال تضحك الناس علينا، أعطه اإلزار       ما هذا يا     -

  .وإن للماء كساء آخر

ونظرت فإذا عليه هيئة الناصح، وإذا هو يدفع إلي إزاراً آخر، فاستبدلته به مكرهاً وتبعت صاحبي إلى مقصورة من هذه المقاصـير،     

وأنا أستجير باهللا ال أدري ماذا يجري علي، فبينما أنا كذلك وإذا برجل عار، كأنه قفص عظام، له                  ... ا عال قدر من هذه القدور     فجلسن

لحية كثة، وشكل مخيف وقد تأبط ليفاً غليظاً يا شر ما تأبط، وحمل ماعوناً كبيراً، يفور فوراناً، فاسترجعت وعلمت أنه الـسم وأنـه        

ي، فقصد إلي، فجعلت أفر منه وأتوثب من جانب إلى جانب وهو يلحقني ويعجب من فعلي، ويظـن أنـي أداعبـه،                      سيتناثر منه لحم  

  .وصاحبي يضحك ويقسم لي أنه الصابون، وأنه ال ينظف شيء مثله

  أال قليل من أشنان؟! أال شيء من سدر: قلت

  .واهللا ما أغشك، فجرب هذا إنه خير منه: قال

ل الرجل يدلكني دلكاً شديداً وأنا أنظر هل تساقط لحمي، هل تناثر جلدي، فال أجد إال خيراً فأزمعـت شـكره                     فاستجبت واستكنت، وأقب  

لوال أني وجدته يتغفلني فيمد يده تحت اإلزار إلى فخذي، فيدلكه ويقرصه، فقلت هذا ماجن خبيث، ولو ترك من شره أحد لتركنـي،                       



انه، ولحظ ذلك صاحبي فهمس في أذني أنه ينظفك وكذلك يـصنع مـع النـاس        ولصرفته عني شيبتي، وهممت بهشم أنفه وهتم أسن       

ما : كلهم، فلما انتهى وصب علي الماء، شعرت واهللا كأنما نشطت من عقال، وأحسست الزهو والخفة، فصحت فأنكرت صوتي فقلت                  

: فجعلت أغني وأحدو، فقال صـاحبي     واستخفني الطرب،   . هذا، أينطق لساني مغٍن من الجن؟ وأعدت الصيحة فازددت لصوتي إنكاراً          

  لعلك استطبت صوتك؟

  أفأدلك على باب القاضي؟ : قال. أي واهللا: قلت

  أال تعرف قصة جحا؟: وما أصنع في باب القاضي؟ قال: قلت

  .ال واهللا، ما أعرف جحا وال قصته: قلت

 خفيف الروح، فدخل الحمام مرة فغنى فأعجبه صـوته          كان جحا عالماً نحريراً، وأستاذاً كبيراً، لكن كان فيه فضائل نادرة، وكان           : قال

 وراقه حسنه، فخرج من فوره إلى القاضي، فسأله أن ينصبه مؤذناً وزعم أن له صوتاً ال يـدخل أذنـاً إالّ                      -وكان أقبح رجل صوتاً   -

  .اصعد المنارة فأذن نسمع: فقال القاضي... حمل صاحبها حمالً فوضعه في المسجد

  :أي صوت هذا، هذا الصوت الذي ذكره ربنا في الكتاب: فقال له القاضي. بق في المسجد رجل إال فر هارباًفلما صعد فأذّن، لم ي

  !..أصلح اهللا القاضي، ما يمنعك أن تبني لي فوق المئذنة حماماً؟: قال

* * *  

  . يلحق بهولمح األعرابي صديقاً له من أعراب نجد، قد مر من أمام القهوة، فقطع علي الحديث وخرج مهروالً
  
  
  
  
  
  
  

 

  م 1940 اعرابي في السينما نشرت عام
  

  
 

 أطوف في، مغمض العينين ، و عدت أدور مع الحياة كما تدور الساقية ،همه من عاتقي  فنسيته و طرحت، "صلَبي " وطالت غيبة 

و أروح و ما ، ريق و انقطاع النفَس جفاف ال و، أغدو إلى كد العقل و عذاب النفْس ، فال غاية أبلغ و ال راحة أجد ، مفحص قطاة 

 . أنتظر عذاب اليوم الجديد، فألقي بنفسي على كرسٍي أو سرير  , و ال طاقة على كتابة، بقي في بقية لعمل 

 ،و ليدو ،  تريانون –المواخيز  و هو يسير بين تلك... و إذا أنا بأعرابي في شملته يشير إلي ، المدرسة ذات يوم  و إني لغاٍد إلى

فصحت ... لم أملك من الفرح فمي ، يستهديني و وقفت له فلما دنا و تبينته  لعله ضال أحب أن: فقلت ،  حائراً يتلفت –و لُوزايس 

حافظ ، حياني تحية ذاكر للصحبة  و حييته و... بعد طول الغياب " صلَبي " و ما لي ال أصيح و قد وجدت ، وسط الناس  في السوق

 . حديثهو طفق يحدثني ، للود 

و ، و عفت المدن ، الحضر  و لقد واهللا كرهت... ما بتالني به اهللا من أمر الحمام ؟ لقد وقعت في داهيٍة أدهى  أتذكر يا شيخ: قال 



 بعد الذي كان ؟ فما أدري ماذا سيكون من أمري، أصبحت أخشى فيها على نفسي 

فأكرمني و أحسن ) .. الميدان ( وكنت قد عرفت داره في  , احبيفكان أول ما صنعت أن قصدت ص، قدمة أخرى ، قدمت الشام  ....

و لكني ال  : قلت.. و لم يكتِف بذلك من اكرامي بل أزمع أن يأخذني إلى ِسنَمه ، ذبح لي خروفاً  و، أحسن اهللا إليه ، استقبالي 

استحييت منه و كرهت أن أخالفه بعد الذي ف،ذلك  ال بد من: و ال أدري من هو ؟ فكيف تأخذني إليه ؟ قال ، أعرف ِسنمه هذا ؟ 

 : ما سار بي إليه ولقد قال المشايخ من قبيلتنا، لوال أن سنمة هذا صديق له عزيز عليه  , و قلت في نفسي... صنع في إكرامي 

 !. على اسم اهللا: فرضيت و قلت له ... صديقك ، صديق صديقك 
 

إن : و قلت ، فتوجست خيفة الشر ، الرواية  ابنه أن هات الجرائد حتى نرىو لكن الرجل لم يسر بل أدركه لؤم الحضر فصاح ب

 نالرجال و لضربنه ضرباً يبلغ مستقر و إال فما بال الجرائد ؟، الرجل قد ج نه عزاللؤم في  و هل تراه يضربني بها ؟ إذن و اهللا ألري

فشد ذلك من عزمي و " الغلبة لمن يبدأ : " علْوي   حمد بنو خشيت أن أتريث أو أتلوم فأخيب و أفشل و ذكرت حكمة... نفسه 

أم ، الفرار  أالبن المدينة الخوار، سترى لمن الجرائد و السياط : و قلت ، أطبقت بها على عنقه  و وثبت وثبة... " يا هو " صرخت 

 البن البر الحر ؟

 يا... و يلك يا صلَبي ... أقبل ) البنه ( يا فالن ، العون ، ة النجد! أنقذوني  , أدركوني: فأرتاع و أبيك و جعل يصيح من جبنه 

 ويلك ماذا اعتراك ؟، كف عني ، مجنون 

 ما: فقال ، وقد اجتمعوا ينظرون إلي بعيون من يهم بفري جلدي ، أرقب أهل المنزل  و قعت محاذراً، فأخذتني به رأفة فكففت عنه 

 . أمثلي يضرب بالجرائد ال أم لك ؟ ... بالجرائد: تحققت منك هذا الصنيع ؟ قلت أردت بهذا ويلك ؟ و بم أسأت إليك حتى اس
 

بنيه ضحكاً ما  و ضحك كل من كان حاضراً من أهله و، حتى لقد شبهت بطنه بقربة جوفاء أدخلتها الماء  فضحك و جعل يكركر

فصاح .  و قبحني إذ أنزل بمثلكم و هممت باالنصراف ،قوم  قبحكم اهللا من: فقلت ، شككت معه أن القوم قد أصابهم طائف من الجن 

  : فبررت بيمينه و قفلت راجعاً فقال لي بي و عزم علي إال ما رجعت

 : قال. تبوك حاضرتي ، و يحك فكيف إذن ؟ أنا من بالد النخيل : تبصر جريدة قط ؟ قلت  و أنت حسبت الجرائد مما يضرب به ؟ ألم

 . خذ هذه هي الجرائد:  إذن فجرائد ماذا ؟ قال :و تحسبها جرائد نخيل ؟ قلت 

يقرأ علي ما فيها فأستفيد علماً ينفعني في  فعجبت منها و سألته أن، ألقى إلي صحفاً سوداء بها من دقيق الكلم مثل دبيب النمل  و

أو  , كن عالماً" أنه جاء في األثر و لقد سمعت ، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل . طلب العلم  فإن الرجل ال يزال عالماً ما، أخرتي 

 . " و ال تكن الرابعة فتهلك، أو مستمعاً ، متعلماً 

أو ، منهم أو حضر  من سافر، فيها أخبار البشر : فماذا بها فيها مما ينفع الناس ؟ قال : كتب علم ؟ قلت  هل تظنها: فضحك و قال 

ينبغ من عالم أو أديب أو يقدم مغن أو تجي قينة أو تأمر  و ال، ا فما يصنع أحد من شيء إال دون فيه، تزوج أو ولد له ولد 

الدعوة إلى  و، و أخبار دور الدعارة ، حتى إن فيها صفة الخمر و اإلعالن عن الميسر ، فيها  الحكومة أو تنهى إال ذكر ذلك

 ... الروايات الخليعة

و عزمت على مفارقتها و ، وعلمت أن اهللا مهلك هذه القرية ، مزقتها شر ممزق  فلما سمعت ذلك طار عقلي و أخذت هذه الجرائد و

يجتزيء صاحبي بما أعلمني من  ولم، و ما ظننت أن مثل ذلك يكون ... أعود إليها بعد الذي سمعت من خبر جرائدها  نويت أال

ساء ما يسترهن من شيء و ن، فيها صور قوم عراة تبدو عوراتهم  علمها حتى وصف لي أخرى تكون في أيدي الصبيان و البنات

الذي ال تأخذه  هذا القرنان، فسقط و اهللا من عيني و قلت ... نعم : فهل يرضى الحضري بها ؟ قال  : قلت، إال شيء ليس بساتر 

 . يفعل ذلك و ما كنت أحسب أن رجالً يؤمن باهللا و اليوم األخر، على أهله غيرة 
 

 ... و لست مطيالً عليك الحديث

هذا قصر أمير البلد ، فقلت ، األضواء  و له دهليز تسطع فيه، ور سنمة فسرنا حتى بلغنا قصراً عظيماً على بابه كثير ذهبنا نز و ...

و أقبت أصعد ، و لكني لم ُأباِل ... ما رأيت و شغلني ففقدت صاحبي وسط الزحمة  و ألهاني... هذا الذي يدعونه رئيس الجماهير ، 



عيونهم كالذي يوضع على عيني  وعلى رؤوسهم كُمم لها رواق من فوق، ة حمر ما رأيت مثلها فمنعني أغلمة بثياب ضيق الدرج

فهممت أن آخذ ثالثة منهم فأكركبهم على الدرج فأزحلق ِمعدهم عن ، التهتك  و أفخاذهم مكشوفة فعل أهل الفسوق و... بغلة العجلة 

مماليكه و إنك إن مسستهم لم تجد  أنت في قصر األمير و هؤالء، لبادية ترفق يا صلبي ال تُجن فما أنت في ا: ثم قلت  , مواضعها

 . أتحسسها فعلمت أني ال أزال أحتاجها و و ضعت يدي على عنقي... أمامك إال ضرب العنق 
 

 . وجدك ما باليت أن أتقدما××× السوق أبتاع مثلها  و لو أنني في
 
فأقبلت ، فعلمت أن الدخول من هناك  فأشاروا إلى كوة ازدحم عليها الناس ، سألت الغلمان الكاشفي ماذا يريدون مني أن أصنع و

فإذا هي غرفة ضيقة كأنها القفص و إذا فيها رجل محبوس و الناس يتصدقون عليه  , أزاحم و أدافع و هم يردونني حتى بلغت الكوة

و توجهت ، اهللا على السالمة  و حمدت، ة الغد هذا رجل ضرب مماليك األمير فحبسه هنا لتضرب عنقه في غدا، في نفسي  فقلت، 

فعلمت أن األمير ، ثم والني قفاه و انصرف ، فنظر إلي و لم يجب  متى تضرب عنق السجين ؟: بوجهي إلى رجل توسمته أسأله 

 . و لوال ذلك ألجابني، في هذا  يمنع الناس من الكالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصص من الحياة
  
  

آلها حقيقية، إال  وآما يذآر الشيخ رحمه اهللا في خاتمة آتابه، أن القصص قد ال تكون. وعشرين قصة واقعية ى ثمانيةيحتوي الكتاب عل
  .يوم أنها واقعية، وشبيهاتها تحدث في بالدنا اإلسالمية آل

  
  
  
  

  اليتيمان
  
  

إنه ال يفكر في  ن عقله ال يدرك معناها،شيئا مما يقرأ، وأن عينيه تبصران الحروف وتريان الكلم ولك أنه لم يفهم) ماجد(أحس 

حياته وحياة أخته المسكينة وجعلتها جحيما متسعراً،  الدرس، إنه يفكر في هذه المجرمة وما جرت عليه من نكد، وكيف نغَّصت



وأنَّى له  تعد؟وبين االمتحان أسبوع واحد، والبد له من القراءة واالستعداد، فكيف يقرأ وكيف يس فإذا بينه) المفكرة(ونظر في 

يستريح لحظة، وإذا هي كفت عنه انصرفت إلى أخته تصب  الهدوء واالستقرار في هذا البيت وهذه المرأة تطارده وتؤذيه وال تدعه

رفاقه،  المجلّي دائما بين) في االبتدائي(أن يرسب في أول سنة من سني الثانوية وقد كان  هل يرضى لنفسه… عليها ويالتها؟

 ه؟واألول في صف

الفروع، ثم  وإن العاصفة لتمر بالحقل مرة في الشهر فتكسر األغصان، وتقصف… يسمع صوت العاصفة وإنه لفي تفكيره؛ وإذا به

معه غصنا جديدا، وعاصفة الدار تهب كل ساعة،  تجيء األمطار فتروي األرض ثم تطلع الشمس، فتنمي الغصن الذي انكسر وتنبت

 فكأن عاصفة الحقل أرحم وأرق قلباً وأكثر… السنوات الست، ثم ال تجبر هذا الكسر أبدا تفتكسر قلبه وقلب أخته الطفلة ذا

 .في لينها ونقشها، وفي سمها ومكرها وما هي إال الحية… من هذه المرأة التي يرونها جميلة حلوة تسبي القلوب) إنسانية)

أن يقوم  طفلة البريئة، فلم يستطع القعود، ولم يكن يقدريدها، شلَّت يدها، وهي تقع على يد ال لقد سمع سبها وشتمها وصوت

حرب هذه المسكينة وتجريعها غصص الحياة قبل  لحمايتها خوفا من أبيه، من هذا الرجل الذي حالف امرأته الجديدة وعاونها على

 وكانت مصفرة الوجه باليةفرأى أخته مستندة إلى الجدار تبكي منكسرة حزينة، ) الشباك) فوقف ينظر من… أن تدري ما الحياة

فشعر بقلبه يثب إلى … مزهوة بثيابها الغالية الثوب، وإلى جانبها أختها الصغرى، طافحة الوجه صحة، بارقة العينين ظفرا وتغلّبا،

 ليه؟حتى تسام هذا العذاب؟ أما كانت فرحة أبيها وزينة حياته؟ أما كانت أعز إنسان ع عينيه ويسيل دموعا، ما ذنب هذه الطفلة

التدليل فألختها، التي تصغر عنها سنتين، والطرف  فمالها اآلن صارت ذليلة بغيضة؛ ال تسمع في هذا البيت إال السب واالنتهار، أما

 حين قد صارت هي خادمة في بيت أبيها، بل هي شر من خادمة، فالخادم قد تلقى أناسا لهم لها، كأنما هي البنت المفردة، على

قلبه شرف يدفعه أن يعامل ابنته، ابنة   دين فيعاملونها كأوالدهم، وأبوها هي لم يبقى في صدره قلب ليكون فيقلوب، وفي قلوبهم

أبيها  على هذه الطفلة أن تكون يتيمة األبوين، إذ ماتت أمها فلم يبقى لها أم، ومات ضمير صلبه، معاملة الخادم المدللة، لقد كتب اهللا

 !فلم يبقى لها أب

كلمة ويلك تردد  ولك كلمة شامية محرفة عن–تعالي ولك يا خنزيرة : (تناديها) األب تدعى في الشام خالة امرأة(ته وسمع صوت خال

 !(-دائما

أما أختها ! يا بنت لم تكن تناديها إال به، فإذا جاء أبوها فهي البنت، تعالي يا بنت، روحي) الخنزيرة) وكان هذا هو اسمها عندها،

 ! يا حبيبتي؟ تعالي يا عينيفهي الحبيبة، فين أنت

ماذا : خرساء؟ قولي أال تجاوبين؟ هل أنت! الدار؛ أال تسمعين أختك تبكي؟ انظري الذي تريده فهاتيه لها وعاد الصوت يزمجر في

 تريد؟

 …خائف؛ إنها تريد الشكوالطه فأجابت المسكينة بصوت

 !اذهبي فأعطيها ما تريد! الدبة ـ ولماذا بقيِت واقفة مثل

أعطاه البنته  لقد اشترى أبوها البارحة كفا من الشكوالطة،. كيف تبين لها أن القطعة الباقية هي لها فت المسكينة، ولم تدرفوق

بقطعة منه، كما يرمي اإلنسان باللقمة للهرة التي تحدق فيه  الصغيرة فأكلته وأختها تنظر إليها، فتضايقت من نظراتها فرمت إليها

إليها كل ساعة فتراها  كينة القطعة فرحة، ولم تجرؤ أن تأكلها على اشتهائها إياها، فخبأتها، وجعلت تذهبالمس وهو يأكل، وأخذت

 …أسنانها، فرأتها أختها المدللة فبكت طالبة الشكوالطة وتطمئن عليها، وغلبتها شهوتها مرة فقضمت منها قضمة بطرف

 الشكوالطة؟ ـ وِلك يا ملعونة فين



 !هناك يا ماما عندها، أخذتها الملعونة مني :قالتولكن الصغرى … فسكتت

خالتها الشكوالطة  ورأت) متلبسة بالجرم المشهود(وابنة زوجها، كما يساق المتهم إلى التحقيق، فلما ضبطت  واستاقت المرأة ابنتها

 !معها حل البالء األعظم

 تسرقين ما ليس لك؟… هكذا علمتك أمك ـ يا سارقة يا ملعونة،

 :بها إال اإلساءة إلى ذكرى أمه، فلما سمعها تذكرها، لم يتمالك نفسه أن صاح يحتمل كل شيء،وكان ماجد 

 .تتكلمي عن أمي ـ أنا ال أسمح لك أن

فكان ذلك يغيظها  تتعمد إذالله وإيذاءه دائما فكان يحتمل صامتا ال يبدو عليه أنه يحفلها أو يأبه لها، وكانت… فتشمرت له واستعدت

 …وجدتها ن تجد سبيال إلى شفاء غيظها منه وها هي ذي قدمنه، وتتمنى أ

على  أال يكفي أني أتعب وأنصب ألقدم لك طعامك وأقوم! آه… سعادة البك اسمح لي أن في عرضك ـ ال تسمح لي؟ أرجوك يا

 … بعجيب أنت ابن أمكأيها اللئيم، ولكن ليس لقد ضاع تعبي معك. خدمتك، وأنت ال تنفع لشيء إال الكتابة في هذا الدفتر األسود

 .وإال أسكتُّك ـ قلت لك كفّي عن ذكر أمي،

 …الخبيثة وولولت وأسمعت الجيران واقترب منها، فصرخت

 …يا ناس يا عالم، الحقوني يا اخواتي… خاين، يا منكر الجميل، ولي تريد أن تضربني؟ آه يا

دائما في   غرفة، وخصوه بها لتتخلص سيدة الدار من رؤيتهإلى غرفته أي إلى الزاوية التي سموها وجمعت الجيران، وتسلل ماجد

 !وجهها

* * * * * * * * 

وتفسد أخالقهم ولم  عابسا على عادته باسرا ال يبتسم في وجود أوالده، لئال يجترئوا عليه فتسوء تربيتهم ودخل األب المساء وكان

ار هذه األفعى وصبت سمها في جسمه، ووضعت في ذهنه أن الد يكن كذلك قبل ولكنه استن لنفسه هذه السنة من يوم حضرت إلى

 …مدلّالن فاسدان ال يصلحهما إال الشدة والقسوة ماجدا وأخته ولدان

وتلبس وجها فيه  رواحه إلى الدار، تخلع ثيابها وتلبس ثيابا جديدة، كما تخلع عنها ذلك الوجه الشيطاني وكانت خبيثة إذا دنا موعد

البنتين وتلبسهما ثيابا متشابهة كيال يحس األب بأنها تفضل  ة، صنعه لها مكرها وخبثها، وال تنسى أن تنظفسمات الطهر والطفول

 ..ابنته ابنتها على

معها كأنها  المحبة الجميلة، والمشوقة المخلصة، ولكنها وضعت في وجهها لونا من األلم البريء تبدو دخل فاستقبلته استقبال

له قصة مكذوبة مشوهة فمألت صدره غضبا وحنقا  ه إلى المخدع تساعده على إبدال حلّته هناك روتالمظلومة المسكينة، ولحقت

 ودعا بالبنت فجاءت خائفة تمشي مشية المسوق إلى الموت، ووقفت أمامه كأنها الحمل على أوالده، فخرج وهو ال يبصر ما أمامه،

كالمتهم الذي قامت األدلة على إجرامه، وأفهمها  لمحكمة وأوقفها أمامه،فقعد على كرسي عال، كأنه قوس ا. المهزول بين يدي النمر

السكوت  ينظر إلى ولده ماجد شزرا، وكانت نظراته متوعده منذرة بالشر، ولم يستطع ماجد وهو… قبح السرقة، وعنَّفها وزجرها

 . األمر، فتعجل بذلك الشّر على نفسهله وهو يسمع اتهام أخته بالسرقة وهي بريئة منها، فأقبل على أبيه يريد أن يشرح



 :الدار زلزالها، وأرعد فيها صوت األب المغضب المهتاج انفجر البركان وزلزلت

رجال؟ وهل  قليل الحياء، يا معدوم التربية، يا ملعون؟ حسبت أنك إذ بلغت الرابعة عشر قد أصبحت ـ تريد أن تضرب خالتك يا

 !قييضرب الرجل خالته؟ إنني أكسر يدك يا ش

 …صحيح ـ واهللا يا بابا مو

 عنك أدب أبدا؟ أتُكَذِّب خالتك؟ ـ ووقاحة أيضا؟ أما بقي

 .تقول أشياء ليست صحيحة ـ أنا ال أكذبها، ولكنها

ضرب مجنون  بقوته وغلظته وما أتْرعتْ به نفسه من مكرها زوجتُه، انحط على الغالم وأقبل يضربه عند ذلك وثب األب وانحط

ثم تركه هو وأخته بال … دروسه كلها، فمزقه تمزيقا ولم يشف غيظَ نفسه ضربه فأخذ الدفتر األسود الذي أودعهذاهب الرشد، 

 …عشاء عقوبة لهما وزجرا

* * * * * * * * 

امه وعاف ألجله طع وأويا إلى مخدعهما، والغالم جاثم مكانه ينظر إلى قطع الدفتر الذي أفنى فيه لياليه، تعشى الزوجان وابنتهما،

ثم قام يجمع قطعه كما تجمع األم أشالء ولدها … ومستقبله ومنامه، والذي وضع فيه نور عينيه، وربيع عمره، وبنى عليه أمله

سويا يتكلم  هي آلف ال سبيل إلى جمعها، وال تعود دفترا يقرأ فيه إال إذا عادت هذه األشالء بشرا فإذا… الذي طوحت به قنبلة

ولم تعد أعصابه تحتمل هذا الظلم، وأحس كأن الدنيا  سب في االمتحان، وقد أضاع سنته، وكبر عليه األمر،فأيقن انه قد ر… ويمشي

 …تكر راجعة أمام عينيه كما يكر فلم السينما تدور به وزاغ بصره، وجعلت أيامه

الدهر، رآها  يفزع إليه من خطوبأمه، وابتسامتها التي كانت تنسيه آالم الدنيا، وصدرها الذي كان  رأى ذلك الوجه الحبيب، وجه

أباه أبا حقيقيا تفيض به روح األبوة من عينيه  في صحتها وشبابها، ورأى البيت وما فيه إال السلم والهدوء والحب، ورأى

 …بالطُّرف واللطَف، ولسانه الرطب بكل جميل من القول محبب من الكالم الحانيتين، ويديه الممتلئتين أبدا

والحزن باد على  ثم يرى الدار واالضطراب ظاهر فيها،… مريضة فال يهتم بمرضها، ويحسبه مرضا عارضا ى أمهويكر الفلم وير

ماتت؟ إنها كلمة تمر . عنه، ولكنه يفهم أن أمه قد ماتت وجوه أهلها، ويسمع البكاء والنحيب، ويجدهم يبتعدون به، ويخفون النبأ

ولم يذقه في حبيب   بالموت، وقرأ عنه في الكتب، ولكنه لم يره من قريب ولم يدخل داره،به، وكان قد سمع عليه أمرا هينا فال يأبه

صبيحة الغد على بكاء أخته الحلوة المحببة إلى أمها، والتي  وال نسيب، غير أن األيام سرعان ما علمته ما هو الموت حين صحا

بكاء البنت، وطفق الولد  ى جانبها لترضعها وتضمها إلى صدرها، واشتدإلى أبيها، ففتح عينيه فلم يجد أمه إل كانت محببة تلك األيام

… أين أمه؟ فلم يجيبوه: فسألهم… من قريباته، يبكون هم أيضا ثم جفا فراشه وقام يبحث عنها، فوجد أباه وجمعا… ماما: ينادي

تُقبله وتوصيه أال يخاصم   تقف لوداعه وراء البابالمدرسة، فناداها فلم تأت لتعد له حقيبته وتلبسه ثيابه ولم وحين أراد الغدو على

لتكرر تقبيله وتوصيته، وحين عاد من المدرسة فوجد امرأة غريبة ترضع  أحدا وأال يلعب في األزقُّة، ثم إذا ابتعد عادت تناديه

 !ترضعها امرأة غريبة؟ وأين ماما؟ لمذا… أخته

اليوم المشؤوم، ورأى  ن يكون له وألخته أما وأبا، ولكن هذا األب تبدل من ذلكرفيقا به حانيا عليه يحاول أ ويكر الفلم، ويرى أباه

أم جديدة؟ هذا شيء لم يسمع به إنه يعرف كيف تجيء أخت  …ستأتيك يا ماجد أم جديدة: ذلك اليوم المشؤوم، يوم قال له أبوه

وخدودها بلون  الجديدة، وكان حلوة، ثيابها جميلة،أما األم فمن أين تولد؟ وانتظر وجاءت األم  جديدة، إن أمه تلدها من بطنها،

يحببها ولم يمل إليها، وكانت في أيامها األولى رقيقة  وعجب من لون شفاهها، ولكنه لم. الشفق، وشفاهها حمر، ليست كشفاه الناس



تخدع  ع الدوحة، وإن كانتمرت األيام واستقرت في األرض ومدت فيها جذورها، صارت يابسة كجذ لطيفة، كالغرسة الصغيرة، فلما

. صورة أفعى مختبئة في جلد امرأة جميلة ولما ولدت هذه البنت انقلبت شيطانة على… الرائين بورقها الطري وزهرها الجميل

 !حقيقتها شيطانة على صورة أفعى والعياذ باهللا من المرأة الجميلة إذا كانت في

وتعظم حتى أحاطت به  يبق منه إلى هذه الصورة البشعة المقيتة، ورآها تكبرالحبيب، واضمحل الفلم، ولم  وانطمست صور الماضي

قد سقط ) متر اليوز(فانتفض وأحس كأن رنينها طلقات  وسمع قهقهة… ومألت حياته، وحجبت عنه ضياء الذكرى ونور األمل

  وأنصت فإذا هو يسمع بكاء خافتا…المرأة التي أخذت مكان أمه يتخللها صليل ضحك أبيه رصاصه في فؤاده، وكانت قهقهة هذه

ولعلها قد بقيت بال غداء أيضا، فإن هذه  حزينا مستمرا، فتذكر أخته التي نسيها، وذكُّره جوعه بأن المسكينة قد باتت بال عشاء،

ابنتها  هب فتطعهابنتها، وتقفل دونها غرفة الطعام، فال تعطيها إال كسرة من الخبز، وتذ المجرمة تشغلها النهار كله بخدمتها وخدمة

 :وضعفها شكت إليه مرض البنت… خفية، فإذا جاء األب العشية، ولبست أمامه وجهها البريء

عنيدة سيئة  ولكن ماذا يصنع لها الطبيب، إنها… انظر إلى جسمها، أال تريها لطبيب؟… ال تتغذى ـ مسكينة هذه البنت، إنها

 …ى صحتهاأدعوها للطعام فال تأكل، وعنادها سيقضي عل… الخلق

 :لها فيناديها أبوها ويقول

 !العناد؟ كلي وإال كسرت رأسك ـ ولك يا بنت ما هذا

الضبع فتخاف  تنظر إليها من وراء أبيها نظرة الوعيد، وترى وجهها قد انقلب حتى صار كوجه… المرأة فتتقدم لتأكل، فترى

 …وترتد

 بية؟أقل لك، إنها عنيدة تحتاج إلى تر فتقول المرأة لزوجها، ألم

 !عشية تربيتها بضربها على وجهها، وشد أذنها، وطردها من الغرفة، ويكون ذلك عشاها كل فيهز رأسه، ويكتفي من

 .إليها فرفعا وضمها إلى صدره تذكُّر ماجد أخته فقام

 اسكتي يا حبيبتي؟ ـ مالك؟ لماذا تبكين؟

 !ـ جوعانة

دائما، ووجد على  ظ فوجد باب غرفة الطعام مفتوحا، وعهده به يقفلفأسعده الح… بالطعام؟ وقام يفتش جوعانة؟ من أين يأتيها

كأنها لم تكن من قبل االبنة المدللة المحبوبة، التي ال يرد لها طلب  المائدة بقايا العشاء، فحملها إليها فأكلتها فرحة بها مقبلة عليها،

سرقة من غرفة الطعام، وعادت  ا أختها وأبيها يسرقها لهاوال يخيب لها رجاء، وآلمه أن يراها تفرح إذا أكلت بقاي لو طلبت طلب،

لقد تجسم هذا الخيال الذي كان … فتمثلت له، وسمعها تناديه صور الماضي فتدفقت على نفسه وطغت عليها ورجعت صورة أمه

وإنما يراها  مظلومة،ولم يعد يرى في أخته البنت اليتيمة ال… حتى رده إلى الماضي وأنساه حاضره يراه دائما ماثال في نفسه،

 …الطفلة المحبوبة التي تجد أما تعطف عليها، وتحبها

 …أمه إلى صوت… ومستقبله الضائع، وحياته المرة، وطفق يصغي إلى نداء الماضي في أذنيه ونسي دفتره الممزق،

 !تسمعين صوت أمك، تعالي نروح عند ماما ـ قومي يا حبيبتي، أال



لقد كان من جناية  .وخافت منها وأبت أن تذهب إليها… ها لم تكن تعرف لها أما إال هذه المرأة المجرمةألن فأجفلت البنت وارتاعت،

 !صورة األم :هذه المرأة أنها شوهت في نفس الطفلة أجمل صورة عرفها اإلنسان

 أال تسمعين صوتها؟… في الجنة: إنها هناك في محل جميل… أمك: الحلوة ـ تعالي نروح عن ماما

 !فيه أمه يحدوه هذا الصوت الذي يرن في أذنيه حلوا عذبا، إلى المكان الذي… الباب، ومضى بها لها بين يديه، وفتحوحم

* * * * * * * * 

عشرة، قد  الغد أن العسس وجدوا في المقبرة طفلة هزيلة في السادسة من عمرها، وولدا في الرابعة وقرأ الناس في الجرائد ضحى

والفزع، وال يمكن أن تنجو إال بأعجوبة من أعاجيب  ، ألن البنت مشرفة على الموت، قد نال منها الجوع والبردحمال إلى المستشفى

  !األفعى حماه، يذكر االمتحان، والدفتر األسود، وأمه التي تناديه، والمرأة التي تشبه القدر، أما الغالم فهو يهذي في
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  من صميم الحياة
  
  

على كتبه ودفاتره،  ثانوية البنات حديث السن لم يجاوز الرابعة والعشرين حتى اآلن، معتزل متفرد عاكف درس فيهذه قصة شاب م

يحاول أحد من القراء أن يبحث عنه أو يسعى إلى معرفته،  ال يخالف الناس، وليس ممن يبتغي الظهور فيهم والحظوة لديهم، فال

 …إلى االعتبار لعبرة منها، إذا كان قد بقي في القارئين من يحرص على العبرة أو يسعىعلي بمكان ا وليكتفوا من قصته التي قصها

* * * * * * * * 

نفسا، وأمتنهم  أدنى أصدقائي إلى قلبي، وكان في صباه تلميذا لي، وكان من أذكى الطالب قلبا وأطهرهم وهذا الشاب ابن صديق من

المزاح، مجتنبا للهزل، بارا بأمه وأبيه، ال يعرف إال مدرسته  ره جادا بعيدا عنخلقا، وأتقاهم هللا في سر وفي علن، وكان في صغ

لم يدخل قهوة  في طريق، أو ماشيا إلى لهو، وثبت على ذلك حتى شب وأكمل الدراسة، وفارق المدرس، وهو وبيته، لم ير قد واقفا

 ..يكلمها وال سينما، ولم يصاحب أحدا أبدا، ولم يجالس امرأة غير أمه ولم

ويكشف لي سريرته، وكان  األخ األصغر مني، أحبه محبة االبن، ويجلّني إجالل الوالد، وكان ينفض إلي دخيلته، وكان لذلك بمنزلة

 …الطويلة كذبا قط من مزاياه أنه صادق اللهجة، لم أجرب عليه في هذه المدة

* * * * * * * *  

التعليم، وبعثت به   قد توفيا بالتيفوئيد في شهر واحد، وأنه غدا وحيدا فاحترفرأيته فأخبرني أن والديه وانقطع عني مدة طويلة، ثم

وأبى وطلب نقله إلى غيرها من مدارس البنين، فما زالوا به  الوزارة لما تعلم من عظم أخالقه إلى مدرسة ثانوية للبنات، فثار



التدريس في هذه  ن أن يدخل عليهن فاسق خبيث، وإن قبولهكان معلم البنات رجل مثله، فذلك خير لهن م يداورونه ويقنعونه بأنه إن

  !المدرسة قربة إلى اهللا فخدع المسكين وقبل

الصباح ذهبت أقدم  المدرسة بليلة نابغية لم ينطبق فيها جفناي، من الفكر والوساوس والمخاوف، فلما أصبح وبتّ ليلة افتتاح: قال

فتاتين كاملتي األنوثة ليستا بالصغيرتين وال القاصرتين قد  ني عند الباب إال أنرجال وأؤخر أخرى، حتى دخلت المدرسة، فما راع

فتيات نواهد نواضج  من داخل ألقتا عنهما الخمار، فعادتا كأنهما في دارهما، وتلفت حولي فإذا ملء الساحة دخلتا أمامي، فلما صارتا

فأحسست كأنما قد صب علي دلو من الماء الحامي،  تاف،األجساد، قد حسرن ورحن يلعبن ويمشين، شعورهن مهدالت على األك

  !الرزق على اهللا: ونفضت يدي من الوظيفة، وقلت فاحترقت منه أعصابي، فاستدرت راجعا

الفتيات، والحياة  الشيطان، وزين لي تلك المتعة بمعاشرة أولئك) ال أكتمك(واهللا البيت، ووسوس إلي  وقصدت بيتي فما وسعني

فسدت في وجهي األبواب إال هذا الباب، والحقتني الوزارة  تعذت باهللا، وأعرضت عنه، وذهبت أفتش عن عمل غير هذا،بينهن، فاس

  ..مكرها وإدارة المدرسة حتى عدت

سبقت عيني  العفاف، وأخذتها بضروب الرياضات حتى سكنت شرتها، ولكنها مع ذلك كانت تثور بي كلما وأنا رجل رضت نفسي على

قصة ) وقلما أقرأ(الشبان سقط إلي وأنا ال أطلبه، أو قرأت  غافل إلى فتاة في الشارع كاشفة، أو سمعت أذني حديثا من أحاديثوأنا 

عنها إال هذه  مجلة من المجالت الداعرة الخبيثة وما المرأة التي يفتش عنها الشبان ويتحدثون) أنظر ونادر أن(خليعة، أو نظرت 

العطار، والتي تقاذفتها األيدي حتى صارت كالغصن الذاوي  أبلى الدهر منها بالثياب واألصباغ وما عندالنَّصف التي تصلح ما 

تمسسهن يد بشر، ولم  بشاب كتب عليه أن يعاشر النهار كله فتيات كزهرة الفّل، أو كالغاللة الجديدة، لم وكالثوب الخرق، فما بالك

عفيفا شريفا، وأن يكن هن أيضا عفيفات شريفات، وله في   ويطلب منه أن يكونيعرفن من تجارب الحياة ما يتّقين به شباكها،

  نفوسهن مثل الذي لهن في نفسه؟

 -كما يقولون عن أنفسهم– أشد مما تتوهمون أنتم معشر الكتاب المعتزلين في بيوتهم أو في أبراجهم العاجية إن الخطر! يا أستاذ

يشم ريح اآلخر من مسيرة فرسخ، يجتمعون على دروس األدب وقراءة  الً منهما أنشباب وشابات، يصبي ك …بكثير الخطر أشد

على ) كذبا أو صدقا(طالباته حديث والدة وابن زيدون، وأنها كتبت كما رووا  المدرس يلقي على) يا أستاذ(تصور  …الغزل أشعار

 ثوبها حاشية

 وأمنح قبلتي من يشتهيها * * * من صحن خدي أمكن عاشقي

كن كبيرات مسنات، أو كن مستورات محجبات، أو لو كن  ولو …حالة فظيعة جدا يا أستاذ.. ويفسره لهن يشرح لهن ذلكويمضي 

 األمر، ولكنهم يجتمعون بهن على سفور وحسور وتكشف، وتنطلق البنت حرة تزور معلمها في صائمات مصليات يخفن اهللا، لهان

 !ينكرون ذلك عليهم نتزه، كذلك يرى اآلباء اليوم بناتهم فالداره، وتمشي معه إن دعاها للسينما، أو الم

اآلباء قوما مغفلين، أعمى  كلهم ال يهمهم أعراض بناتهم، وأن كل أب قَرنان، معاذ اهللا أن أقول ذلك، ولكن في أنا ال أقول أن اآلباء

ا، ولو كان ذهاب األعراض واألديان الغرب هو خير وأعظم أجر أبصارهم بريق الحضارة الغربية فحسبوا كل شيء يجيء من

لظنها أنها لم تبصر  كالنعامة يلحقها الصياد فتفر منه حتى إذا عجزت أغمضت عينيها ودست رأسها في التراب إن هؤالء! واألبدان

ليها بعين إلى ابنته بعينه هو، وطبيعي منه أال ينظر هو إ إن هذا األب يحسب أن كل رجل ينظر! الصياد، فإن الصياد ال يراها

 !الفاني الشارع، ويبعث بها إلى المدرسة على شكل يفتن العابد، ويحرك الشيخ الشهوة، فلذلك يطلقها في

* * * * * * * * 



مع  أغض بصري ما استطعت وأحافظ على وقاري، وال أنظر في وجوه الطالبات إال عابسا، وكنت دخلت يا سيدي ودرست، وكنت

مهروال حتى ال أماشيهن وال أدنو  بي مثل شفرة السيف الحديد، وإذا قرع الجرس خرجت قبلهنذلك أداري من أثرهن في أعصا

يصرف عني هذه المحنة، وان يجعل رزقي في غير هذا المكان، وكنت أصوم  منهن، فذهبت مسرعا إلى داري أصلي وأسأل اهللا أن

من أعضائهن وزينتهن   وسبقت عيني إلى بعض ما يبدينألطفئ هذه النار، فإذا مشيت إلى الفصل وسمعت كالمهن، وأقلل الطعام

 !زادت ضراما واشتعاال

أن تعلم انها ذكية ومتقدمة في رفيقاتها، وأنها من أسرة من  لست أصفها وال ينفعك وصفها، وحسبك.. ال …هي وكان فيهن طالبة

؟ وكانت كلما نظرتْ إلي قرأت …والفتنة يل الجمالإنها تمثال، وهل رأيت مرة تماث.. جدا.. ذلك جميلة جدا أنبل األسر، وأنها فوق

فكنت أزداد عبوسا  …تخرق قلبي عينيها كتابا مفتوحا، رسالة صريحة لي أنا وحدي، وأحسست منها بمثل شرارات الكهرباء في

ولها في  …((أستاذ سؤال يا: ((يردها عبوسي وال يثنيها إعراضي، وأسرعت مرة ورائي وأنا خارج وهي تناديني وإعراضا، فال

أشبهها به، لنه  أالمس ماذا؟ ال أجد واهللا شيئا …أالمس فوقفت لها فجعلتْ تدنو مني حتى شعرت كأني..! يا لطيف …صوتها رنّة

أدع غيرها تفعل مثل  فهربت منها وأسرعت إلى الدار، وحرصت على أال أدعها أو …ليس في الدنيا شيء آخر له مثل هذا التأثير

 !هذا

أخرى في درس  مبرما على ترك التدريس، وخرجت من الفصل بهذه العزيمة، وكان في الساحة تلميذات فرقة  عقداوعقدت العزم

 …(والمعلمون كلهم رجال(النهود، يقفن كذلك بين الرجال  الرياضة، وقد اصطففن بالشّلْحات، كاشفات األفخاذ واألذرع، راسخات

  !جوعا، وبعثت بكتاب االستقالة عود ولو متّفكبر رأسي وأسرعت إلى الشارع، وقد حلفت أال أ

 فإذا بالباب يقرع، فقمت ففتحت وإذا بها تدخل علي، -قريب وأنا وحدي دائما ليس لي زوجة وال– في الدار ومرت أيام وكنت وحدي

تحدثانني  اهاالغشاء عن وجهها، وتلقي المعطف عن منكبيها، تحدثني تطلب درسا خصوصيا، وعين وتغلق الباب وراءها، وترفع

كل  ولست يا أستاذي رجل سوء وال أليف دعارة، ولكني رجل على …تطلبان أو لقد خيلت لي أعصابي أنهما تطلبان غير الدرس

ورأيت الدنيا تدور بي، ولما حاولت  …ملكني الشيطان …وهي تريد …مغلق والباب …وتحت يدي …فلما رأيتها في داري …حال

ولكن صوت الدين  …أسمع معها صوت إنسان آخر غيري، وهممت يا أستاذ  وفيه بحة غريبة كأنيأن أتكلم اختنق صوتي ثم خرج

ولو أعرضت عنه لحظة لضاعت هذه الفرصة إلى  …فاستجبت له …الغريق آخر صرخاته رن في أذني، ينادي آلخر مرة كما يصرخ

 م أتردد بل قلت لها بصوت بارد كالثلج، قاطع كالسيف،ول …أنا والبنت الدنيا واآلخرة من أجل لذة لحظة واحدة األبد، ولخسرت

 وفتحت لها الباب وأغلقته خلفها، …((!حاال يا آنسة، أنا آسف، إن هذه الزيارة ال تليق بطالبة شريفة، فاخرجي: ((خشن كالمبرد

 !وتم ذلك كله في دقيقة

* * * * * * * * 

محبوس في صندوق مقفل، ولم أعد  ضاق بي المنزل حتى كأني فيهوعاد الشيطان يوسوس لي، و …نعم ندمت …ندمت ولما خرجتْ

،وتغلّبت غريزتي، فأخفت صوت الدين والعقل، وأحسست توترا في أعصابي،  أدري ماذا أصنع، وأحسست أني أضعت كنزا وقع إلي

فأراها أجمل مما هي  …ونظراتها في أن أعض يدي بأسناني، أو أضرب رأسي بالجدار، وعدت أتمثل حركاتها حتى وجدت الرغبة

فإذا أنا أقبض على الهواء،  بها في نفسي، فكأني ال أزال أشم عطرها، وأرى جمالها، بل لقد مددت يدي ألمسك بها، عليه، وأحس

 … أن أذكى هذا النظام المدرسي نار غريزتها، وأنها ستمنح هذه الـ وخيل لي الشيطان أن هذه البنت لم تعد تستطيع الصبر بعد

فيه شيئا إال صورتها، وأردت الخروج  فصرت كالمجنون حقا، وحاولت أن أقرأ ففتحت كتابا فلم أبصر …النعمة رجال غيريهذه 

أريد إال إياها، وحسدت إخوتي المدرسين الذين لم يتربوا مثل تربيتي الصالحة،  فرأيتني أنفر من لقاء أي من أصحابي كان وال

  !ذ انطالق الذئب في لحم القطيع الطريمن االنطالق في هذه اللذائ فتمنعهم



القاضي، فقل  في تصوير ما وجدت، فأنت أستاذي أشكو إليك، وأنت الرجل األديب قبل أن تكون الشيخ والعفو يا أستاذ إذا صدقت

 ولكني ال أريد، أنساها، ولو أنا أردت وصالها لقدرت عليه اآلن ماذا أصنع؟ إني تركت التدريس واشتغلت بغيره، ولكني لم أستطع أن

وتكاليف يستحيل دفعها  حاولت الزواج، فرأيت األب الذي ال يكاد يمنع ابنته حراما ال يمنحها حالال إال بمهر فماذا أصنع يا أستاذ؟ لقد

  على مثلي، فأِيستُ من الزواج، فماذا أصنع؟

* * * * * * * *  

  !أقولقولوا، فإني لم أجد واهللا ما  ماذا يصنع يا أيها القراء؟
  
  
  
  
  
  
  
  

  العجوزان
  

انفجروا يصيحون،  وأفاقوا إفاقة من يودع الحلم المرعب، أو الكابوس الثقيل، ثم. أهل الدار الصعداء أغلق الشيخ الباب فتنفس

 واألوالد. ينبسوا بها، وانطلقوا في أرجاء الدار الواسعة يفرغون ما اجتمع في حلوقهم من الكلمات التي حبسها وجود الشيخ فلم

بعضهم بعضا  يتراكضون ويتراشقون بما تقع عليه أيديهم من أثاث الدار، ويتراشون بالماء، أو يدفع ( صغار أوالد الشيخ وأحفاده(

إليه أمه أو من تكون على مقربة منه فتخرجه من بين  في البركة الكبيرة التي تتوسط صحن الدار، فيغوص الولد في أمواهها، فتعدو

 لتنضو عنه ثيابه وتجفف جسده خشية المرض، فإذا هو يتفلت من بين يديها، ثم يركض وراء م وتقبل عليهقهقهة الصغار وهتافه

بالرخام األبيض والمرمر الصافي التي أنفقت  إخوته وأبناء عمه ليأخذ منهم بالثأر، والماء ينقط من ثيابه على أرض الدار المفروشة

وعلى السجاد الثمين … حه باإلسفنج، حتى أضحى كالمرايا المجلوة أو هو أسنىومس األسرة ساعات الصباح كلها في غسل رخامها

ويفسدون ما يمرون به من األغراس  يفرش القاعات الكثيرة والمخادع، وهم ينتقلون من غرفة إلى غرفة، ومن درج إلى درج، الذي

 وقباب الشمشير) الطرنج(راسكين والنارنج واألترج البرتقال والليمون والكباد والف التي لم تكن تخلو من مثلها دار في دمشق، من

الذي يشبه في ) البلدي(تظلل البركة تحمل العنب  (سقالة(التي تتمدد على ) الدالية(والياسمين والورد والفل، تتوسط ذلك كله الكرمة 

 والجدة تعدو وراءهم ما… نباالواحدة منه تزن أربع حبات مما يسمى في مصر والعراق ع بياضه وصفائه اللؤلؤ، لوال أن الحبة

 : وسعها العدو تصرخ فيهم صراخا يكاد من األلم يقطر منه الدم

أخلص  اهللا يجعل علي بالموت حتى… يا ضيعة التعب والهالك… وسختم البيت… يقصف عمري منكم …ولك يا ولد أنت وياه))

 ((منكم

األواني  اكين، وهم يتضاربون، ويسقطون ما يعثرون به مناألوالد، وضحك الضاحكين منهم وبكاء الب فيختلط صراخها بصياح

 …وال يصغي لنداء الجدة أحد منهم… والكؤوس

* * * * * * * * * 

الخطر،  المؤذن بالظهر، فتنطفئ عند ذلك شعلة حماستهم، وتتخافت أصواتهم ويحسون بدنو ساعة ويلبثون على ذلك حتى ينادي

علق بها من األوساخ، أو أن يصلح ما أفسد منها،  الدار ينظر في ثيابه يحاول أن يزيل مافينزوي كل واحد منهم في ركن من أركان 

يقدر  ويتذكرون ما هشموا من أثاث المنزل حين عاثوا فيه مخربين، فيجمع كل واحد منهم كل ما كيال يبقى عليه أثر يعلن فعلته،



الشيخ، ويرجع النسوة إلى أنفسهن فيسرعن في  الذي يمر منهعليه من حطام األواني فيلقيه في زاوية الزقاق في غير الطريق 

 (المهمة(العجوز لتطمئن على أن قبقاب الشيخ في مكانه لم يزح عنه شعرة، ال تكل هذه  وتدور. إعداد الطعام وإصالح المنزل

ؤوم الذي وقعت فيه الكارثة ولم يكن اليوم المش في ذلك… لكنتيها وال لبناتها، ألنها لم تنس طعم العصي التي ذاقتها منذ أربعين سنة

 في الساعة(القدر مصيبة أخرى أشد هوال وأعظم خطرا، فتأخر صب الطعام عن موعده المقدس  قبقاب الشيخ في مكانه، وضم إليها

 …عشر دقائق كامالت) الثامنة الغروبية

للوضوء، ) وقبقاب) رج ويمشي به في الدار،أصفر يصعد به الد) بابوج(للمسجد، و) صرماية(للعمل، وخف  (كندرة(وللشيخ حذاء 

فيذهب إلى المسجد بحذاء السوق، أو يتوضأ ببابوج  وقد تخالف الشمس مجراها فتطاع من حيث تغيب، وال يخالف الشيخ عادته

 …الدرج

على الطريقة  يهاالتي تضع فيها ثياب السوق بعد أن تساعده على نزعها وتطو) اليقجة(ومنديله، وتهيئ  وتعد العجوز قميص الشيخ

العشرين وكانت هي بنت ست عشرة، وهي ال تزال  التي ألفتها وسارت عليها منذ ستين سنة، من يوم تزوج بها الشيخ وكان في

 الحياة وبين لها ما يحب وما يكره، وعلمها كيف تطوي الثياب وكيف تعد القبقاب، كما تذكر إلى اآلن كيف وضع لها أسلوبه في

نهاها عنه، فأطاعت ولبثت العمر كله   من ذلك وما هو أصغر وحذرها نفسه وخوفها غضبه إذا هي أتت شيئا مماعلمها ما هو أكبر

ذلك اليوم المشؤوم وقد لقيت فيه جزاءها، ونظرت العجوز الساعة فإذا هي  وهي سعيدة مسعدة طائعة مسرورة لم تخالف إال في

ضباطه وجنده ويلزمهم مواقفهم  ار ووزعت عليهم األعمال، كما يفرق القائدففرقت أهل الد… الثامنة، لقد بقي نصف ساعة منتصف

للطعام، وبعثت األخرى لتمسح أرض الدار التي وسخها األوالد، وأمرت كنتيها  استعدادا للمعركة، فأمرت بنتها الكبرى بإعداد الخوان

مكانه، ولكل شيء في هذا الدار  هبت ترد كل شيء إلىثم ذ… وجوه الصغار وإبدال ثيابهم حتى ال يراهم الشيخ إال نظافا بتنظيف

الشيخ ال تنال منه الغيرة وال تبدلها األيام، فهو يحب أن يضع يده على كل  الواسعة موضع ال يريمه وال يتزحزح عنه، سنة سنها

م، نظرت إلى الساعة فإذا هي قد ت الظلمة أو نور، في ليل أو نهار، فيلقه في مكانه، ولما اطمأنت العجوز إلى أن كل شيء شيء في

ولبست ثوبا نظيفا كعهدها ليلة عرسها لم تبدل العهد، واستعد أهل  فاستعدت وغسلت يديها ووجهها… دون الموعد بخمس دقائق

 .وصغارهم الدار بكبارهم

منذ ستين سنة   وعده هذاأرهفوا أسماعهم فإذا المفتاح يدور في الباب إنه الموعد ولم يتأخر الشيخ عن فلما استوى عقرب الثامنة

أسرعوا إليه يقبلون يده وأخذت ابنته العصا فعلقتها في  فلما دخل. إال مرات معدودات عرض له فيها شاغل لم يكن إلى دفعه سبيل

 .التي يتفضل بها الحذاء وانتعال البابوج األصفر، وسبقته زوجته إلى غرفته لتقدم إليه ثياب المنزل مكانها وأعانته على خلع

الشيخ الحزم المتزن،  الحركة، وعادت هذه الدار الواسعة إلى صمتها العميق، فلم يكن يسمع فيها إال صوت غاضت األصوات، وهدأت

وكانت غرفة … متلصصة تنتقل على أرض الدار بحذر وخوف وأصوات أخرى تهمس بالكلمة أو الكلمتين ثم تنقطع، وخطى خفيفة

يتوجه  ظيم ذي القوس العالية والسقف المنقوش الذي ال تخلو من مثله دار في دمشق، والذيالع الشيخ يؤثرها على يمين اإليوان

ورؤية ما فيها من ألوان الفسوق، يشرفون منه على  أبدا إلى القبلة ليكون ألهل الدار مصيفا يغنيهم عن ارتياد الجبال في الصيف،

 ت غرفة الشيخ رحبة ذات عتبة مستطيلة تمتد على عرض الغرفةوكان… وبركته ذات النوافير الصحن المرمري وأغراسه اليانعة

عليها السجاد وفرشت في جوانبها  مد) تخشيبة(التي تعلو عن األرض أكثر من ذراع كسائر غرف الدور الشامية، تغطيها 

وكان مجلس الشيخ . لعتبةمقدار ما تهبط عنها ا) التخشيبة(أعلى ترتفع عن  الوسائد والمساند، وقامت في صدرها دكة): الطراريح(

حق النشوق الذي يأخذ منه بيده  الغرفة يستند إلى الشباك المطل على رحبة الدار، وقد صفّ إلى جانبه علبة وأدوات، وهن في يمين

 …دليل فاستحلوه بال دليل حتى صاروا يشتمونه في المسجد كما حرموا الدخان بال ما ينشقه من التبغ المدقوق الذي ألفه المشايخ



والمخالة، وفي زاوية  الكشكول: نظارات الشيخ ومنديله الكبير والكتابان الذي ال ينتهي من قراءتهما وإلى جنب هذا الحق علبة

لشراء الطعام من السوق فيضع الفاكهة في كيس واللحم في  الشباك أكياس بيضاء نظيفة مطوية يأخذها معه كل يوم حينما يغدو

 .خصصه به، وهذه األكياس تغسل كل يوم وتعاد إلى مكانها آخر، وكل شيء في كيسه الذي

التحف  خشب السنديان المتين أشبه األشياء بصندوق الحديد، ال يدري أحد حقيقة ما فيها من وعن يساره خزانة صغيرة من

من :  من أنواع النقدعلبا صغارا في كل علبة نوع والعجائب، فهي مستودع ثروة الشيخ وتحفه، ومما علم أهل الدار عنها أن فيها

العثمانية  الخمسين وأمات المائة والبشالك والزهراويات إلى المجيديات وأجزائها والليرات النحاسات وأصناف المتاليك وأمات

ميزانية (مصروف يومه الذي قدره له يوم وضع  واإلنكليزية والفرنسية، كل نوع منها في علبة من هذه العلب، فإذا أصبح أخذ

، الفنار )وهي تدعى في دمشق الخرستان(فضم كل جنس إلى جنسه، وفي هذه الخزانة  م إذا عاد نظر إلى ما فضل معه،، ث)الشهر

بها أنوار إال أنوار النجوم  يستضيء به في طريق دمشق التي لم يكن) وقلما كان يفعل(الذي كان يخرجه إذا ذهب ليال  العجيب

والمكبرة التي … وفيها الكأس التي تطوى… الشيخ عثمان ويطفأ ليال ج يضاء ببركةومصابيح األولياء وسرجهم، وأكثر هذه السر

صاحبه قسما  وفيها خواتم العقيق التي حملها الشيخ من مكة، فأهدى إلى… فتحرق الورقة من غير نار توضع في شعاع الشمس

وكانت هي عجائب … )شكالطة(أكلونها ألن حشوها األطفال في وفيها الليرات الذهبية التي كان يعطيها… منها وأوع الباقي خزانته

 !الدار السبع

لألقالم في  ، وهي صندوق صغير فيه أدراج دقيقة ومخابئ وشقوق لألوراق، وبيوت)السكمجاية(وفوقها  (الرحالية(وأمام الشيخ 

 …البيوت المحترمة صنعة لطيفة، وهيئة غريبة، كانت شائعة يومئذ في دمشق، موجودة في أكثر

فأسرعت أمه  ولقد جنى الجناية أحد األطفال مرة فعبث بلعبة النشوق. أدوات الشيخ أو يجلس في مكانه يل لمن يمس شيئاً منوالو

موضعها مقدار أنملة وعرف ذلك الشيخ، فكان نهار أهل  فزعة وأخذتها منه وأبعدته وأعادتها إلى مكانها، فانزاحت لشؤم الطالع عن

 !الدنو من هذا الحمى نالمنزل أسود، وحرموا بعده م

* * * * * * * * * 

شيخوخته بالصحة والقوة،  ولكنه كان متين البناء شديد األسر، أحاط شبابه بالعفاف والتقى، فأحاط العفاف كان الشيخ في الثمانين

ولم يحد عن يسرف على نفسه في طعام وال شراب وال لذة،  وكان فارع الطول عريض األكتاف، لم يشكو في حياته ضعفا، ولم

ساكن ال  فهو يفيق سحرا والدنيا تتخطر في ثوب الفتنة الخشعة والخشوع الفاتن، والعالم. أدرك الخطة التي أختطها لنفسه منذ

فيخالط النفوس المؤمنة فيهزها ويشجيها، يمازحه  يمشي في جوانبه إال صوت المؤذن وهو يكبر اهللا في السحر يتحدر أعلى المنارة

 ، فيقف الشيخ متذوقا)وإن من شيء إال يسبح بحمده(ربه ويسبح بحمده، ) هو اآلخر(يكبر  متصل من نافورة الدارخرير الماء ال

باليقين، ثم ينزع ثيابه وينغمس في البركة يغتسل  تخرج من قرارة فؤاده المترع) ال إله إال اهللا(حالوة اإليمان، ثم ينطق لسانه بـ 

الذي يغطي  وكثيرا ما كان يعمد إلى قرص الجليد. حياته، ال يبالي برد الشتاء وال رطوبة الليل بالماء البارد ما ترك ذلك قط طوال

يصلي، ثم يمشي إلى المسجد فيصلي الصبح مع  البركة فيكسره بيده ويغطس في الماء ثم يلبس ثيابه ويصلي ما شاء اهللا أن

المأثورتين  كانه يذكر اهللا حتى تطلع الشمس وترتفع فيركع الركعتينيوما واحدا، ويبقى م الجماعة في مجلس له وراء اإلمام ما بدله

معهم البن الحليب والشاي والجبن أو الزبدة والزيتون  بعد هذه الجلسة، ويرجع إلى داره فيجد الفطور معدا واألسرة منتظرة فيأكل

 .ورتبهافيجدها مفتوحة قد سبقه ابنه األكبر إليها ففتحا  والمكدوس، ثم يغدو إلى دكانه

البز أمام  وهي عالية قد فرشت أرضها بالسجاد وصف أثواب. أمام قبر البطل الخالد نور الدين زنكي والدكان في سوق البزازين

البيع والشراء بسمعه وبصره، ويدفعون إليه الثمن،  الجدران، ووضعت للشيخ وسادة يجلس عليها في صدر الدكان ويباشر أبناؤه

السياسة  أو تحدث إلى جار له مسن حديث التجارة، أما) دالئل الخيرات(من القران أو قرأ في  شيخ ما تيسرفإذا ركد السوق تال ال

والدفتردار والقاضي والخمسة أو الستة من أهل الحل والعقد،  فلم يكن في دمشق من يفكر فيها أو يحفلها، وإنما تركها الناس للوالي



الوقف عليه، وإذا  يخ مهيبا في السوق كهيبته في المنزل، تحاشى النسوة المستهتراتوكان الش) …كلها) وكان هؤالء هم الحكومة

مستهترة، صاح فيها فأرعبها وأمرها أن تتستر وأن تلزم أبدا  تجرأت امرأة فكشفت وجهها أمامه لترى البضاعة، كما تكشف كل

رياال مجيدا أبيض،  أيهم يقرع عليه بابه، ويجعلون الرهانتبلغ به الهيبة أن يعقد الشباب بينهم رهانا،  حدود الدين والشرف وكانت

 .فال يفوز أحد منهم

وال يقصر في  ال يرد لهم طلبا، وال يمنعهم حاجة يقدر عليها، ولكنه ال يلين لهم حتى يجرؤوا عليه، وكان الشيخ قائما بحق أهله

في نسائه وأوالده من يخرج من الدار ليشتري شيئا؟  اوما لهم والفلوس وم. تأديب المسيء منهم، وال يدفع إليهم الفلوس أصال

كانت  كسوة أو حلية بين أيديهم، وما اشتهوا منه يأتيهم؟ ولماذا تخرج المرأة من دارها، إذا ومالهم ولها وكل طعام أو شراب أو

 األعين؟ دارها جنة من الجنان بجمالها وحسنها، ثم فيها كل ما تشتهي األنفس وتلذّ

منذ  ، فينهض إلى الجامع األموي وهو متوضئ)اهللا أكبر: (على البيع والشراء حتى يقول الظهر ي دكانه مشرفايلبث الشيخ ف

إلى المنزل، أو يتأخر قليال ليكون في المنزل  الصباح، ألن الوضوء سالح المؤمن، فيصلي فيه مع الجماعة األولى، ثم يأخذ طريقه

دقّ  فيتذاكر مع شيوخ الحي فيما) برو العطار( فيصليه في مسجد الحي، ثم يجلس عند العصر أما. عندما تكون الساعة في الثامنة

عبد الصمد في حاجة إلى قرض عشر  والشيخ… اختلف أبو عبده مع شريكه فيجب أن تألف جمعية لحل الخالف… وجل من شؤونه

 …جبر على رفع األذى عن الناسوآذى السابلة فلينصح ولي وعطا أفندي سلط ميزابه على الطريق… ليرات فلتهيأ له

مخبر ) العطار برو(وكان . ومجلس بلدي، وجمعية خيرية إصالحية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أي أن هذه الجماعة محكمة،

و؟ رجالً غريباً عن الحي حول أحد المنازل سأل عنه من ه اللجنة ووكيلها الذي يعرف أهل الحي جميعاً برجالهم ونسائهم، فإذا رأى

امرأة في  يماشي امرأة نظر لعلها ليست زوجته وال أخته، ولم يكن في دمشق صاحب مروءة يماشي وماذا يريد؟ وإذا رأى رجالً

وإذا بنى رجل غرفة يشرف منها إلى نساء جاره أنبأ  طريق فتعرف به حيثما سارت، بل يتقدمها أو تتقدمه ويكون بينهما بعد بعيد،

التشبه  فتح امرؤ شباكا على الجادة سدوه، ألن القوم كانوا يحرصون على التستر ويكرهون وإن. هالشيخ وأصحابه فألزموه حد

فكان الحي كله . ولكنها من داخل الفراديس والجنان باإلفرنج، فالبيوت تبدو من الطريق كأنها مخازن للقمح ال نافذة وال شباك،

أقام  لدار الواحدة ال يضن أحد منهم على اآلخر بجاهه وال بماله، وإذاصيناً، أهل كأهل ا بفضل الشيخ وصحبه نقيا من الفواحش

 .تحت يده وملك يمينه وكؤوس) صوان(أحدهم وليمة، أو كان عنده عرس أو ختان، فكل ما في الحي من طباق و
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… حتى جاء ذلك اليوم  أطراد القوانين الكونية،مطردة. الدار سائرة في طريقها ال تتغير وال تتبدل وال تقف مر دهر والحياة في هذه

الستقبال الشيخ لكن العجوز الطيبة والزوجة المخلصة لم تكن بينهم، وإنما  ودقت الساعة دقاتها الثمان، وتهيأ أهل الدار على عادتهم

يراها وهي التي عودته  لموأدار الشيخ مفتاحه ودخل ف. على األريكة تشكو ألماً شديدا لم يفارقها منذ الصباح لبثت مضطجعة

أيام الوضع ويوم ذهبت لتودع أباها قبل وفاته، فسأل الشيخ عنها بكلمة  االنتظار عند الباب، ولم تحد هذه العادة مدة ستين سنة إال

 فلما وقع فهز رأسه ودخل،. مريضة بإشارة من يده، فخبرته ابنته وهي تتعثر بالكلمات هيبة له وشفقة على أمها، أنها واحدة أكملها

منها تقبل يده، فلما المست أصابعه أحس كأنما لمسته جمرة ملتهبة، وكان  بصره عليها لم تتمالك نفسها فنهضت على غير شعور

ولم يأكل، ولم يدر أحد  يبدو من شدته وحزمه وحبه للنظام، قوي العاطفة، محبا لزوجته مخلصا لها، فرجع من فوره الشيخ على ما

اآلراء لتعليل هذا الحادث الغريب، الذي يشبه في أنظارهم خروج القمر  جع ولم يجرؤ على سؤاله واكتفوا بتبادلفي المنزل لماذا ر

الضيف، غير أنهن  ، فاختبأ النسوة ليدخل)روحوا من الطريق: (على ذلك ساعة أو نحوها، فدخل الشيخ وصاح ومضت. عن مداره

وكان … لتردده على المنزل كلما تردد عليه المرض ن الطبيب وكن يعرفنه فأبصر-على عادة نساء البلد- نظرن من شق الباب 

إظهاره، ثم  قرابة، ومع ذلك أمر الشيخ العجوز بلبس مالءتها وأال تظهر منها إال ما البد من الطبيب شيخا وكانت بينه وبين العجوز



ة في الفحص في تلك األيام، ثم خرج مع الشيخ الدق وكان هذا منتهى. أدخله عليها، فجس نبضها، وقاس حرارتها، ورأى لسانها

 …يأتيها به وعاد، فأمر بأن تبقى العجوز في غرفتها وأن تلزم الحمية وأن تتناول العالج الذي يساره حتى بلغا الباب، فودعه الشيخ

* * * * * * * * * 

صارت )) …فسها، وتغلبها الحمى فتهذيتفارق الفراش، وكان المرض يشتد عليها حتى تذهل عن ن مرت أيام طويلة والعجوز لم

وتهم أحيانا بالنهوض لتستقبل زوجها، وكانت  ،(( …والقبقاب؟ هل هو في مكانه… يالّ يا بنت، حضري الخوان… الساعة الثامنة

؟ هل فإذا أفاقت حدثتهن وسألتهن عن الشيخ هل هو مستريح؟ ألم يزعجه شيء؟ والدار بنتاها وكنتها يمرضانها ويقمن في خدمتها

 .سواه كعادتها أم اضطربت أحوالها؟ ذلك همها في مرضها وفي صحتها، ال هم لها هي

السنين الستين  مريضة فلم تطق على البقاء صبراً، وكيف تتركه وهي التي لم تتركه سنة واحدة من هذه وحل موسم المعقود وهي

والسفرجل، منه ما تعقده بالسكر ومنه ما تعقد بالدبس،  انالتي عاشتها في كنف زوجها، بل كانت تعقد المشمش والجانرك والباذنج

الزيتون األسود  ومن أنواع) الطرشي(واليقطين، فيجتمع لها كل أنواع المعقودات والمربيات والمخلالت  وكانت تعمل مربى الكباد

مخلصة وحدها صامته، وال تقوم به هذه الزوجة ال صغير) كونسروة(واألخضر والمفقش والجلط وأشكال المكدوس معمل أمقار 

كله  إدارة منزلها وتنظيفه وال عن خياطة أثوابها وأثواب زوجها وبنيها، بل تصنع مع هذا يعيقها ذلك عن تربية األوالد وال عن

 .البرغل، وتغسل القمح تعجن العجين

وهوله، فلم يكن من   المرض بشدته؟ لقد آلمها وحز في كبدها، وبلغ منها أكثر مما بلغ…العجوز المريضة حل الموسم فكيف تصنع

وطفقتا تعقدانه أمامها، وتعمالن برأيها فكان ذلك أجمل ما تتمنى  ابنتها وكنتها الوفية إال أن جاءتا بالمشمش فوضعتاه أمام فراشها

 .العجوز

لهذه العجوز   وحبهموانطلقت تصيح حتى اجتمع حولها أهل الدار جميعاً، ووقفوا ووقف األطفال صامتين واشتدت العلة بالمرأة

مدراراً، وهم ال يدرون ماذا يعملون، يودون لو تفتدى  الطيبة التي عاشت عمرها كلها لزوجها وبنيها يطفر من عيونهم دمعا حارا

 .حائراً يبكي صياحها، وجعل صوتها يتخافت حتى انقطع، فتسلل بعض النسوة من الغرفة، ووقف من وفق ثم هدأ. بنفوسهم ليفدونها

الثامنة  ما ظنوها قضت، فاستبشروا وفرحوا، وسمعوها تتكلم عن راحة الشيخ وعن المائدة والساعة العجوز عادت تنطق بعدولكن 

وذهبت هذه المرأة الطيبة، وكان آخر ما فكرت فيه عند  .بيد أنها كانت يقظة الموت، ثم أعقبها الصمت األبدي… والبابوج والقبقاب

يبق لهذا  ارتفع الكابوس عن صدور األطفال حين اختل نظام الفلك ولم… زوجها ودارها: في حياتها موتها، وأول ما كانت تفكر فيه

لقد فقد قرينه ووليفه . بالشيخ ألنه لم يعد هو يحفل بشيء الموعد المقدس في الساعة الثامنة روعته وال جالله، ولم يعد يحفل أحد

بعلبه   ال معنى لها، وانصرف عن الطعام وأهمل النظام، فعبثت األيديمن الحياة، وعادت كلمة وصديق ستين سنة فخلت حياته

فيها تحفاً وال ماالً، وهو ال يأسى على شيء ضاع  السرية التي أصبح بابها مفتوحاً، فلم تبق) الخرستان(وأكياسه، وامتدت إلى 

ركبتاه،  انين، فانحنى ظهره وارتجفت يداه ووهنتالبناء الشامخ، وعاد ابن الثمانين إلى الثم وتهافت هذا. بعدما أضاع شقيقة نفسه

  !االجتماعية في دمشق كله طهر وتضحية ونبل ولم يكن إال قليل حتى طويت هذه الصفحة، فختم بها سفر من أسفار الحياة
  
  
  
  
  
  



  هذيان مجنون
  

فوجدت شيئاً . دمشق ة األربع فيالمستشفى اإلسالمي الكبير، الذي تعاونت على إنشائه الجمعيات اإلسالمي ذهبت منذ أيام أزور

القالع (سهل المزة من هناك، قد قام حيث كانت تقوم تلك  عظيماً يرفع الرأس، بناء ضخماً يطل على الربوة من هنا ويشرف على

ع، هذا المستشفى، القال اهللا علينا به أن تخير له هذا المكان، فأبدلنا بعمارات الموت، وبنايات البالء، تلك العادية، فكان من تمام نعمة

الخلق، واسع الخبرة، يدور بي في المستشفى، ويمر بي على  وجعل المدير، وهو شاب مسلم رضي) بيت الصحة، ودار الشفاء

ينادي باسمك  جناح األمراض العقلية قال لي إن هاهنا مريضاً يلح علينا أن ندعوك إليه، وهو ال يفتأ شعبه، حتى إذا وصلنا إلى

 .ويرجو أن يراك

 !بي؟ ومن هو؟ وما شأنه: قلت 

 .من الهستريا الجنسية، وهو يزعم أنه تلميذك، وأنه وثيق المعرفة بك هو شاب مصاب بنوع: قال 

السن، شاحب  وإن كنت ال أدري ما أصنع له، وانطلقت مع المدير حتى دخلت عليه، فإذا هو شاب حديث فلم أحب أن أخيب رجاءه،

وإذا أنا أعرفه فسلمت . فإذا هو قد كان تلميذاً لي... فتأملته ات مسجى، ال يبدو منه إال وجهه،اللون، بادي الضعف، شارد النظر

 .إن لي حاجة إليك.. وابتدرني فقال لي أنت أستاذي، وإني أترقب مجيئك .عليه فرد السالم

 .أقدر عليها مقضية إن كنت: قلت 

منك هو أن تعي  وقال لقد نعشتني وبشرتني، إن الذي أريده... مةالبشر، والحت على شفتيه ظالل ابتسا فظهر على وجهه خيال

 .حديثي وتنشره في الناس أال تقدر على ذلك

 .اهللا بلى أقدر إن شاء: قلت 
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 الجمالية؟ يصدقه أحد، ولكني أحلف لك أنه واقع، وإذا شككت فاسأل القرية، أتعرف قرية إنه خبر ال يكاد: قال 

 اآلن سمعت بها إالما : قلت 

أقيدها بقيد عادة وال  ابتعد عن مرابع المصطافين ومواطن االزدحام إلى بلد أطلق فيه نفسي على سجيتها، ال لقد أردت أن: قال 

بلغت هذه القرية المختبئة في كنف واد عميق ال يصل البصر إلى  واجب مجاملة، فأممت بحيرة العتيبة، ثم صعدت جبل عيرام، حتى

الزبد فتراه من خالل  نهر العامون متحدراً هائجاً يقفز من صخرة إلى صخرة، فيكون له دوي وخرير، ويعلوه ، يرى في بطنهقرارته

في زمانك بلوراً مذاباً، يحمي هذا الوادي المسحور جبالن عاليان  األشجار، وأنت في القرية كأنه البلور المذاب، وإذا كنت قد رأيت

فيها داراً سلخت  لبست سفوحهما وحدورهما ثوباً من الشجر األخضر، توارت خالله هذه القرية، واتخذتوقد  تنطح ذراهما النجم،

عشته ما لذة العيش وما االطمئنان، فلقد كنت أغدو مع النور  فيها شهراً من شهور الصيف، لم أعرف السعادة إال فيه، ولم أدر حتى

على صخرة عالية،  ى الدنيا، وأهبط الضحى إلى بطن الوادي فأتخذ لي مكاناًالشمس البازغة حين تشرق عل فأصعد في الجبل أحيي

سلّة وأرتاد المرابع، فحيثما استطبت المكان أقمت، وكنت  أو أقعد على حافة النهر الفياض، وكنت في أكثر األيام أضع طعامي في

العشية إلى داري،  لمشاهد وأبهى المرائي، ثم أروحمرة، وفي مصحف الكون أخرى، فأمتع النظر بأعجب ا أحمل معي كتاباً أقرأ فيه

 .اليوم الذي صب في كأس حياتي العلقم حتى جاء ذلك… وقد طفحت نفسي بصور الجمال، وفاض جسمي بالعافية
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به، فما راعني إال  طيفعادتي حتى جاوزت حدود القرية وقاربت ينبوع البارة، وبلغت الغابة المهجورة التي ت لقد صعدت الجبل على

الرشاشات، فحرت لحظة ثم وليت هارباً أعدو ما أطقت العدو  الحجارة تتساقط من حولي كأنها المنجنيق، تنزل دراكاً نزول رصاص

أرى  ثم... فأحسب أن الجن تروعني... فأسمع قهقهة مرعبة! ما خبر الحجارة: بها وجعلت أنظر حتى وصلت إلى صخرة فاحتميت

وهي ال تراني فإذا هي سمراء محلولة الشعر  ج من بين أشجار الغابة وتسير حذرة تتلفت فلما صارت قريبة مني رأيتهاامرأة تخر

إذا نظرت بهما إليك أحسست بهما في الفؤاد، وجسم ممشوق ... عينان سوداوان واسعتان ذات جمال يروع الناظر ويأسر القلب، لها

فيها البدر قد حجبته قطع من المزن   بالية ال تكاد تستر إال األقل منها، فكأنما جسمهالوحته الشمس، وما عليها إال أسمال قد

 .الرقراق
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... أدنى إليها وأعلق بها المذعور، ال أقولها كما يقولها األدباء المقلدون، بل أعني ما أقول، وال أجد صفة هي وقد وقفت كالغزال

تحملها وقعدت على األرض، ونظرت إليها، فإذا ذلك الغضب الفاتن  اطمأنت ألقت حجارتها التي كانتفلما .. وجعلت تنظر حواليها

من مكاني وسرت إليها  فخرجت... ويسدل عليه نقاب من األلم، األلم الحزين قد افتنّت فيه يدا عبقري وعقله يسقط برقعه عن وجهها

وجعلت … فوثبت وثبة ابتعدت بها عني، ثم عدت تلقاء الغابة ، أحست بيمتلصصاً أسارق الخطو حتى إذا كدت أصل إليها وأضمها

القرى وال  فسمعت لهجة فتاة ليست من بنات... أفتش عنها وأطلبها حتى أنست بي واتصل بيننا الحديث أرتاد هذا المكان كل يوم

 .الجاهالت ولكن حديثها حديث المجانين

* * * * * * * * * 

 .أن أعرف خبرها فكانت تجيبني بكالم ال يعقل سألتها ما شأنها وأحببت

الجبال وجست  لقد دخلت المدن وولجت المدارس وبحثت في القصور وطفت المالهي وتهت البراري وضربت إني أفتش عليه: قالت 

 .بلقائه كل ذلك أمال... خالل الخرائب وسريت وحيدة حيث ال تجرؤ النسور أن تطير

 !من؟ بلقاء: قلت 

كأن الكهرباء تسيل  أحس بصوته أبداً يرن في أذني وأرى حيثما سرت عينيه وألمس أبداً جلده الدافئ فأشعر إني... ئهبلقا: قالت 

 .أبكي في عروقي ويطفر شيء إلى عيني ولكنه يحتبس فال أستطيع أن

 وهل مات أو سافر؟ منذ كم فارقته ؟: قلت 

أحالمي، ويغضب  عي إذا قمت ومعي إذا نمت، أبكي آلالمه ويبتسم هو للذيذفارقته قط وال اتصلت به، هو م ما… أنت مجنون: قالت 

أن ألمسه بشفتي ولو لم تكن أعمى لرأيته، إن رياه في  فيخفق قلبي ويأكل فتذهب جوعتي ولكني ال أقدر أن أضمه إلي وال أستطيع

 .ة الروضأغنية، وصورته في صفحة البدر وصفاء الينبوع وخضر عبق كل وردة، وصوته في كل

 عرفته؟ فمتى: قلت 

أراه في اليوم على  لقد همت به منذ وجدته في فكري، وقد مأل علي نفسي، ولكني ال أدري أين يقيم، إني مذ كان لي قلب،: قالت 

 .استحال معنى من المعاني أحس به وال أملك التعبير عنه ألف شكل، أرى في الرجل يمر بي عينيه، وأرى في آخر قامته، وربما



 عليه؟ فمن يدلك: قلت 

وأرخت أهداب  خفقانه، أال تفهم، أليس لك قلب؟ هو الجمال كله فكل ما أرى من الجمال جماله ثم سكتت قلبي يدلني عليه: قالت 

وتعلقت بي ووضعت قلبها في شفتيها ووضعت قلبي على  عينيها وغابت في ذهلة عميقة فدنوت منها وضممتها إلي فاستجابت لي

على  إنساناً ذاق مثلها ولكنها انتفضت فجأة وألقت برأسي على صخرة فشجته وانطلقت ال تلوي ذقت منها قبلة ما أظن أنشفتي ثم 

 .وإن لم تغب خيالتها عن عيني... شيء ثم لم أرها

* * * * * * * * * 

 .شيء ن لم يقع منهالمريض قال لي مدير المستشفى ال تصدق كلمة مما قال، إنه هذيان مجنو ولما خرجنا من حضرة

جمال الوصف وإن لم  به األديب أن يقع الحادث أو ال يقع، إني أكتب قصة ال تاريخاً، وحسبي في قصته من إن آخر ما يهتم: قلت 

 .يكن لها مغزى، وإن كانت هذيان مجانين

  .به أنت أدرى... شأنك: قال 
  
  
  
  

  في حديقة األزبكية
  
  

ينظر إلي كأن في  ينا شاب في نحو الثامنة عشرة عراقي، فسلم وقعد صامتاً ال ينبس، وجعلالزيات فدخل عل كنت أمس عند األستاذ

: يتبرم بمجلسي، ويرقب قيامي، فلما طال منه ذلك، قال له األستاذ فيه كالماً يريد أن يقوله، ولكنه ال يحب أن يظهرني عليه، فهو

وألقى علي ". سأجيء في وقت آخر ...ولكن... تكتب في الرسالة... علّها. ..كنت أريد أن أقص عليكم قصتي: "متردداً فقال!". تفضل"

 ."!لوال هذا الرجل" :نظرة ال أقول من نار، ولكن من حروف وكلمات تقول

فلما عرفني أشرق ". هو إنه فالن، وهو من أسرة الرسالة فقص القصة أمامه، لعله إذا سمعها منك كتبها: "بي فقال األستاذ معرفاً

 :هه واطمأن وانطلق يقولوج

********* 

أمضيت عمري قبلها  مدارسها في أكتوبر الماضي وكانت تلك أول مرة أقدم فيها القاهرة، وأرى فيها الدنيا، وصلت مصر للدراسة في

 تلقى في طرقها إال الحلقة والحقل، ما فيها سينما وال ملهى، وال في قرية ال تعرف إال الجد، وال تقبل غير الحرث والدرس، ما فيها

ِلدات لي فرأيتها مدينة  تصادف في حقولها فتاة، لم أخرج منها إال مرة واحدة وأنا صغير زرت فيها النجف مع امرأة سافرة، وال

إلى القرية، وإلى حلقة الشيخ، فقرأنا عليه كتب الدين والنحو والصرف  عظيمة فيها كل ما يبهج ويهيج، وسعدت فيها أياماً، ثم عدنا

ونحفظه في صورنا كما يحفظ الشحيح  أقبلنا على األدب، نعب الشعر الغزل، كما يعب من النبع العذب الصافي الظمآن، البالغة، ثمو

وأللسنتنا  المشتعلة بالعاطفة حطباً يابساً يزيدها اشتعاالً، ولكنه يكون لقرائحنا مدداً، الموسر ماله في صندوقه، فيكون لقلوبنا الفتية

في سوق القرية بعباءتها السوداء السابغة، وظلها من  ولنفوسنا صقاالً، وكانت لنا صبوات يحركها سواد المرأة وهي تخطرثقافاً، 



... طريق اإلثم وراء الباب، ال نرى منها أكثر من ذلك، فكان يثير سواكن هذه القلوب التي ما عرفت خلف زجاج النافذة، وصوتها من

 .ومن آثمات) من الشباب(وإن لم تخل القرية من آثمين 

 .الحجاب فما فائدة: قلت

شر قد يكون في خير  ليس من طبيعة هذه الدنيا، والعبرة بالغالب، فالحجاب خير فيه شر قليل، ولكن السفور إن الخير المطلق: قال

 .ل الجوارحبنارها األعصاب، ولكن اإلثم في عم قليل، وما اإلثم في العاطفة يفيض بها القلوب، أو الشهوة تضطرم

 :فقال وعاد إلى قصته،

شيء، فيه العلم والجهل،  القاهرة أنها، ال تؤاخذوني، أنها كباريس، بلد لذة وانطالق، وأنها عالم فيه من كل وكنت قد سمعت عن

دع ذا، فإنه :  لهفيها ما يريد، ال يسأل أحد أحداً ماذا يصنع؟ وال يقول والغنى والفقر، والتقى والفجور، والعفاف والفسوق، يصنع كل

 .إني ألستحي واهللا أن أتكلم… عن ذا فإنه عيب، وإن وكفّ. حرام

 .إنك تقول الصدق ابتغاء اإلصالح، وال حياء في اإلصالح قل يا أخي،: قلنا له

 :ثم قال فتردد قليال، وغض بصره،

كانت لمصر في  حاصل أن الصورة التيال... أستغفر اهللا، ما هذا أعني، أعني أن في مصر نساء كثيرات وأن النساء في مصر،

) البالج(بل صورة . الجمعيات اإلسالمية، وال النوادي األدبية، كال مخايلنا لم تكن صورة األزهر بحلقاته، وال الجامعة بأبهائها، وال

 فإنه صوت خافت والكتاب، واالختالط، وأن الصوت الذي يصل إلى قريتنا عالياً ليس صوت الرسالة والثقافة والسفور. ومشاهده

 للقاهرة هذه الصورة، فتخيلناها فتاة عابثة مستهترة، ال شيخاً وقوراً فينا، ولكن صوت اإلثنين وأخبار المسامرات، منها تكونت

 .صالحاً

 .فأرجو أن يتسع لسماعه صدركم، وال يضيق به حلمكم وأنا أقول لكم الحق،

الطريق مرحلة زاد  ستطيع الرقاد من فرط االنفعال، ثم سافرت وكلما نقصت منمصر، أرقت ليالي بطولها، ال أ ولما تقرر سفري إلى

فقد دخلتها ليالً، فنزلت في فندق في العتبة الخضراء  شوقي مراحل، وكلما اقتربت منها ابتعدت عن الصبر، ولست أطيل عليكم،

أرقب من لذائذ  تقطعاً تتخلله ثائرات األحالم، يؤرقني ما، فنمت نوماً م)فندق البرلمان(أسافر، اسمه  بلدي، كانوا دلوني عليه قبل أن

 .السهر والسفر فأهجع أخرى، حتى طلع الصباح هذه الجنة التي دخلتها بعد طول تشوقي إليها فأنهض ساعة، ثم يسحقني

رحمه اهللا، أن  وطيللمنفل) النظرات(فمشيت خطوات، فوجدت في وجهي حديقة األزبكية، وكنت قد قرأت في  ونزلت الساعة العاشرة،

أوسخ معابد الشيطان، السوق الذي تباع فيه اللذائذ، فاقتربت  األزبكية، وال مؤاخذة، هي المكان الذي تميل إليه نفس كل شاب، ألنه

فت الشيخ، فارتددت وتل مقبل على جريمة قتل، وهل الزنا إال أخو القتل؟ وتمثّل لي ماضي وأخالقي، وطلعة منها وقلبي يرِجفُ كأني

لي، ومر رجال، خيل إلي أن واحداً منهم يحدق في، ويحد النظر  ال تضحكوا أرجوكم فإني أصف لكم ما وقع-أنظر هل رآني من أحد 

جبيني، لما وقع في  أن دمي كله قد صعد إلى رأسي، وأن أذني قد صارتا جمرتين ملتهبتين، وتصبب العرق من إلي ويتبسم فشعرت

حتى بهت الناس إلي بإسراعي، فجعلوا ينظرون إلي  يعرفني، ويعلم ما أسعى إليه، فأسرعت في مشيتينفسي من أن الرجل 

طرياً،  منهم ازددت عجلة، كأني الجواد األصيل يقرع بالمقاريع ليقف، وكلما أحس وقعها طار متعجبين من عجلتي، وكلما رأيت ذلك

الوصول إلى الهواء، ومشيت ال أعرف لي وجهة،  ، كما يجد الغريق راحةحتى إذا ابتعدت وقفت، ووجدت راحة الخالص من اإلثم

في نفسي كرة أخرى، وندمت على أن أضعت هذه الفرصة التي انتظرتها دهراً مديداً،  فعاد الشيطان يوسوس إلي، فثارت الرغبة



إلى مغربها، فعدت وجعلت أدور   الشمسفيها مسهداً ليالي طواالً، وقطعت من أجلها قفراً وقطعت بحراً، ومشيت من مشرق وفكرت

وكان اليوم يوم أحد، فرأيت غوانيها من خالل السور قاعدات باديات  حول سور الحديقة، وقلبي يكاد يمزق بوجيبه جدار صدري،

 أزال تنسوا أني ال أو منبطحات على الكأل ساحرات بالمقل النواعس، وبالسوق واألفخاذ، فكدت أجن، وال المفاتن أو مضطجعات

 .(أزبكية المنفلوطي(أعتقد أن الحديقة هي 

 .يفلت الضحك منا، ومضى في قصته وشددنا أشداقنا كيال

البحيرة الساكنة من  شاباً وفتاة، وهما يتناجيان، وعلى وجهيهما من ظالل الحديث، مثل ما يكون على وجه ورأيت على مقعد: قال

وتعارضت الساقان، وأحاطهما بجناحيه إبليس الهوى، فجن جنوني،  ادي بالمناكب،شعاع القمر، وقد تدانى الرأسان، والتفّت األي

اللجة، ألفيتني  التي ماجت في نفسي، فأقدمت حتى إذا ضعفت الموجة وماتت، كما تموت أمواج البحر وسط ودفعتني موجة االنفعال

هذا الذي دخل : قرية والناس كلهم ينظرون إلي يقولونرحبة ال عند الباب، فوقفت ال أدري ماذا أعمل، كأني قد أقمت على عمود في

في األرض  من تحديدها إال أنها فوق الغبراء وتحت السماء، وتمنيت من الخجل أن أغوص) المنفلوطي) األزبكية التي لم يعرف

داره له البواب حتى صار فأ) قرش تعريفة(الدوار، فدفع  تدور من حولي، ولم ينقذني إال رجل دخل فتوسط الباب وأحسست أن الدنيا

 .ال أعقل ما أصنع في الحديقة، فصنعت صنيعه وأنا

كيف السبيل  نساء من كل لون وجنس، ولكني كنت كمن ألقي في الماء قبل أن يتعلم السباحة، فلم أدر جلْت في الحديقة فوجدت

قف، وما حفظت من أشعار الغزل، فلم يخطر المو إليهن، وحاولت أن أتذكر ما قرأت في القصص وماذا يعمل أبطالها في مثل هذا

 فقد كانت حالي كحال هذا الشاعر، أرقب أن تجيء إحداهن فتأخذني هي بيدي) يجمعني بسلمى سألت اهللا أن(على بالي إال أبيات 

ت إلى المساء، أدور المخادع والغرفات فيه، وبقي وتجرني إليها، ولكني لم أر غرفاً وال مخادع، ثم وجدت بناء في الحديقة فعلمت أن

 .مني حتى إذا قيل اخرجوا ستغلق الحديقة، خرجت وما أظن أن على ظهر األرض إنساناً أخيب ال أفكر في طعام، وال أشكو التعب،

 عارية الساق قد رفعت رجالً يوم، فلما كان بعد ثالثة أيام، وكنت قاعداً على مقعد وأمامي امرأة قصيرة الثوب، وجعلت أعود إليها كل

وقد فكرت في -أنظر إليها، علّها تلقي بصرها علي، فأغمزها بعيني  على رجل، فأبدت ما أحسست به كالبارود في أعصابي، وجعلت

 والتفتت إلي -حِسبتُني أتقنته كلها، ورأيته هو الطريق إليها، بعد ما أعياني الوصول، وجربته أمام المرآة حتى ذلك الليلة البارحة

وسمعت ضحكاً من ورائي فتلفت ... وعلى وجهها مثل أمارات االشمئزاز إذا بها تشمخ بأنفها، وتقوم فتمضيفغمزت بعيني، ف

: الفقر، ورأى ذعري فقال يبدو عليه أنه فالح، تلوح عليه سيمياء) قفطاناً(بشاب على رأسه كمة بيضاء يلبس  مذعوراً، فإذا أنا

ليه؟ انت مكسوف؟ ما : "فقال الخبيث. فاستحييت أن أجيب" عجبتك؟" :ي عراقي، فقالففهم أني غريب، وأن" كلّش زين: "قلت". ازيك"

 ."لواحدة أحلى منها تعال أوديك! تتكسفشي

مسافة فرسخ  تتصوروا ماذا صنعت بي هذه الكلمة وأنا الذي عاش عمره يشتهي أن يشم ريح امرأة من إنكم ال تستطيعون أن

: وأخذ بيدي وأخرجني من الحديقة، وقال" تعال. معايا شلون يعني إيه؟ تعال: "قال". ؟شْلون: "وتشجعت فقلت له بصوت مخنوق

ما يأخذني إليه  ولو كانت طيارة لركبت إلى". تاكسي: "وكنت نافذ الصبر، مجنون الرغبة، فقلت" الترام؟ تحب ناخد تاكسي وال نركب"

فارتعدت لحظة ولكني لم أبال، " ثالثين قرشاً: "؟ قال"تريد كم: "لسائقولم أسأله إلى أين، حتى نزلنا من السيارة، فسألت ا. طيارة

خمسة عشر  نفقة الشهر كلها. الذي بقي في جيبي اثنان وعشرون قرشاً، وسائر فلوسي عند الفندقي ونقدته األجرة ونظرت فإذا

 .جنيهاً

وهناك أبغي مهرباً وال أعرف  فنظرت هنا". اشر، زي األمرأمال؟ دي بنت تمانط: "قال" جنيه؟: "قلت". جنيه بأه ايدك على: "قال الشاب

فأعطيته خمسة !" هات تعبتي بأه. على خاطرك: "قال الخبيث". ثاني في وقت: "فقلت". ما لكشي مزاج وال إيه؟: "فقال. الطريق

لكل ثمن، فبنت  ر، ولكنيفلتني قبل أن ينتف ريشي فعاد يحدثني حديث الرجس، وقال لي إن عنده بنات أخ قروش، ولم يحب أن



وبنت عراقية من بالدنا من نعتها كذا، وبنت رومية كأن  مصرية سمراء كأن عينيها عينا غزال شارد، وبنت شامية من صفتها كذا،

من  الورد، وكأن شعرها أسالك الذهب، تسقي من فمها خمراً، ومن مقلتها سحراً ورآني أرتجف جسمها العاج المشرب بعصير

أباها من كبار أصحاب المصارف، ولكن للبواب  ال تأخذ فلوساً، ألن" مش من دول"هي بنت بيت : رأى وجهي شاحباً فقالاالنفعال، و

 .لوصيفتها لتكتم األمر وتحفظ الباب جنيهان ليغض النظر، وله هو جنيه، واثنان

 ." بناهيا: "قال" ال بد لي من الذهاب إلى الفندق آلتي بالفلوس" :فقلت. وسحرني الملعون

إنها : باب فقال وأدخلني عمارة فخمة في شارع الملكة نازلي، فأصعدني إلى الطبقة السابعة، وأشار إلى وتسلم الجنيهات الخمسة،

الذي صعدنا به، وأقدمت مضطرباً فقرعت الباب " المصعد"بـ هنا ولكنه ال يستطيع أن يدخل معي، فهو ينتظرني عند البواب، ونزل

انت ! اهللا" :قال. فسكتّ" ايه؟ عاوز مين؟: "أسود مسن، ووقف ينظر ما أقول له، ووقفت مبهوتاً فقال لي خادمبيد ترتجف، ففتحه 

وأغلق الباب في وجهي، ولم أجد " دي شركة! سنية؟" :قال. ، وكان هذا هو االسم الذي خطر على لساني"سنية: "قلت" عاوز مين؟

  .، فلما بلغت الباب لم أجد الشاب وال البوابالسابعة المصعد فنزلت على الدرج، من الطبقة
  
  
  
  
  

  قصة أب
  
  

يمشي من  انصرف كتّاب المحكمة ولبست معطفي رجل كبير في السن يسحب رجليه سحباً ال يستطيع أن دخل علي أمس بعدما

 :فسلّم ووقف مستنداً إلى المكتب وقال. الضعف والكبر

 . وتحكم لي على من ظلمنيعليك أريد أن تسمع قصتي إني داخل على اهللا ثم

 .أسمع تفضل، قل: قلت

 .أقعد فواهللا ما أطيق الوقوف على أن تأذن لي أن: قال

الفخمة إال  من أن تقعد؟ اقعد يا أخي فإن الحكومة ما وضعت في دواوينها هذه الكراسي وهذه األرائك اقعد وهل منعك أحد: قلت

يؤمها الفارغون ليشتغل ) قهوة(لتجعل من الديوان  ما وضعتها. طيعون الوقوفليستريح عليها أمثالك من المراجعين الذين ال يست

 !(بك(الـ ويضاحكهم ويساقيهم الشاي والمرطبات والناس قيام ينتظرون لفتة أو نظرة من الموظف بحديثهم عن أصحاب المعامالت

 .وال جدي، وقل ما تريد ي الدولة ليس كرسي أبيكسروية في المحكمة الشرعية فاقعد مستريحا فإنه كرس) فارسية) لسنا نريدها. ال

شبابي فكيف  من أولها فأرجو أن يسعني صبرك وال يضيق بي صدرك وأنا رجل ال أحسن الكالم من أيام أحب أن أقص القصة: قال

 .أحسن الصدق وال أقول إال حقاً بي اآلن وقد بلغت هذه السن ونزلت علي المصائب وركبتني األمراض ولكني



والعنب وما يكون من  على دكاني التي أبيع فيها الفجل والباذنجان) كذا(مستوراً أغدو من بيتي في حارة  ي شبابي رجالًكنت ف

) أهل البيت(ولحمي وآخذ ما فضل عندي من الخُضر فيطبخه  الموسم وثمراته فأربح قروشاً معدودات أشتري بها خبزي) خُضر(

أحداً بشيء وال  ال نحمل هماً وال نفكر في غد وال صلة لنا بالناس وال بالحكومة وال نطالبنعائمه  ونأكله وننام حامدين ربنا على

ولقد عشت هذا العمر ... كيف أصلي فرضي وأحسب دراهمي يطلب منا شيئاً ولم أكن متعلماً وال قعدت في مدرسة ولكني كنت أعرف

القابالت ولم  ص حياتي إال أنه ليس لي ولد فجربنا الوسائل وسألناإال الربح الحالل وما كان ينغّ كله ولم أغش ولم أسرق ولم أربح

وإذا . وزهوراته وحشائشه ما يغنينا عن الطبيب والصيدلي (برو العطار(يكن في حارتنا طبيب ولم نحتج إليه فقد كان لنا في طب 

الحارة فقد لبثت  حم اهللا أم عبد النافع قابلةالحالق أما أمراض النساء فمرد أمرها إلى القابلة ور احتجنا إلى خلع ضرس فعندنا

 .أربعين سنة تولّد الحامالت ولم تكن تقرأ وال تكتب

فعلقناها فلم نستفد شيئا، فلم يبق  القابالت والعجائز فوصفن لنا الوصفات فاتخذناها وقصدنا المشايخ فكتبوا لنا التمائم أقول إنّا سألنا

فقرعت حلقة الباب وطلبت حاجتها فنالت ) أهل البيت(فلما جاءت بعثت ) الحنابلة جامع(إال أن ننظر أول جمعة في رجب لنقصد 

والشعوذات واعتقد أن لغير اهللا نفعاً أو  خرافة دمشقية وثنية من آمن لها أو بأمثالها من الخرزة الزرقاء لرد العين والسحر -طلبها

 .ت طلبها وحملت فنال-اإلسالم  ضرراً فيما وراء األسباب الظاهر فقد خالف

والساعات حتى كانت  من أعمال المنزل ألريحها خشية أن تسقط حملها وأجرمها وأدللها وصرنا نعد األيام وصرت أقوم عنها بالثقيل

جاء ! البشارة يا أبا إبراهيم): أم عبد النافع(الضجة وقالت  ليلة المخاض فسهرت الليل كله أرقب الوليد فلما انبلج الفجر سمعت

 .يالصب

 .رياالً مجيدياً واحداً فدفعته إليها ولم أكن أملك إال

وتنغّص عيشنا  الدالل، إن ضحك ضحكت لنا الحياة وإن بكى تزلزلت لبكائه الدار وإن مرض اسودت أيامنا وقلّبنا الصبي في فرش

وبلغ سن ... في إجابة مطلبه الروحإن طلب شيئاً بذلنا  وكلما نما أصبعاً كان لنا عيد وكلما نطق بكلمة جدت لنا الفرحة وصار

 .قد كبر فماذا نصنع به إن الولد: المدرسة فقالت أمه

 .فيتسلى ويتعلم الصنعة آخذه إلى دكاني: قلت

 .خضرياً أيكون: قالت

 .مهنة أبيه ولم ال؟ أيترفع عن: قلت

الحكومة فيلبس  في) مأموراً( أن يصير أريد. البد أن ندخله المدرسة مثل عصمة ابن جارنا سموحي بك !ال واهللا العظيم: قالت

 .والطربوش مثل األفندية) البدلة(

فأحبه معلموه  فسايرتها وأدخلته المدرسة وصرت أقطع عن فمي وأقدم له ثمن كتبه فكان األول في صفه وأصرت إصراراً عجيباً

 .وقدروه وقدموه

 .ليدخل الدكان لقد نال إبراهيم الشهادة فحسبنا ذلك وحسبه! يا امرأة: الشهادة االبتدائية فقلت لها ونجح في االمتحان ونال

 .الثانوية البد من إدخاله المدرسة! أضيع مستقبله ودراسته؟... الدكان ويلي على! يوه: قالت



 كيف أم عصمة أما سمعت جارتنا: هذه الكلمات؟ ما مستقبله ودراسته؟ أيترفع عن مهنة أبيه وجده؟ قالت يا امرأة من علّمك: قلت

نحن جماعة عوام مستورون بالبركة فما لنا وتقليد من  …يا امرأة اتركي البكوات: تريد أن تحافظ على مستقبل ابنها ودراسته؟ قلت

 .ليسوا أمثالنا

 .البكالوريا ونال... الولد الثانوية وازدادت التكاليف فكنت أقدمها راضياً ودخل. فولولت وصاحت

 .شيء وهل بقي: قلت

 .أريد أن أذهب إلى أوربا. بابا  نعم يا:قال الولد

 .هذه أوربا؟ وما أوربا: قلت

 .باريس إلى: قال

 .إلى بالد الكفار واهللا العظيم إن هذا ال يكون أعوذ باهللا تذهب: قلت

ر على الده أمه فلما رأتني ال ألين باعت سواري عرسها وقرطيها وذلك كل مالها من حلي اتخذتها عدة وأصر وأصررت وناصرته

 .ودفعت ثمنها إليه فسافر على الرغم مني

فكان يطلب ... يريد فلم أرد على كتبه ثم رق قلبي وأنت تعلم ما قلب الوالد وصرت أكاتبه وأساله عما وغضبت عليه وقاطعته مدة

 .دائما

 .يطلب سل إليه مافكنت أبقى أنا وأمه ليالي بطولها على الخبز القفار وأر... أرسل لي ثالثين ...أرسل لي عشرين ليرة

 .باألسفار الصيف وهو ال يجيء معهم فأدعوه فيعتذر لكثرة الدروس وأنه ال يحب أن يقطع وقته وكان رفاقه يجيئون في

 .وزاد به األمر آخر مرة فطلب ثالثمئة... ليرة ثم ارتقى فصار يطلب مئة

دون الليرة الواحدة؟  منها عشرين ليرة وربحه في اليومثالثمائة ليرة بالنسبة لخضري تجارته كلها ال يساوي ث تصور يا سيدي ما

وقل العمل وفشت البطالة ثم إنه إذا مرض أو اعتل علة بات هو  وياليته كان يصل إليها في تلك األيام التي رخت فيها األسعار

برقية  ء فكان جوابهإليه بعجزي ونصحته أال يحاول تقليد رفاقه فإن أهلهم موسرون ونحن فقرا فكتبت… وزوجته على الطوى

 .مستعجلة بطلب المال حاالً

وأخذ إبهام يدي فطبع  قلت لك أني لم أتلق قبلها برقية في عمري فلما قرع موزع البريد الباب ودفعها إلي وإنك لتعجب يا سيدي إذا

ني وانصرف عني، وتوسلت إليه وبكيت فضحك الملعون م بها في دفتره انخرطت كبدي في الخوف وحسبتها دعوة من المحكمة

لنا جفن  وال نعرف القراءة فنقرأ ما في هذه الورقة الصفراء حتى أصبح اهللا بالصباح ولم يغمض وبتنا بشر ليلة ما ندري ماذا نصنع

أن أرسل المبلغ فلعل الولد في ورطة وهو محتاج  وخرجت لصالة الغداة فدفعتها لجارنا عبده أفندي فقرأها وأخبرني الخبر ونصحني

 .إليه

من مراٍب يهودي  أتسمع يا سيدي؟ بعت الدار بمئتي ليرة وهي كل ما أملك في هذه الدنيا واستدنت الباقي فبعت داري بنصف ثمنها

وبعثت إليه وخبرته أني قد ! في آخر السنة مئتين وثمانية دلوني عليه بربا تسعة قروش على كل ليرة في الشهر أي أن المئة تصير

 .أفلست



 .ذلك ثالث سنوات ولم يجب على السيل من الرسائل التي بعثت بها إليه به بعدوانقطعت عني كت

علي الدعوى  كوامل لم أر وجهه فيها وبقيت بال دار والحقني المرابي بالدين فعجزت عن قضائه فأقام ومر على سفره سبع سنين

 .صمة أصبعك في هذه األوراقوضعت ب أأنت: وناصرته الحكومة علي ألنه أبرز أوراقاً لم أدر ما هي فسألوني

إال اهللا فاشتغلت  وليس لها) المرأة(نعم حبست وبقيت . وحبست يا سيدي. بأن أعطيه ما يريد وإال فالحبس فحكموا علي. نعم: قلت

 .الثمالة غسالة للناس وخادمة في البيوت وشربت كأس الذل حتى

تدري يا رجل أم  أال: أين هو؟ قال. بشّرك اهللا بالخير! ولدي؟: لتأرأيت ولدك؟ ق: لي رجل من جيراننا ولما خرجت من السجن قال

 .فخمة في الحي الجديد أنت تتجاهل؟ هو موظف كبير في الحكومة ويسكن مع زوجته الفرنسية داراً

ع قلوبنا منه صدورنا ونشب وذهبنا إليه وما لنا في العيش إال أن نعانقه كما كنا نعانقه صغيراً ونضمه إلى وحملت نفسي وأخذت أمه

: قالت. ماذا تريدون؟ قلنا نريد إبراهيم: فلما رأتنا اشمأزت من هيئتنا وقالت فلما قرعنا الباب فتحت الخادمة. بعد هذا الغياب الطويل

 .وهذه أمه غرباء يا قليلة األدب؟ أنا أبوه: قلت. ال يقابل الغرباء في داره اذهبا إلى الديوان إن البك

 .ما هذا؟ وخرجت من وراءه امرأة فرنسية جميلة :لوسمع ضجتنا فخرج وقا

مسته من ثوبه وقال  فتخلى عنها ونفض ما. إبراهيم حبيبي؟ ومدت يديها وهمت بإلقاء نفسها عليه: وقالت فلما رأته أمه بكت

 .(مجانين) لزوجته كلمة بالفرنساوي، سألنا بعد عن معناها فعلمنا أن معناها

 .فطردتنا يا سيدي من دار ولدنا… اتطردن ودخل وأمر الخادم أن

دراهم؟ أنا أعمل لك راتباً  ماذا تريد أيها الرجل؟: به مرة فهددني بالقتل إذا ذكرت ألحد أني أبوه وقال لي وما زلت أتبعه حتى علقت

 .بشرط أال تزورني وال تقول أنك أبي

 .أصنع قعدنا الكبر فجئت أشكو إليك فماذاأستجدي الناس وعادت أمه تغسل وتخدم حتى عجزنا وأ ورفضت يا سيدي وعدت

 .ما اسم ابنك هذا وما هي وظيفته خبرني أوال: فقلت للرجل

 .أتحب أن يقتلني :فنظر إلي عاتباً وقال

 .إال بعد دعوى والدعوى ال تكون إال بذكر اسمه إن الحكم ال يكون: قلت

 .إلى اهللا إذن أشكو شكاتي: قال

  . خرج ولم يعدحتى... يائساً وقام يجر رجله
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الخادمة
  
  

وسائر  أقصها عليك، وإنك لتعلم أني لست ممن يؤلف القصص، ولست ممن يحسن االستعارة والتشبيه لدي قصة أحب أن: قال

 أدبية معقودة من وسطها بعقدة فنية، مردودة األول أبواب المجاز التي تعلمنا أسماءها في المدرسة، فال تأمل أن تسمع مني قصة

كما  والفكرة المبتكرة، واألسلوب البارع، فليس عندي من ذلك شيء، وإنما هي واقعة أرويها على اآلخر، فيها الصورة النادرة،

 االستفادة منها واالنتفاع بها، فهل تحب أن تسمعها؟ رأيتها وسمعتها، وإن فيها لدرسا نافعا لمن يرى الحياة مدرسة، فهو يدأب على

 .نعم :قلت

في أولها كبير  أبدأ القصة لتجيء محكمة الوضع يرضى عنها أهل األدب، فدعني أبدأها من نصفها، فما لك دري من أينال أ: قال

شبابا أعزابا يقيمون مع أمهم العجوز التي ربتهم وقامت  نفع، وإن أولها ليلخص مع ذلك في كلمة، هي أن لي أقرباء إخوة ثالثة

تعينها، ولو  ارا، حتى إذا كلّت وهرمت، وعجزت عن خدمة الدار، ذهبوا يفتشون لها عن خادمأيتاما صغ عليهم منذ تركهم لها أبوهم

فقنعوا ) التواني(التفتيش وزادت الحاجة، وجدوا بنتا من  فتشوا عن ثالث زوجات لهم لكان ذلك أهون عليهم وأدنى إليهم، فلما طال

وأجفاهم وأبعدهم عن  وية المقفرة والجبال، وأن أهلها من أقذر القرويينقرية منزوية ضائعة بين األد (التواني(بها، وأنت تعلم أن 

فسرعان ما ألفتهم وألفوها، وأقامت فيهم مدة طويلة ما أنكروا   ذكية،-كما يقولون- وكانت بنتا . المدنية، على صحة فيهم وجمال

 ِ....هذه الذي جعلته مبدأ قصتيأبدا على كثرة ما كنت أتردد على الدار، حتى كان اليوم  منها شيئا، ولم أرها

عشرة، قد تخمرت بخمار  هؤالء، فدعوني إلى الشاي، فإذا هي تدخل فتقدمه إلي، وإذا فتاة في نحو السادسة وكنت أزور أقربائي

أبيض الصالة، فسترت به شعرها وجيدها، وبدا منه وجهها مدورا  أبيض لفّته من فوق رأسها إلى ما تحت ذقنها، فعل القائمة إلى

الركبتين، يكشف عن ساقين  والصبوة، ويشع منه السحر والدالل، وكانت تلبس ثوبا قصيرا ال يكاد ينزل علن موردا يطفح بالصحة

مصبوبتين صب التمثال، وفوق الثوب صدار من وشي رقيق  بضتين غضتين ممتلئتين في غير سمن، ممشوقتين في غير هزال،

موقعه من  شد شدا، فهو يبرز من ورائه نهدين راسخين، يلقيان عليه ظال لهما خفيفا ال يعرف دكالذي تتخذه أنيقات الخادمات، ق

كأنها خلقت بال عظام، وكان جسمها ينبض  وكانت تحمل الشاي بأكف.... النفس إال من قرأ سطور النهود في صدور العذارى

 فوس فتظهرها، ولو قيدتها قيود من الخلق المتين، ولو غطّتهاالصبوة من قرارات الن بالعاطفة التي تلين أقسى الرجال، وتستخرج

الصبوة قد ماتت، لردها هذا الجمال  ستور من الهم الدفين، ولو أنساها صاحبها علم يشتغل به، أو مال يسعى وراءه، ولو أن

 وصفهما، فما أدري ما لونهما وما شكلهما، فإن لهما سرا يشغلك عن التفكير في أما عيناها، فدعني باهللا من.... المطبوع حية

كنت فيه، لم تشعر إال وأنت قد عدت  إنهما تروعانك فتبقى معلقا بهما، فإذا حاولت أن تضبط نفسك وتعود إلى ما.... وصفهما

 ....والقلوب إن فيهما مغناطيس يجذب األبصار.... إليهما

 ؟) التواني(هي الخادمة القروية التي جئتم بها من  ذهأه: فلما خرجت، قلت

 .نعم :قالوا



 .فضحكوا وعدوها نكتة! الدار، فإنها أخطر من البارود فأخرجوها من هذه: قلت

********* 

ذي يرن الصوت ال وياليتها لم تقل، فما كنت أدري أن لها مع جمالها هذا-بال خمار، فسألتها عنه، فقالت  وعدت مرة أخرى، فإذا هي

إني قد استثقلته فألقيته أمام األقرباء، :  قالت-ليلة غرام أو كرنّات العيدان في خيال متذكر.. كأجراس الفضة في مواكب األحالم

 ؟ (مشْ هيك(وأنت منهم 

أنها ربيت لو  صدقني! ومن أين لها هذا كله؟! فما هذه البنت؟. …وغمزة من مقلتيها، وهزة من كتفيها وشفعتها ببسمة من فيها،

 !؟) التواني(مزابل  في باريس لكان هذا كثيرا منها، فكيف تعلمته في) مونمارتر(في مسارح 

تشبيها، المنشور  أوغل معها في هذا الطريق، فولّت ترقص رقصا ال تمشي مشيا، وشعرها الذهبي حقا ال وعبست فما أحببت أن

 !على كتفيها وظهرها، البالغ حقويها يرقص معها

صدارها، ولبست  ، وأمرت يد الزينة على وجه ما يحتاج إلى زينة، وطرحت)الموضة(قد جزت شعرها على  د ذلك، فإذا هيوعدت بع

إنك أنت وإخوتك من أمتن الناس خلقا وأقومهم : أقربائي فقلت له ثياب فتاة غنية مدللة، ال ثياب خادم، فانفردت بأكبر اإلخوة من

وكل حركة، ويكاد  وإنها لتسحر بكل نظرة....  العابد، وتستزل الزاهد، وتحرك الشيخ الفانيتفتن واهللا سيرة، ولكن هذه البنت

 !أظن األمر ينتهي بسالم جسمها يتفجر إغراء بالمعصية، وإذا أنتم بقيتموها في هذه الدار فما

 .ورآه حقا، فأخرجها وأدخل مكانها زوجة صالحة واستجاب لما قلته له،

********* 

تاجرا جاهال، همه  أخرى، دار قوم مترفين منعمين ال يسألون عن المال أين ذهب، وكانوا كلهم ثالثة أبا  البنت داراودخلت: قال

واستقباالتها، وولدا شابا في العشرين طالبا في الجامعة صاحب  عمله في النهار، وسهراته في الليل، وأما شغلها ثيابها وزياراتها

إذا طار منها   يطوي صدره على مثل البارود المحبوس في القنبلة-ككل الصالحين من لداته- كان غير أنه جد ودراسة وخلق ودين،

 !لها هذه الخادمة اللعوب وكانت الصدمة! مسمار األمان، أو صدمتها فرجتها تمزقت ومزقت من حولها

فإذا ناداها .... خيوطها مه، وتنسج حولهكراهة أن أصرح باس) الشاب(تولي اهتمامها صاحبنا الذي أسميه  وبدأت من اليوم األول

فتراه منصرفا عنها، فتبسم له، .... وأقبلت تحف بها شياطين الشهوة  قفزت قفزة الغزال- ولم يكن له بد من أن يناديها-لحاجة له 

ا الجلمود، وإن صف بصوت يقطر فتونا، وتسلط عليه من عينيها مغناطيس مكهربا يذيب القلوب، ولو كانت من وتسأله عما يريده،

منه حتى المست بهذا الجسم اللدن الدافئ المكهرب، جسمه  أعانته في رفع نضد أو تسوية كرسي أو ناولته شيئا، دنت الملعونة

من كل  قربت وجهها الفاتن من وجهه حتى ليحس لسع أنفاسها، ويشم رائحة جسمها، وإنها ألفتن أو) ! اللحم(القوي القرم إلى 

وكان المسكين . القصير لحظة عن بياض فخذيها يبها، وأين العطر من ريح جسم المرأة؟ أو تتعمد حركة تزيح ثوبهاعطور الدنيا وط

وحماقة أبويه اللذين جاءاه بها وغفال عنه وعنها، . …وإغراء الجمال في خادمته بشرا، اجتمعت عليه صبوة الحب في نفسه،

وثار في أول األمر عليها، . …الحمام ر، حتى لقد بعثاها مرة تناوله الصابون فييتركانه معها وحيدين في الدار طول النها وصارا

فاستنفر آخر قوى الفضيلة في نفسه وألح على أبويه في إخراجها من  وأعرض عنها، ثم أحس أن سمها سرى في جسده وروحه،

: وسينماها، وتشتغل هي زياراتها) الست(ل تدع يفرطان فيها وقد وجداها بعد طول البحث، وكبير العناء؟ وه المنزل، فأبيا، وكيف

 !منها؟ كالم فارغ ويخشى) دلّوعة(بالطبخ والكنس لمجرد أن البنت الخادمة جميلة و 



التقيا وكيفما  وضربا بالعمى عن حقيقة ال تخفى على عاقل، هي أن الرجل والمرأة حيثما. …المحترمان هكذا كان يفكر األبوان

ومريدة، فإنهما يبقيان رجال وامرأة، ولذلك قال النبي صلى اهللا  ، وطبيبا وممرضة، ومديرا وسكرتيرة، وشيخامعلما وتلميذة: اجتمعا

 ."إال كان الشيطان ثالثهما) هكذا، على اإلطالق(رجل بامرأة  ما خال: "عليه وسلم

وتبدل ثيابه فتراه  يل كله ساهرة عليه،فكانت الخادمة هي التي تقوم على خدمته، وتصرم الل.... االحتمال ومرض الشاب، وعجز عن

حتى إذا تماثل للشفاء، ومر في طريق النقاهة رآها إلى  كما هو وتستبيح بالنظر واللمس كل إصبع في جسده، وهو ال يحس بها،

لف عليها ح وفي ليلة كان النعاس قد نال منها،.... عزمه وأوهن إرادته، فانكسر السد وطغى الحب جانبه، وكان المرض قد أضعف

وكان هذا أكثر من أن تتحمله أعصاب رجل في الدنيا،  ....إال أن تستريح وتنام، وكان في الغرفة سرير آخر فاستلقت عليه أمامه

 !!ابنها في الصباح، فرأت الخادمة بين ذراعي) الست(ودخلت ! المحتومة لهذه المقدمات فطار النعاس، وكانت النتيجة

الماء المسفوح؟  إن الماء قد انسفح على الرمل فمن يرد!  األهلون وأرادوا إصالح ما فسد، وهيهاتوصحا صحت البنت من سكرتها،

 !فمن يرتق العرض الممزق؟ ال أحد وعود الكبريت قد احترق فمن يعيد العود المحروق؟ وعرض البنت قد مزق

هذه الجناية بجناية   المؤامرة، وانجلت عن ستركالمجانين عن طريق الخالص، وأقبل الشيطان مرة ثانية، وكانت ووثبوا يفتشون

 عمها، وقبلت، وماذا تصنع إذا هي لم تقبل؟ أخرى، هي أن ترد البنت إلى أبيها الذي يطلبها ليزوجها من ابن

 ِ:المأساة وإني سأختصره اختصارا وكان الفصل اآلخر من

ليلة القدر فدعا   الشاب القروي، وحسب المسكين كأنما رأىإلى....) الشامية(وعقد العقد، وسيقت العروس  دبر األمر على عجل،

ذراعيه الخشنتين ذلك الجسم الذي تتقطع عليه نفوس أبناء  وكان الدخول، واحتوى بين.... فهبطت عليه حوراء من حور الجنان

 ِ!الثمرة مقطوفة فإذا.... األمراء حسرات و

 ماذاِ؟ ثم: قلت

تتكرر فصولها دائما في  وأسدل الستار على فصل جديد من هذه المأساة التي! والبنت في القبرالعم في السجن،  ماذا؟ صار ابن: قال

  .بيوت الشام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموسيقي العاشق
  



الفن في  إني ألعلم شغفك بالموسيقى، وحبك الفن القديم، فهل لك في سماع رجل وهو أحد أعمدة هذا :قال لي أمس صديقي حسني

 أبدا؟ و هامة اليوم أو غد، فإذا انهار أوشك أال يقوم مثلهدمشق ومن أساطينه، وه

 فمن هو هذا الموسيقي الذي ال أعرفه إلى اليوم؟ قلت ما أحوجني إلى ذلك،

فيها، وله ) العود) تركي، كان من موسيقيي القسطنطينية أيام السلطان عبد الحميد، وانتهت إليه رياسة هو شوقي بك رجل: قال

 .واسمع فعندي واحدة منها موسيقيين، كرسائل الجاحظ عند جماعة األدباء،أسطوانات هي عند ال

اليوم من ضرب  فأداره، ووضع أسطوانة عتيقة، فسمعت شيئا ما حسبت مثله يكون، وبدا لي كل ما سمعت إلى (الحاكي(وقام إلى 

 .الموسيقيين كأنه إلى جانبه لعب أطفال، وخربشة مبتدئين

 .ناآل ويحك قم بنا إليه: قلت

 .الموشحات في دمشق الشيخ صبحي واثنين من مجودي المغنين، وذهبنا إليه فقمنا وأخذنا معنا شيخ

********** 

قد بنيت من الطين  جاوزنا الدور الفخمة والقصور العامرة، ووصلنا إلى طائفة من المساكن هي أشبه بأكواخ، ضربنا في الجبل حتى

األستاذ حسني كنعان، ففتح لنا رجل طويل، عريض األلواح، حليق  ها، وقرع الباب دليلناوقامت دوين الصخر، فوقفنا عند واحد من

الطريقة التركية، وبالغ  الكبر ظاهر عليه، قد جعد وجهه وإن لم يحن ظهره، ولم يهصر عوده، ورحب بنا على الوجه محمره، ولكن

ة من األثاث، ما فيها إال أشباه كراسي، وسدة من الخشب مفروشة خالي في الترحيب بنا ودعانا إلى الدخول فدخلنا، فإذا رحبة نظيفة

يصنع لنا شيئا، فما نريد  فقعدنا، وحلفنا عليه أن ال… وهي المجلس، وإذا الفقر باد، ولكن مع الفقر ذوقا ونظافة ببساط هي السرير

 .إكراما منه إال بإسماعنا ضربه

السحر، يجعلك تتطلع  ، فأحسست بلذة ما عرفتها من قبل، ومع اللذة شيء منهزت حبة قلبي) تقاسيم(وقسم  (كمانه(أخذ قيثارته 

 .كلها دفعة واحدة إلى المجهول، وتسمو إلى عالم الروح، ويوقظ فيك ذكرياتك وآمالك

 .إنه ال يضرب عليه: حسني العود، فأبى واعتذر وقال فلما انتهى، عرض عليه

 .إمام الضاربين كيف وأنت: قال حسني

 .أستطيع ي الإنن: قال

لما قصصتها عليكم،  إن لذلك قصة ما قصصتها على أحد، فاسمعوها، ولو أني وجدت ما أكرمكم به: وألححنا قال فلما حلفنا عليه

 .السبب ولكني ال أملك شيئا، ولن أجمع عليكم حرمان السماع وكتمان

********** 

 :إلى لغة القلم وهذه هي القصة مترجمة

مثلما يرى راكب الطيارة  بعيد نسيه الناس وأدخلوه في منطقة التاريخ المظلمة، فال يرون منه إال نقطا مضيئة كان ذلك منذ أمد: قال

كلها، وال يزال حيا في نفسي، بل أنا ال أزال أحيا فيه، وما عشت بعده قد  أما أنا فال أزال أحس به بجوارحي. من مدينة يمر بها ليال

فأقدره بذكراه الحية في نفسي  أما أنا… من طويل عندكم ألنكم تقدرونه بعدد السنين، نصف قرنولقد مر على قصتي ز .إال بذكراه



إن ما أراه حولي ظالل، وتلك . وأشم عطرها، وأجلس في مجلسها إني أنظر اآلن إلى عينيها،… لحظة… فأجده ساعة واحدة

 .ذكرياتي  المرئيات، وتغطي على الحقائق، هذه هيأفعلمتم من قبل أن ذكرى قد تضح وتظهر حتى تطمس .المشاهد هي الحقيقة

عنه، وعاقبني عليه،  الكبار المقربين من السلطان، فلما علم أني اشتغلت بالموسيقى، كره ذلك مني، وصرفني كان أبي من الباشوات

ارس تعليم الموسيقى في بيوت أقربائي وأصدقاء أبي، أم فلما أصررت عليه، أهملني واطرحني، وطردني من داره، فلبثت أتنقل

معيشتها ويقلدها  باشا من اآلخذين بأسباب الحياة الجديدة، يحب أن يقبس عن أوروبا طرائقها في) فالن) ألبناء األسر الكبيرة، وكان

ن، ولكنهم لدينه وخلقه، فدعاني ألعلم ابنته، وكنت يومئذ في الثالثي في السير عليها ال يدري أنه ال يأخذ عاداتها لحياته، بل سمومها

ما عرفت طريق  -ولست أكذبكم- وأحسب أني كنت كذلك، ولكني … ))إنه أجمل شاب في حاضرة الخالفة: ((عني كانوا يقولون

 .الحرام، والحالل ما استطعت سلوك طريقه

و منه إال وجهها، يبد من الحرير األبيض، ال) يمشق(على ابنته ألعلمها، فنظرت إليها، فإذا هي ملتفة بـ  قابلت الباشا، فأدخلني

من النساء، بل بياض النور، ال، لم أستطع اإلبانة عما في نفسي،  وإنه ألشد بياضا ولينا من هذا الحرير، ال البياض الذي تعرفونه

عيناها مسبلتين  ثمين عذب مقدس، يمأل نفسك عاطفة ال شهوة، وإكبارا ال ميال، وتقديسا ال رغبة، وكانت إنه ليس كذلك، هو شيء

وكانت في نحو السادسة عشرة من عمرها، مثل الفلة األرجة  ء وخفرا، تظهر على خديها ظالل أهدابها الطويلة فلم أر لونها،حيا

 .إبان تفتحها

منهما مثل  ورفعت عينيها مرة، فمشى بي. عرفني بها وعرفها بي، وبدأ الدرس على استحياء مني ومنها وانصرف أبوها بعدما

إنها تصغر … تنسى إن رأيتهما أن وراءك دنيا عينين واسعتين، فيهما شيء ال يوصف أبدا، ولكنك… هاالكهرباء إن لمست سلكت

  أنا لست أديبا، وال أحسن رصف الكالم، ففسروا العفو يا سادة… رأيتهما في شيء بعدهما دنياك حتى تنحصر فيهما، فال تأمل إن

بأسرار العيون؟ إنه العلم أوسع وأعمق من  ذي يملك من الكالم ما يحيطأنتم كالمي، وترجموه إلى لسان األدب، وأين األديب ال

عينان سوداوان أو زرقاوان، واسعتان أو ضيقتان، حوراوان : إال أن تقولوا أعندكم في وصفها… الفلسفة والكيمياء والفلك

هاتان عينان متشابهتان في  ئا،وتخلطوا ذلك بشيء من تشبيهاتكم؟ اعرضوا عيون الفتيات تروا أنكم لم تصفوا شي دعجاوان،

الحالم، وفي تلك الجمال الشرس األخاذ، وفي أخرى العمق والرهبة، وفي  سعتهما ولونهما وأهدابهما، ولكن في هذه، الجمال الوادع

عليك حياتك، ويقلب  فيها فتنة، وعين فيها خشوع، وعيون فيها شيء ال تعرف ما هو على التحقيق، ولكنه يبدل هذه األمل، وعين

 .دنياك باللمحة الخاطفة

الرقة وفيه  مالي وللتشبيهات التي ال أحسنها؟ وأين ما يشبه به صوتها، وفيه الخفر وفيه… كأنما هو ولما تكلمت سمعت صوتها

والصوت المرفه، والصوت البائس، وصوتا خليعا  فتنة وفيه رفاهية؟ ال تعجبوا فإن من األصوات الصوت المهذب والصوت الوقح،

 ، وقائلة كلمة الفجور ورب ناطقة بال إله إال اهللا، وصوتها يدعو إلى الفحشاء. حروف إن الصوت لينطلق من غير. خر صيناوآ

ولكني أعذر من أسمع ) التلفون(الهاتف  ولم يكن في زماننا هذا. وصوتها ينهى عنه، وإنك لتستطيع أن تتخيل المرأة من صوتها

 .العين أحيانا ذن تعشق قبلفاأل. عنهم أنهم يعشقون بالتلفون

كهذه الجرأة التي  وكنت أشد منها حياء وخجال، ولم يكن أبناء زماننا أولي وقاحة وجرأة. فوقه كلمة واحدة لم أجاوز الدرس ولم أقل

لشابة في  وهو يعلم أن الشاب وا-أن تتلقى العلم عن الرجال  يسمح البنته الناهد) الباشا(نراها اليوم، وندر فيهم من كان مثل 

وانقضى الدرس . والتلميذة يتخاطبان بلغة العيون خطاب الرجل والمرأة، قبل أن يتحرك اللسانان بحديث المعلم الطريق أو المدرسة

بالحياة وكنت بها زاهدا، ورأيت ضوء الشمس أشد نورا وأحسست  بسالم، ولكني لما فارقتها رأيت كل شيء قد تبدل، فقد تعلقت

الليلة وهربت  أنظر إليه غافال، وكان لي أصحاب لم أكن أعدل بمجلسهم وصحبتهم شيئا ففارقتهم تلك قد كنتبالوجود من حولي و

شرابا، ووجدتني أخرج على الرغم مني، فأؤم دارها، فيردني  منهم، وذهبت إلى غرفتي لم أطق فيها قرارا، وال اشتهيت طعاما وال

 .ال أستطيع النأي عن دارها) بيوغلي(جراء عند السير في التالل الش بابها فأهيم حولها، أوغل



وانطويت على  قد تبدلت قيم األشياء في نظري، فعز ما كان منها يمت بصلة إليها، وهان كل شيء سواه، صارت هي كوني ودنياي،

الفخ، ثم يندفع قلبي فيخفق كجناح طائر علقت رجله ب وكلما ذكرتها يهز شيء. نفسي أفكر فيها وأتصور أدق حركة أو سكنة منها

 وال أدري كيف أمضيت ليلتي، حتى أزف موعد الدرس الثاني شعرت كأني عدت إلى جنتي التي .الشيء إلى عيني فيفيضان بالدمع

وعندما ودعتها نظرت إلي نظرة شكت  .خرجت منها، وعشت ساعة في لذة لو جمعت لذاذات األرض كلها ما بلغت نقطة من بحرها

رؤوس الناس خفة وفرحا، فقد علمت أن لي عندها مثل الذي لها عندي،   وكدت من سروري بها أطير فوقكبدي وزلزلتني زلزاال،

قالت فأبلغت، وحدثت  في غير موضوع الدرس كلمة وال لمست لها طرف ثوبها، وما هي إال نظرة واحدة ولكنها على أني ما كلمتها

 .فأفهمت

********** 

 :صوته ، ثم قال وهو يكاد يشرق بدمعه وقد ضاع في رنة البكاءالدمع في عينيه وسكت الموسيقي وجال

أزال شابا ينطوي  أنا فوق الثمانين، وقد مر على هذا الحب دهر، ولكني أراه كأنه كان أمس، وكأني ال أتدرون ما عمري اليوم؟

هم فوجدتني ال أستطيع، ال الشيوخ عن ماضيات ليالي ولقد حسبت أني أستطيع أن أتحدث عنه كما يتحدث. صدره على قلب صبي

خالطت شغاف قلبي، ومازجت لحمي وعظمي، وإني ألحس وأنا أحدثكم أني أمزق جسدي  إن هذه الذكرى قد. أستطيع فاعذروني

 .منه هذه الذكريات ألستل

 بعد ذلك؟ فأخبرنا ماذا كان: قلت

 .تحرقني، تنتزع روحي  تدرون ماذا تصنع بي؟ إنهاالتحدث عنه، إني ال أحب أن أهيج الذكرى وأثيرها، إنكم ال كان ما أخشى: قال

. وفكرت فيها بحبها، وهمت بها، وجعلتها هي كل شيء إن كنت معها لم أذكر غيرها، وإن فارقتها ذكرتها كان يا سادة، أني تدلهت

صورتها في صفحة من كل طريق أسير فيه، وأرى  فهي ماضي وحاضري ومستقبلي، وهي ذكرياتي كلها وآمالي، أراها طالعة علي

 ، ومن سطور الكتاب إن عمدت إلى القراءة في كتاب، فإذا)البيان(إن جلست إلى ) النوطة) البدر إن طلع علي البدر، وفي صحيفة

هي، ال العود، وغبت عني، وسمت  جلست إليها والعود في حجري، وعيناها في عيني، وأذناها إلى عودي، تخيلت أني معانقها

التي كنتم ) األسطوانات(بالسحر فجرت به يدي على العود، فمن هناك تلك  فه وال أعرف ما اسمه، فرجعت منهروحي إلى عالم أعر

 .لي تعرفونها

إنها حظي من حياتي  ، لن أذكر لكم هذه التفاصيل، إنني انتزعتها من لحمي ودمي، فدعوها لي،)سألتكم باهللا) ال، ال تلحفوا علي

لقد كانت الخاتمة أن أصدقاء أبي عطفوا علي، فخطبوها لي . المجالت كها األفواه ويلتهي بها قراءال أحب أن تلو. أتعلل بها وحدي

 … زوجتي، ولكن اهللا لم يشأ أن تتم سعادتي فمرضت ثم وكان العقد وصارت

 .األلم يستطع أن يخرج الكلمة، فأداها بإشارة مبتلة بالدمع، محروقة بأنفاس وغلب عليه البكاء، فلم

 :هنية  فقال بعد-وسكتنا 

 :يدها بيدي، كأني أنازع الموت إياها، وأسحبها منه، فقالت لي وقد ذهبت أودعها، فأخذت

 .وتضرب لها على عودك إنك غدا، تحب غيري، -

 .ال نظرت بعدك إلى امرأة، وال أجريت يدي على عود لِك علي عهد الحب،: قلت



********** 

فقام، وانسللنا واحدا  تنقه لينطقه بالمعجزات، ويترجم به لواعجه، ثم غلبه البكاء مرة ثانيةكأنه يريد أن يع وسكت، ونظر إلى العود

  .بعد واحد، وأغلقنا الباب ونحن نسمع نشيجه
  
  
  
  
  
  
  
  

  من حديث النفس
  

  .منوعة يحتوي الكتاب على خواطر
  
  

  
  
  

  مما حدث لي
  
  

واألحاديث كثيرة، وما  اذا أفضح نفسي عندهم؟ وعم أتحدث إليهم؟أكبر من حقيقتي، فلم) شيئا(من بعيد  أنا رجل يتصورني القراء

 حدث لي يمأل كتبا؟

أكتب منذ أكثر  وأنا. ولي في هذا الباب طرائف عجيبة. عن حقيقتي في نفسي وصورتي عند القراء. عن هذا لماذا ال أتحدث: ثم قلت

فكان القراء يحسبونني شيخا أشيب الشعر محني الظهر  من عشرين سنة في جرائد الشام ومجالت مصر ولبنان كتابة شيخ مكتهل،

ألنها ال  فوق سطور، وما كنت أحب أن أذيع هذه الطرائف) األخاديد(األيام والتجارب سطور من  وعلى وجهه من كتابة. يدب دبيبا

. حكا كان أم غير مضحكعن بعض ما حدث لي مض ولكن المحطة أرادت أن أحدث المستمعين. تنفع السامعين وإن كانت قد تلذ لهم

 أو أن أكون ثقيال يتخفف،.. ويزيد الشهية، أما المصيبة أن تجيء النكتة باردة ال تضحك وال بأس فالضحك ينفع الجسم ويدفع الدم،

 .والعياذ باهللا... والثقيل إذا تخفف صار طاعونا

 :وقع لي مما!! سيداتي وسادتي

البلد، لم يعجبني  ثالثة من الغرباء عن) 1933عام ( أوائل كتاباتي في الرسالة عنفوان الشباب أكتب في أن جاءني مرة وكنت في

، فقالوا )ولدا(يدل على أنهم غالظ، وينظرون إلي فيرون في  شكلهم، ولم يطربني قولهم، فوقفت على الباب أنظر إليهم فأرى الشكل

في مقبرة الدحداح على  :فأين نلقاه؟ قلت: قالوا… ال: نا؟ قلتالوالد ه: فقالوا… نعم: الطنطاوي؟ قلت كارها هذه دار فضيلة الشيخ

فصرخ أحدهم في وجهي ... هو الذي يزار: إذن؟ قلت: قالوا. ال: قلت يزور أمواته؟: قالوا. الطريق المحاذي للنهر من جهة الجنوب



. راجعون، يا خسارة األدب  هللا وإنا إليهعظم اهللا أجركم، إنا: قالوا... جاء أجله فمات: مات؟ كيف مات؟ قلت :صرخة أرعبتني وقال

 .مسكين أنت ال تعرف أباك: قالوا ...إن والدي كان من جل أهل العلم ولكن لم يكن أديبا: قلت

يتوافدون علي  وطفقت أضحك وحدي مثل المجانين، وحسبت المسألة قد انتهت فما راعني العشية إال الناس وانصرفوا وأغلقت الباب

أي نكتة؟ فأخرج : ما هذه النكتة السخيفة؟ قلت: وقال سون صامتين إن كانوا ال يعرفون شخصي، ومن عرفني ضحكفأستقبلهم، فيجل

 . واحدة هذه… علي الطنطاوي.. كذا وكذا… تتجاهل؟ فأخذتها وإذا فيها نعي الكاتب الـ  هذه؟ هل: أحدهم الجريدة وقال

 :أنني ومما حدث لي

فسمع   نقلت مرة من بغداد إلى البصرة إثر خصومة بيني وبين مفتش دخل علي الفصل1936سنة  لما كنت أعمل في العراق

وأنا لم أسمع اسمه من . إني مكبر فضله وأدبه له فقلت) ونافقت. (لي وقال أنه معجب بكتاباتي وفضلي) نافق(فلما خرجنا . الدرس

 ..يا هذا؟ وقال لي وقلت له ومن أنت: ثم شرع ينتقد درسي قفلت. قبل

كتبت عنه مقالة  ثم. أخوين، وصورة من التهذيب واألخالق) تفاهم(رأوا فيه مثال أعلى من .. التالميذ ان مشهدا طريفا أماموك

 .البصرة إلى بلده، ونقلت أنا عقوبة إلى) طار(كسرت بها ظهره، فاستقال و 

. لدرس األدب برنامج ورأيت أن الساعةبعد أن نظرت في لوحة ال) البكالوريا(المدرسة، فسألت عن صف  وصلت البصرة فدخلت

 .توجهت إلى الصف من غير أن أكلم أحدا أو أعرفه بنفسي

كرما (يوصيهم  وجدت المدرس، وهو كهل بغدادي على أبواب التقاعد، يخطب التالميذ يودعهم وسمعته فلما دنوت من باب الصف

مناسبة طيبة ألمدحه أنا أيضا وأثني عليه ونسيت أني حاسر   إنها:فقلت... بخلفه األستاذ الطنطاوي، ويقول هذا وهذا ويمدحني) منه

فالتفت . أدخل معطفي على ساعدي وأمشي بالقميص باألكمام القاصر، فقرعت الباب قرعا خفيفا، وجئت الرأس وأني من الحر أحمل

: فقال… ذني طويلتان؟ هل لي ذيل؟فنظرت لنفسي هل أ (والزمال الحمار في لغة البغداديين(إلي وصاح بي ايه زمال وين فايت؟ 

 .مبتسما طويل فيه من ألوان الشتائم ما ال أعرفه وأنا أسمع) منولوج(وانطلق بـ . صحيح أما زمال) تفهم(شنو؟ ما تفتهم 

 أل؟ حتى تعرف إنك زمال والّ. وقف احك شو تعرف عن البحتري. تالميذ آخر زمان ثم قال تعال لما نشوف

بينه وبين أبي  وبحثت وحللت وسردت الشواهد وشرحتها، وقابلت. دئا متسلسال، بلهجة حلوة، ولغة فصيحةها فوقفت وتكلمت كالما

ممتدة أعناقهم، محبوسة أنفاسهم، والمدرس المسكين قد  والطالب ينظرون مشدوهين،.. تمام وباالختصار، ألقيت درسا يلقيه مثلي

كأني ال أراه  ن محجريهما من الدهشة، وال يملك أن ينطق وال أنظر أنا إليهوعيناه تكادان تخرجان م نزل عن كرسيه وانصب أمامي،

 ..حتى قرع الجرس

 علي الطنطاوي؟: قلت من أنت؟ ما اسمك؟: قال

 !أن يتصوروا موقفه وأدع للسامعين الكرام

ال يعدل جماله  ها شط العرب،فأنت إن شئت انتقلت بحرا، وإن شئت سرت برا، وفي. فيها مع كل شارع قناة (بندقية العرب(والبصرة 

كانت دار األدب، ومثابة الشعر ومنبع العربية، وتاريخها  والبصرة. وأنت تخطر فيه العشية بهذه الزوارق الحلوة مكان في الدنيا

ث وأحادي ولي فيها أحاديث مضحكات،. أيامي في البصرة، كانت شقاء دائما، وكانت إزعاجا مستمرا تاريخ البيان العربي، ولكن

 .ألحاديثها مبكيات، ولوال أن أجاوز هذه الدقائق التي منحتني إياها المحطة لعرضت



ماضي على هواي، ال  اإلذاعة الشكر على أن حددت الوقت، فتركتني أتعلل بذكريات أمسي وحدي، وأن أعيش في ولكن ال، ولك أيتها

  .أحد يراقبني المستمعون وال يشاركني لذة االدكار
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  معلمقصة 

  
  

ألشك أأنت تكتب ما تكتبه، أم  إني ألقرأ لك منذ عشر سنوات، فما رأيتك أسففت إسفافك في هذه األيام، وإني: لي أديب قلت لصديق

 عراك أيها الصديق فأضاع بالغتك ومحا آيتك؟ يجري به قلمك وأنت نائم، فتأخذه فتضع عليه اسمك؟ فماذا

… األسواق مجنونا ي يخبو، وشمعتي تذوب، وما أخالني إال ميتا عما قريب، أو دائرا فيفإن سراج حيات …دعني يا فالن دعني: قال

 .بعت رأسي وقلبي برغيف من الخبز… انتهيت

 .عليك أيها الرجل وأخبرني ما بك، فلقد واهللا أرعبتني أربع: قلت

أفكر، ومتى أكتب، وأنا   وليلي ليل القتلى، فمتىنهاري نهار المجانين،.. إني معلم في مدرسة ابتدائية. معلم وماذا بي إال أني: قال

فال أستطيع أن أنام حتى أقرأ مئة حماقة، وأصحح مئة كراسة،  أروح العشية إلى البيت مهدود الجسم، مصدوع الرأس، جاف الحلق،

يقرأ تلميذ من كل هذا  وال–واإلشارة إلى خطئها، وبيان صوابها، وتقدير درجاتها، فإذا انتهيت من هذا كله  فأعمي عيني بقراءتها،

األحمر، والبالء األزرق، الذي صب علينا هذا العام صبا، فكتبت   عمدت إلى دفتر تحضير الدروس، وهو الموت- شيئا، وال ينظر فيه

مثل، قاعدة، أو ضارب من  وماذا أنا قائل من كلمة، أو مقرر من... غدا في الفصل، دقيقة دقيقة، ولحظة لحظة فيه ماذا أنا فاعل

فنمت نوما .. فسقطت في مكاني قتيال، فحملت إلى السرير حمال حتى إذا بلغت آخر كلمة فيه، استنفدت آخر قطرة من ماء حياتي،

أنجو منها حتى أبصر  المزعجة، والصور المرعبة، فأحس كأن أمامي ركام الدفاتر التي سأصححها غدا، فال مضطربا تملؤه األحالم

وال نظرية من نظريات التعليم، ظهرت في فرنسا أو إنكلترا، إال  المآذن، فال يدع قاعدة من قواعد التربية،المفتش يتكلم من فوق 

الرفوف، مما  في فصل فيه سبعون تلميذا قد حشيت بهم المقاعد حشوا، وصفوا على الشبابيك، ووضعوا على أرادني على تطبيقها،

انمحت هذه الصورة، رأيت كأني أفهم تلميذا وهو يصغي   من قوانين الصحة، فإذاال يرضى عنه منهج من مناهج التربية، وال قانون

فإذا شتمته  .يربط رجلها بخيط) زلقطة(يفهم، فأقوم إليه أنظر ما يصنع، فإذا هو منصرف إلى دبيرة  إلي وال يفهم، فأكرر وأعيد فال

وال ... العقوبات كلها، وكفّ يد المعلم، وشد لسانه بنسعة أو أخرجته من الفصل، ذهب يستنجد القانون فينجده القانون الذي حرم



بالصباح، فأفيق  بي، فأتقلب من جنب إلى جنب، أحس كأن رأسي من الصداع بثقل ُأحد، حتى يصبح اهللا أزال في هذه األحالم تنوء

لى المدرسة ال أستطيع التأخر أكلت ولبست، وأهرول إ مذعورا أخشى أن يسبقني الوقت، فال أدري كم ركعت وكم سجدت، وال كيف

عطلة )) الحمى، ألن المعلم ال يسمح له القانون أن يمرض في أيام المدرسة، وعنده أربعة أشهر ولو طحنتني األوجاع، أو أحرقتني

 !(هذا قانون تلك األيام كان(يستطيع أن يمرض فيها، فإذا خالف ومرض، حرم الراتب ومنع العطاء )) الصيف

فال أنفك أقطع من ... منهم على تالميذ السنة الثالثة األولية، وهؤالء هم تالميذي، لم يجدوني أهال ألكبر سة، فأدخلأغدو إلى المدر

أفلح في تعليمهم وال أنجح في تفهيمهم، وال أدري من أين السبيل إلى  عقلي ألكمل عقولهم، وأمزق نفسي ألرقّع نفوسهم، ثم ال

الكلمة التي تدل على معنى  االسم هو(ب أوجه القول، وأستقري عبارات اللغة، ألفهمهم كيف يكون ساعة كاملة، أقلِّ مداركهم، فأنفق

شيئا، وال أقدر أن أطرح هذا التعريف السخيف أو أستبدل به، فأهذي  فال يفهمون من ذلك) مستقل في الفهم وليس الزمن جزءا منه

 فهم؟ من: ساعة ثم أقول

 :لى أن واحد قد فهم، وأقولاهللا ع فأحمد. فيرفع ولد أصبعه

 .فأخبرني عن معنى هذا التعريف قم يا بني بارك اهللا فيك،

 .أستاذ هذا داس قدمي يا: فيقول

الشكاوى ممنوعة أثناء  إني أسألك عن تعريف االسم، فلماذا تضع فيه قدمك؟ ألم أقل لكم أن هذه! الخبيث ويحك أيها: فأصيح به

 الدرس؟

 ؟!ى رجليولماذا يدوس هو عل :فيقول

 رجله يا شيطان؟ لم دست على: فأصيح باآلخر

 .واهللا لقد كذب، ما دست على رجله ولكن هو الذي عضني في أذني :فيقول

 يعضك وأنا قاعد هنا؟ وكيف: فأغضب وأصرخ في وجهه

 .اآلن، ولكنه عضني أمس ليس: فيقول

مهددا من يتكلم  الفصل، فأضرب المنصة بالعصا، وأسكتهم جميعاللشهادة للمدعي والمدعى عليه، ويزلزل  ويتطوع العفاريت الصغار

ويبلسون فأعود إلى الدرس فإذا هو قد طار من رؤوسهم، على  فيخنسون… بأقسى العقوبات، وال أدري أنا ما أقسى العقوبات هذه؟

 !قط أنه ما استقر فيها

 :فأقول. رجع إلى درس القرآنالقيامة، ويخرج األوالد إلى الفرصة، ثم ت وينفخ في الصور، فتقوم

 الفاتحة؟ من يحفظ سورة

 .أنا… أنا… أنا :فيتصايحون

 .أنت اقرأ… واحد فقط! سكوت



 .إياك نعِبد… رب العالمين الحمد هللا

 .نعبد إياك: فأقول

 .نعِبد :فيقول

 .د نَع ب: ويحك

 .ِب د نَع: فيقول

 .بود نَع: انتبه يا بني

 .فيقولها

 .قل نعبد. حسن

 .نعِبد :لفيقو

 .خطأ وال يلفظونها إال بالكسر ألنهم حفظوها من السنة األولى. حتى ينتهي الدرس فال نزال في نعبد ونعِبد

* * * * * * * * * * 

الوزارة، وال أنا نفعت أبناء  بياض نهاري، وال يأتي المساء وفي بقية عقل، أو أثر من قوة، ثم ال أنا أرضيت وال أزال في هذا البالء

 .وكتاباتي المسلمين، وال أنا انصرفت إلى مطالعاتي

الكتاب الجديد الذي  أول العام الدراسي، وهذه مشروعات المقاالت والبحوث التي أكتبها، وهذه مسوات وهذه مكتبتي لم أدخلها منذ

 ؟أني ال أجود في هذه األيام أفتلومني بعد، على. أؤلفه مبثوثة في جوانب الغرفة، ضائعة مهملة

  !واهللا حالي فلست ألومك، فرج اهللا عني وعنك هذه: قلت
  
  
  
  
  
  

  شهادة ليسانس للبيع
  
  

المزينة بعشرة أختام  ليسانسية في الحقوق من أربعة أيام فقط وقد اتخذت لهذه الشهادة الجميلة الكبيرة أنا يا سادتي الكرام،

رئيسي الجمهورية والوزارة ومندوب العميد ورئيسي الجامعة  :ذاوتوقيعات ألصحاب الفخامة والدولة والمعالي، وما لست أدري ما

 !إلى اهللا تعالى حامل الشهادة والداعي، الفقير.. والمعهد



أني لم أنفق فيها  ثمينا حصلت عليه بوسيلة من الوسائل ال أحب أن أكشف سرها للقراء، ولكن لهم أن يثقوا اتخذت لها إطارا جميال

يضل : استقبال، وأن تكون منظمة مرتبة ال كما هي اآلن اري في الغرفة التي كان يجب أن تكون غرفةقرشا واحدا، وعلقتها في د

سافلها كلما فتشت عن  المنتشرة فيها، والتي تدور أبدا كما تدور تالل الصحراء الكبرى، وينقلب عاليها الداخل إليها بين أكمام الكتب

ووقفت سبعا وسبعين دقيقة خاضعا أمامها خاشعا، وذكرت … واالبتدائية ريا والكفاءةكتاب، علقتها هناك إلى جانب أخواتها البكالو

بالجمال والمال، أو ممثال  عشر التي أنفقتها في تحصيلها وكان خيرا لي أن أقضيها في حانوت حالق أجيرا أتمتع تلك األعوام الستة

أو لو قضيتها في )... صاحب جريدة كبرى( الزمان فإذا أنا يدور علي في جوقة أعيش عيش النعيم والتعظيم، أو عامال في مطبعة

) أي الشهادة(وتجرأت فلمستها   وتأملت فيها معظما مبجال،-إذا لم أنل فائدة ونفعا–واألقاصيص أنال منها لذة ومتعة  تالوة الروايات

ليس في األشياء ما هو ( مقدسا، ليتبرك به ليزيد إحساسه بها، أو أثرا بيدي في ابتسامة بلهاء، كما يلمس اإلنسان تحفة ثمينة،

 ...(اتباعا وتعبدا المسلم يتبرك به للنفع أو للضر، حتى الحجر األسود ال يضر وال ينفع، وإنما يقبل مقدس في نظر

، األنوار أصنع بها، بعد أن زالت من نفسي رغبة النجاح، ونشوة الظفر، وأغلقت األبواب، وأطفأت وجلست بعد ذلك أفكر ماذا

أحرقت الشهادة فخرج من لهيبها مارد طويل، وقام  وتلوت أسماء الجن واستصرخت الملك األحمر واألخضر، ثم... وأشعلت البخور

 :له فقلت... أمامي في خشوع

 المارد؟ ما اسمك أيها

 .سيدي ليسانس يا

 تصنع؟ ماذا تقدر أن

 .عليها تجلس يا صاحب الليسانسأزحزح لك أصحاب الكراسي الجهال عن كراسيهم، ل: سيدي كل شيء يا

 ذلك؟ أتثق من قدرتك على

 .على أن تمنع عني عدوي األلد نعم يا سيدي

 المارد؟ ومن هو عدوك أيها

 .(االلتماس(مرعب، ال يغلبه أحد، يقال له  شيطان قوي

 فماذا تستطيع غير ذلك؟ ال أقدر أن أمنعه عنك،

 .الليسانس) أصحاب) في خزائنهم، وأسلمها إليك وإلى أصحابكباألموال التي كدسها المحتالون والكذابون  آتيك

 .هاتها هيا اذهب،... بارك اهللا

 .أخاف ولكني

 المارد؟ من تخاف أيها

الشيطان، ملّكه ما يريد  فاجرا، أعمى له أيد من نار حيثما ضرب بها، انفتحت ثغرة إلى الجحيم، ومن رضي عنه هذا شيطانا قويا

 .ويشتهي



 األبالسة؟ نوما اسم هذا بي

 .سيدي الحظ يا

 المارد؟ وماذا تستطيع غير ذلك أيها

 .سيدي الزعامة وانتزعها لك من هؤالء الجاهلين أمنحك يا

 .أسرع ...عال عال

: ويصيح في األنحاء كلها صديق الزعماء، وهو شيطان بأربعة وأربعين رجال يمشي إلى الجهات كلها في وقت معا، ولكني أخشى

 .يعيش يعيش

 ما اسمه؟... األبالسة  باهللا، هذا شرأعوذ

 .سيدي التدجيل يا

 .الليسانس الضعيف العاجز، اذهب من وجهي إذن ما جاء بك أيها

* * * * * * * * * * 

 نصنع أيها الناس بهذه الشهادة؟ وبعد فماذا

 !أبى … متمرنا، فـلما لي عليه من الجرأة بأنه أستاذي في المعهد، ليقبلني عنده  لقد عرضت على أحد المحامين

وينفقون ماء حياتهم،  المتمرنين، ولكنه ال يعطيهم شيئا، يعني أن المتمرنين يشتغلون على أرواح أمهاتهم، أن هناك من يقبل: وقالوا

نهم لماذا باهللا؟ أل.. يشتغلون فيه، ليأخذ األساتذة ثمرة أتعابهم  في أشغال المكتب الذي- وال مؤاخذة–ويكسرون رؤوسهم وأقدامهم 

 ..تشرفنا ..!أساتذة

فيلقيه كما  قضائية، وجدنا كل وظيفة مشغولة، وكل شاغل وظيفة يخشى أن تنزو نزوة في رأس رئيس له، وإن ذهبنا نطلب وظيفة

 .(حلوها(تلقى النواة نزع عنها 

 .األختام يعات وهذهويممنا شطر بلد آخر، أنكروا شهادتنا ومعهدنا، ولم تغن منهم شيئا هذه التوق وإن تركنا هذا البلد

: خبزنا، قالوا ولوجه اهللا، على أن نعمل عمال آخر في ذنب النهار، نشتري به) بال شيء(هذه المكاتب  وإن رغمت أنوفنا وعملنا في

أن المحامي المتمرن يشبع ويمتلئ بطنه، ويكسى ويجد  أي أنهم ال يرحموننا وال يتركوننا إلى رحمة اهللا، يحسبون... ال يجوز

 .األستاذ عشرة ألوان، واتخذ عشر حلل حة والدفء إذا أكل المحاميالرا

* * * * * * * * * * 

دماغي، وأيام عمري،  ، أما فوسفور)الرسوم واألقساط(إني أعرض شهادتي ولقبي الكريم للبيع برأس المال  ...فيا أيها القراء الكرام

 .فال أريد لشيء منه بديال، وأجري على اهللا



 .لمراجعة في جريدة الف باء الغراءا …فمن يشتري؟

  من يشتري؟)! طازة(جديدة  …ناصعة كبيرة، خطها جميل، ذات إطار بديع شهادة بيضاء
  
  
  

  مشروع مقال
  

  

إال أن تكون صالة ال  أني أغلق علي بابي، ثم ال أفتحه لداخل إلى الدار، أو خارج منها حتى ينتهي العيد، إن من دأبي إذا كان العيد،

الرجوع إلى نفسي، واألنس بأهلي، واإلقبال على كتبي ودفاتري، فلما  وأغنم هذه األيام في...  فيها، أو صديق البد من لقائهِخيرة

وأنا متعزل متفرد، وأحبره له  أجبته ووعدته بفصل أكتبه في أيام العيد،)) الشعلة((إلى الكتابة في )) وحيد إيبش األستاذ((نَدبني 

 ...تحبيرا

جلست ألكتب، سدت في  ، وما لم يشأ اهللا لم يكن، فلما))إن شاء اهللا: ((االستثناء، وأمسك بلساني أن أقول كن الشيطان أنسانيول

وكأنني امرؤ يحاول أن يبدأ الكتابة ولما يمارسها من قبل،  وجهي األبواب، وضلَّت عني الموضوعات، ونفر مني الكالم، فعدت

أرفعه، ألقرأ  الكتابة تناولت القلم فأجريته على القرطاس، فإذا هو يجري قُدما حتى أكون أنا الذي وعهدي بنفسي أني إذا أردت

والنفس كالسماء ... وخُْؤقا، فألقيت القلم وعلمت أن قد أرتج علي الفصل، وأضع التوقيع، وطال بي التفكير وأنا ال أزداد إال ابعاطا

وتنبت من كل زوج بهيج،  هللا به البلد الميت، ويروي به األرض العطشى، فتهتز وتربو،ويهمي غيثها، حتى يحيي ا تفتح أبوابها،

وعمدت إلى شيء ألهو به، فسألت أخي ناجي عن درسه الذي يقرؤه  ...وقد يغلقها اهللا، فتشح وتضن بالقطرة الواحدة من الماء

صدري وخثرت  ى السمع، بغيضا إلى النفس، ضاق منهموضوعا أكتب فيه فطَِفق يلقي علي كالما ثقيال عل لعلي أجد فيه: وقلت

البكلوريا ((فعلمت أن قد كان ذلك في صف  نفسي، ولم أفهم منه شيئا، ولكني ذكرت أني سمعته من قبل، واتضحت الذكرى،

 ، التي كنا نهذياالمتحان، وُأعطيت الشهادة، ثم نسيته كما نسيت تلك األشياء األخرى ، وأنني استودعته قلبي حتى اجتزت))الثانية

: الهذَر الذي يعلَّمه في المدرسة وأقبلت أفكر في فتركت أخي يطّنِْطن بهذا... بها في دروس الكيمياء والحكمة والمثلثات والجغرافيا

ي سن العمر، وه الذي أنفقنا فيه من أعمارنا سبع سنين، هي زهرة... هذا البرنامج الطويل العريض ما الذي بقته لي األيام من

أفدناه من دروس التجهيز والدراسة العالية؟ نظرت فإذا أنا قد  ما الذي... القوة والنشاط، سن الشباب العريض، والنفس السامية

منفصلة يبحث فيها الحساب،  الرياضيات، إال أنها علم الكميات وأن هذه الكميات متصلة تبحث فيها الهندسة، أو نسيت كل شيء من

محددة، وهو الخبر، وأن من الهندسة هندسة سطحية، وهندسة   تكون أرقامه حروفا تدل على أكثر من قيمةوأن من الحساب ما

األربعة التي  وأن الذي أحسنه من هذا كله هو األعمال… منها شيئا لم يفهمه قط بشر، وهو المثلثات فراغية، وهندسة نسبية، وأن

فشيء عال سام ال يمكث في النفس، وليس من شأنه أن  تلك النظريات والدعاوىأما سائر … يعرفها السمان والعطار وكسار الحطب

قوانين الحكمة،  وإذا أنا قد نسيت كل شيء من الكيمياء، إال شيئا ال طائل تحته، ونسيت))! يطير)) يمكث فيها وإنما سبيله أن

 ...قد أحسناه وأتقنَّاهبأنَّا  لنا) شُِهد(ومسائل الجغرافيا، وما إلى ذلك مما درسناه وحفظناه و 

المدرسة فلم تعلمني  شيء من اللغة واألدب والتاريخ قرأته بنفسي، وزاولته بعد خروجي من المدرسة، أما وكل ما أعرفه اليوم، هو

مين وقد كانوا رحمهم اهللا مسل(التي صبها في شيوخنا ومعلمونا  إال أسماء العلوم وأوصافها العامة، ولم أخرج منها إال بالروح

الطريق وترسم له الخطّة، أفال  إن المدرسة ال تعلم التلميذ شيئا ولكنها تدله على!). أوروبة عن دينهم وعاداتهم شرقيين لم تفتنهم

السوي والخطة المستقيمة، أفال يجب عليهم قبل أن يعلموه قوانين الحكمة،  يجب إذن على المعلمين، أن يدلّوا التلميذ على الطريق



حضارتهم، وأن يصبوا في نفسه  لكيمياء، ونظريات الهندسة التي سينساها ويجهلها، أن يعلّموه من هم أجداده، وما هيا ومعادالت

حتى يقبل عليه بلذة وشغف، ال لنيل الشهادة، والنجاة من االمتحان، بل  أخالق العروبة، وآداب اإلسالم، وأن يحببوا إليه العلم،

ويعرضوها عليه عارية ال يسترها  ((حقائق الحياة((وأن يفهمون ... اة أمته، وخدمة بالده وقومهترقية حياته وحي ليستفيد منه في

 ..شيء؟

* * * * * * * * * * 

  ...عنوان أنشده وجدته، ولكن حين لم يبق بد من ختم هذا الفصل، فليبق إذن بال موضوع وبال هذا هو الموضوع الذي كنت
  
  
  
  
  
  

  في لّج البحر
  
  

 الطنطاوي يرثي نفسه الشيخ علي

.. يفقد حياته لوال عناية اهللا المؤثرة نشرها الشيخ علي الطنطاوي قبل أكثر من نصف قرن بعد أن مر بحالة غرق كاد أن هذه المقالة

 االعتبار والعظة مع دعواتنا الصادقة بالرحمة والمغفرة للشيخ الراحل علي وننشرها هنا بالصفحة باعتبارها وثيقة فيها كل

 .نطاويالط

 

 .الطنطاوي مات علي

 . غاية كل حي، ولكن العجيب أن يرجع بعدما مات، ليصف للقرء الموت الذي رآه وليس عجبا أن يموت، والموت

فر منه  على سيف البحر في بيروت، وكان البحر هائجا غضبان، يرمي بأمواج كأنها الكثبان، وقد وكان ذلك من شهرين، وكان

 .إال نفر قليل) األوزاعي من سان سيمون إلى(ط كلها، على طولها وامتدادها الناس، فليس في الشطو

يقف حيث ال يصل  إال درسا واحدا، كان قد تلقاه من أكثر من ثلث قرن، على معلم لم يسبح أبدا، هو أن ولم يكن يعرف من السباحة

وهو كشربة (لى ذلك مقدار ما يبتلع من ماء البحر ويبقى ع الماء إلى الصدر، ثم يحاول أن ينبطح، ويسيب قدميه، ويخبط بيديه،

السباحة عنه إال  وكان مع شاب تونسي من علماء جامع الزيتونة، وال يمتاز في. ثم يخرج.. معدته وأنفه ما يمأل) الملح اإلنجليزي

 .كان قد مات) المعلم( ألن ذلك كبر لم يستطع أن يأخذ مصله، بأنه أجهل فيها منه، حتى هذا الدرس لم يحضره ألنه لم يكن ولد، فلما

خرجت أستمتع  أرفع رجلي، وأحرك يدي، فإذا تعبت: العاريات، ثم أخذت أسبح السباحة التي أعرفها حيث النساء) الحمام(وتركا 

 في الموت بعيدا عن فكري، والموت أبدا أبعد شيء بالشمس والهواء، وكنت ممتلئا بالصحة، أكاد أتوثب من النشاط توثبا، وكان

غفلة  حقيقته منا، نتناساه وهو عن أيماننا وشمائلنا، نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن في أفكارنا عنا، وإن كان أقرب شيء في



نعتبر، وال نقدر أننا سنموت كما ماتوا، ومات من كان  عنها، نتكلم كالم الدنيا، ونرى مواكب الموت تمر بنا كل يوم، فال نفكر وال

منه  وأكبر سلطانا، وأكثر أعوانا، فما دفعت عنه الموت لما جاءه صحته وال قوته، وال حماه ان أشد منا قوةأصح منا صحة، وك

هذه الحقيقة بشعورنا وعواطفنا، وتحجبها  سلطانه وال أعوانه، نعرف بعقولنا أن الموت كأس سيشرب منها كل حي، ولكننا ننسى

لن أموت، لقد : إن الموت حق وإنه مقدر على كل حي، ويقول بفعله: د منا بلسانهواح عنها شواغل يومنا، وتوافه دنيانا، يقول كل

 .أبدا الموت على كل نفس إال نفسي، فال يزال في العمر فسحة لي دائما، ولن يأتي أجلي كتب

موضعا من  وبلغتوأطلت البقاء فيه، وما أحسست وأنا أتزحزح شبرا فشبرا، أني جاوزت هذه البركة،  وعاودت الدخول في الماء،

 .لم يكن يتقن من السباحة إال فن الرسوب البحر عميقا، علمت بعد أن فيه تيارا يتحاماه السباحون القادرون، فكيف بمن

* * * * * * * * * * 

ئا، أبصر شي أجد األرض الصلبة من تحتي، وحاولت أن أرفع رأسي فأنظر، فإذا أن ال أجد الهواء وال وحاولت الوقوف فإذا أنا ال

أبلعه وأنشقه، وبدأت أحس آالما ال تصور وال توصف،  وأحسست أن الماء المالح قد تدفق على فمي، وأنفي، فأنا ال أملك إال أن

األعضاء وحده، ولكنها في كل ذرة من جسدي، وروحي، وشعرت كأن قد ألقيت على صخرة  ليست في الرأس، وليست في عضو من

كل همي من دنياي أن أجد   وتقلع، كما تجذب خيوط الحرير مما خالطها من الشوك، وصاروأن أعصابي تجذب من تحتها ضخمة،

هو الموت الذي أفر من الكالم فيه والحديث عنه، والذي أراه بعيدا  هذا هو الموت، هذا: نسمة واحدة من الهواء فال أجدها، فقلت

: فلما بلغتها قلت  إلى يوم، أقول إذا بلغت من الشباب تبت،ولم يدن موعده، لذلك كنت أؤجل التوبة من يوم عني، لم يحن حينه،

أتوب وأتفرغ إلى اهللا، إذا بلغت سن التقاعد، : فلما أتممتها قلت أنتظر حتى أتم بناء الدار،: أتوب في األربعين، فلما جاوزتها قلت

 . ميعاد قد جاء على غيرالموت عهدا، أال يطرق بابي حتى أبلغ سن التقاعد، فها هو ذا  كأني أخذت على ملَك

* * * * * * * * * * 

أزمان، فخشيت  أني كنت أتمنى ميتة سهلة سريعة تكون على اإليمان، وأن هذه األمنية تالزمني من وكان أول ما خطر على بالي،

، فإذا أنا ال أذكر من أفكر فيما صنعته من لدن دخلت الماء منتحرا، ورحت) والعياذ باهللا(أن أكون قد سعيت إلى هذه الميتة فأكون 

كأني أراها من  أنه غدا بعيدا عني كأنه قد كان من سنة، ال من دقائق معدودات، وصغرت الدنيا في عيني، ذلك شيئا، وإذا أنا أشعر

يرى من الشوارع التي يجتازها شيئا؟ هل يغريه منها  طيارة قد علت في طباق الجو، ومن كان على سفر، يسرع ليلحق القطار، هل

 بها غريبة عنه، وأنها ليست له، يغدو منظرها في عينه كصورة زائفة فكيف ينظر إلى هذه مال ساحر، أو فن طريف؟ إنه يحسج

 ؟ الدنيا من أيقن الموت 

أتجرع فيها ثمالة كأس  ومالي وللدنيا، ولم يبقى لي فيها إال لحظات معدودات، أنا. الدنيا كلها من أمامي صورة) واهللا(لقد أمحت 

شغلت بنفسي عنهم، فال تصدقوا ما تقرؤونه في القصص من أن المشرف  الم؟ لم يبقى لي منها ما يغريني بها، حتى األهل والولداآل

بعده ربما كان ذلك من  أحبائه أو في أعماله، أو في أدبه وعلمه ومقاالته وأشعاره، أو يهمه ما يقال فيه من على الغرق، يفكر في

 .عليه  فال يرى في تلك الساعة إال ما هو قادمغير المسلم، أما المسلم

* * * * * * * * * * 

الماء، وازدادت  أفعله، فحاولت التشهد والتوبة أوال، فلم أستطع النطق بشيء مما كان في فمني من وازدحمت علي الخواطر فيما

كله، وكنت بين خوف من الموت ورغبة مثله عمري  علي اآلالم ولكنها لم تقطع خواطري، وكان ذهني في نشاط عجيب ما أحسست

 على اإليمان، وأخاف ألنه ليس لدي ما أقدم به على اهللا، وقد فاجأني الموت، كما يفاجئ أرغب فيه أرجو أن تكون هذه الميتة: فيه

مامه قطع أصابعه األيام، حتى إذا رآه صار أ االمتحان بعيد، وتمضي: التلميذ المهمل، الذي ال يزال يؤجل المطالعة والحفظ، ويقول

 .شيئا ندما، وأذهب نفسه حسرة، وما نفعه ذلك



إال النعيم  ما فيه أن تذهب بالسقوط فيه سنة من عمره سدى، فكيف باالمتحان األعظم، الذي ما بعده هذا هو امتحان يسير، أسوأ

درجة، و ال ) كسر(د له دورة، و ال يجبر فيه و ال تعا) إكمال) األبدي في الجنة، أو الشقاء الطويل في النار، االمتحان الذي ليس فيه

الناس  ال وساطة ذي جاه أو مال، و رأيت موقف الحساب رأي العين، و قد شغلت كل أمري نفسه، و تنفع فيه شفاعة شافع، و

 و سيق إلى النار هو الفائز، و من أخذ كتابه بشماله يدعون ليأخذوا نتائج االمتحان، فمن أخذ كتابه بيمينه، و حمل إلى الجنة فهذا

 .الخسران المبين فهذا هو الخاسر، و هذا هو

عين، و ال أنا من  عمالً من أعمال الصالحين، فال أنا من أهل المراقبة الذين ال يغفلون عن اهللا طرفة و عرضت عملي، فلم أجد لي

 ما أنا من المتقين الذين يتجنبون المحرمات، ربهم في األسحار، و المبتعدين الذين يقومون الليالي الطوال و الناس نيام، و يناجون

 الغافلين المذنبين، أي واهللا فبم أقدم على اهللا؟ ما أنا إال واحد من

* * * * * * * * * * 

تقابلها عشرات  من عمري لحظات، لحظات كنت أحس فيها حالوة اإليمان، و أخلص فيها التوجه إلى اهللا و نظرت فإذا كل ما ربحته

أحسب من جهلي، أن األيام ستمتد بي، لم أدر أن العمر ساعات  ت سابحاً فيها في بحار الغفلة، تائهاً في بيداء الغرور،من السنين كن

 .مالي كله، فإن أضعته لم يبق لي من بعده شيء محدودة، و أن ذلك هو رأس

شغلك، و  بل سقمك، و فراغك قبلشبابك قبل هرمك، و صحتك ق: اغتنم خمساً قبل خمس((في صباي  و ذكرت حديثاً كنت حفظته

مجلسي، و اتخذته منهجاً لحياتي، و لكني لم أعرف  و ندمت ألنني لم أكن وضعته في صدر)). غناك قبل فقرك، و حياتك قبل موتك

 .حقيقته، إال عندما انتهت حياتي معناه، و لم أدرك) مع األسف(

المعصية، فإذا هو قد   و بقي الثواب، و نظرت فيما استمتعت به من لذةألم الطاعة، فإذا األلم قد ذهب و فكرت فيما كنت أكابد من

 .طاعة ذهب و بقي الحساب، فندمت على كل لحظة لم أجعلها في

* * * * * * * * * * 

يئاً، أنا لم آخذ معي ش و إذا! كاملة تتبدى ساعة الموت، و إذا كل ما كنت أحبه و أنازع عليه، قد صار عدماً و نظرت فإذا المقاييس

لي منه، إال ما ظننت من قبل أني خسرته، و هو ما أخرجته هللا، و  بنيت داراً فما حملت معي منها حجراً، و اقتنيت ماالً فما كان

نفعني كلمة قلتها لوجه اهللا،  المقاالت في عشرات من السنين، و كان لي من القراء و المستمعين ماليين و ماليين، فما كتبت آلفاً من

بأدبي و بياني أموت اآلن و حدي، ما جاء واحد منهم ليأخذ بيدي، و ما أقبل  (كما يقولون(؟ لقد تركني هؤالء المعجبون و أين هي

 !يدفع الموت عني واحد منهم

الذي ال أرجو  فما الذي بقي في يدي و أنا أموت غرقاً من لذائذ، و ما الذي استبدلته بالعمل الصالح و عرفت لذائذ الحياة كلها،

 لنجاة اآلن إال به؟ا

صحتي، بقطع  أن يفسد كيه السجود، و يخوفني أن تذهب)) البنطال((الخشوع في الصالة بالتفكير في  لقد كان إبليس يشغلني عن

في إن جهرت بقولة الحق، أو أن ينالني من ذلك أذى  المنام لصالة الفجر أو صيام أيام الحر من آب، و أن أخسر حسن رأي الناس

 !و في رزقيفي جسدي أ

وخيراتها، ليأخذوا خرزات  إذ بعت الباقي، بهذا الوهم الزائل، كزنوج إفريقية الذين يعطون كنوز بالدهم فوجدتني اآلن أخسر الناس،

 .الحضارة لماعة، أو ساعة طنانة، أو هينة من هينات



ويخفيه يخسره ويخرج   غدا، وأن الذي يحتفظ بهمن متاع، ويعلم أن الذي يعطيه اليوم، هو الذي يبقى له أما العاقل فيبذل ما لديه

أنا باق هنا، هذه هي داري، وهذا : بخيمته ومتاعه القليل ويقول وأما األحمق فيتمسك.. من يده، ويكون مستعدا للسفر في كل لحظة

موهوم، ويرى الناس  اآلخرة إال أكاذيب جرائد، وأساطير محررين، وأن أكون أحمق فأبيع عاجال حاضرا، بآجل متاعي، وما الدار

فيحمل قسرا ال يملك دفعا وال منعا، ويخسر ما كان له في  يطيرون كل يوم فال يفكر ويظن أنه وحده هو الباقي، حتى يجيء دوره،

 .إال جحيم الفقر والحاجة إلى الناس الجزيرة، وال يلقى في أمريكا

الحياة،  وتصورت كرمه وعفوه، وكان يغلب علي األمل وحبفي طوقي أن أفكر، فترجعت إلى اهللا  وغلبني ألم الموت، ولم يعد

اهللا، ولم أكن أتمنى بعد المغفرة، إال شيئا واحدا،  فأضرب بيدي ورجلي وأرفع يميني أشير بها، ثم يدركني اليأس فأسلم أمري إلى

 .موتي، أخشى أن يطول بي هذا األلم فوق ما طال هو أن يخفف اهللا عني بتعجيل

* * * * * * * * * * 

أحسست هذه اآلالم،  على ذلك ساعات، ولكن تبين لي من بعد، أني لم ألبث أكثر من دقيقتين، في دقيقتين وقد خيل إلي أني بقيت

 .ومرت في ذهني هذه الخواطر

أكثر من قد نمت  أودعها اهللا النفس البشرية، فأنت ترى حلما تعيش فيه عشرين سنة بأحداثها، وال تكون وهذا من العجائب التي

 .خمس دقائق

صلبا،  أن أغوص فال أطفوا أبدا، خيل إلي أني أسمع أصواتا تناديني، وأحسست بيدي تمس شيئا ثم لما خارت قواي، وأوشكت

الزورق، ثم غبت عن نفسي وهم يمسكون  أدركت أنه طرف من زورق، ففرحت فرحة ما فرحت قط مثلها، وشعرت أني أرفع إلى

 .البحر  جوفي من ماءبرجلي ألخرج بعض ما في

* * * * * * * * * * 

الموت إال  واتعظت موعظة أرجو أن تدوم لي، وعرفت قيمة الحياة، وحقيقة الموت، ونحن ال نعرف من لقد خرجت بنفس جديدة،

س حبيبك الذي باردة، وخلفناه وحيدا، تأكله الدود، ولي ظاهره دون حقيقته، نراه عدما، ونندب القريب والحبيب إن وضعناه في حفرة

 ؟!خلع والجسد ثوب يخلع بالموت، كما تخلع الحية ثوبها، فهل يبكي أحد على ثوب أودعته الحفرة، ولكن جسده،

 .نعمة حياة أرحب وأوسع، إلى النعيم الدائم أو الشقاء الطويل، ولو كان الموت فناء لكان وما الموت إال انتقال إلى

 حة كل حيمتنا تركنا لكان الموت را ولو أنا إذا

 متنا بعثنا ونسـأل بعدها عن كل شيء ولكنا إذا

ونظر في كل شيء، فإن  منها، فالعاقل من تهيأ لها، وأعد لها الزاد والراحلة، وذكرها دائما كي ال ينساها، فإذا كان الموت سفرة البد

 .صرف عنهتركه وراءه زهد فيه وان كان مما يستطيع أن يحمله فيها حرص عليه، وإن كان مجبرا على

* * * * * * * * * * 

حاضر القلب مع اهللا،  بالسالمة، بل ليدع لنفسه ولي بحسن الخاتمة، فإني أخاف واهللا أال أجد ميتة أكون فيها فال يهنئني أحد.. وبعد

 .المرة مستشعرا التوبة، متصورا الدار اآلخر، كما كانت هذه



  
  
  
  
  

  ذآريات
  
  

في السيارة  مس الوليدة أول تحياتها، وهي تغمره برشاش من عطر أشعتها الحمراء، وكنتيرد على الش كان بردى يخطو على مهل،

العراق، فأقلب النظر في وجوههم شاكراً لهم فضلهم،  الضخمة والرفاق، الذين خرجوا من بيوتهم في هذا الصباح قبل نزوحي إلى

دالالً  فس، فأبصر في خالله ظالل الحوار والصفصاف، تميسصديق الصبا وسمير الوحدة، ونجي الن حزيناً لفراقهم ثم أتأمل بردى،

ذكرياتي حية تطالعني وتحدثني، وتعيد على مسمعي قصة  وتيهاً، وأرى ظالل المآذن البعيدة السامقة تظطرب في الماء فأبصر فيها

 مثوى ذكرياتي، ودنيايدمشق ... بلوعت الفراق، وأشعر في تلكه الساعة بأني أحب دمشق حياتي، وتتلو علي تاريخي، فأحس

صور إخوتي، فأتأملها بعين دامعة، وقلب  وديني، وغاية أملي في حياتي، ثم يطوي المرج هذا الصوت كله، وال يدع حيال عيني إال

وألمح في الماء مشهداً طال عليه العهد ... أحب الوجوه إلي وأدناها إلى قلبي جاف من الفراق، ثم تجتمع كلها بعين واحدة، هو

محطة القطارات الرئيسة في (الحجاز  رأيتني في محطة... الزمان، فأراه ينفض عنه غبار السنين العشر، ويعود حياً جديداً ى بهونأ

بأهلها كما يموج البحر بمياهه، فمن مسافر عجل، ومن مودع باك، ومن بائع  ، آية الفن الحديث في دمشق، والمحطة مائجة)دمشق

، وإلى جانبي )ميناء بفلسطين) وكنت منزوياً في ركن من أركان القطار المسافر إلى حيفا.. ع ونازلآت وذاهب، وطال ومن... يصيح

 .أختي الصغيرة

هذا القناع األسود  في أخريات الناس امرأة تمسك بطفلين، متلفعة بمالءة ال تبدي منها شيئاً، ولكن وراء أنظر إلى بعيد، فأرى هناك

الدموع قلباً يخفق شوقاً ويسيل دمعاً، ووراء هذه الوقفة الساكنة   بمكاننا في القطار، وخالل تلكعينان تفيضان بالدموع، عالقتين

 .الجوف، وزلزاالً شديد يدك نفسه دكاً ناراً تظطرم في

زفر الوداع، ف إلى مصر، فازداد القلب خفقاناً، ثم قذف إلى الجو بدخانه، كأنما هو حي قد أخذ بموقف وصفر القطار الذي يحملنا

عنا، وعيني بيد تلك المرأة التي تلوح لي بمنديل أبيض  زفرة الحب الدفينة، واأللم الحبيسة، ثم هدر وسار، وراحت المحطة تبتعد

نافذة  فرأيتني وحيداً، ورأيت القطار يجد لينأى بي عن أهلي وبلدي، فهممت بإلقاء نفسي من حتى غاب عني كل شئ، هناك تلفت

أردت أن ألقي بنفسي ألني لم أكن ... أقوى وأجلد ت بي أختي التي كانت على صغرها أكبر مني، وعلى أنوثتها لوال أن تعلق-القطار 

واألبناء،  واحداً بعيداً عن أمي التي كان تعلقها بنا، وتعلقنا بها ال يشبه ما نرى من األمهات أتخيل أن في استطاعتي الحياة يوماً

 . ما كانآه وماذا تفيد كان، وقد كان... وكان

أن أكتب  عني سنوات طويلة، ولكني أحس كأن الحادثة كانت أمس، فتحز في نفسي وال أطيق) غيابها) تلك هي أمي، التي مر على

 .عنها حرفاً

وكانت أمي، ... آخرتي أماً وأباً، بعد أبي رحمه اهللا، وكانت حبيبةً، وكانت أستاذةً، وكانت دنياي، وكانت تلك هي أمي التي كانت لي

 .ربيعها الزاهر، حين تعصف بها العاصفة فتدعها جذعاً مقطوعاً جافاً تلك هي أمي التي فوجئت كما تفاجأ الشجرة الغضة الفينانة في



لساني، أراها في   أبداً، ولم أذكرها أبداً، إنها تمأل نفسي، ولكني ال أجري ذكرها على-علم اهللا  - تلك هي أمي التي ما نسيتها

على وجهي حر لطمة الدهر الساخرة، ولكني أحمل اللطمة،  عر كأني عدت حياً، وأهم بعناقها وأفتح عيني فأجدأحالمي حيةً فأش

فأهمل  ، وال أخبر أخوتي بشيء، لئال أذكرهم ما هم ناسون، أو أجدد لهم بالمصيبة عهداً،)الذل أسكت على(وأغضي على القذى 

 .أكتم ثلما أحس ويكتم مثلماولعل كل واحد منهم يحس م... ذكرى أمي ويهملونها

األلم عندي ال ألم  ألني كنت متألماً، وليس آلالمي كلها إال معناً واحد هو أني أذكر وفات أمي، ذلك هو ذكرت ذلك ساعة الوداع،

 .سواه

فودعته  المودعين، فلمحت وجه أمي مرة ثانية ولكني لمحته حياً ماثالً في وجوه إخوتي األحباء، فلما صحوت نظرت في وجوه

  .األرض، وتستقبل الصحراء بدمعة من العين، وابتسامة على الفم، وإشارة بالكف، ثم سارت بنا السيارة تطوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع الناس
  

  .منوعة يحتوي الكتاب على خواطر
  
  

  الوعد الشرقي
  
  
  

 :في المحكمة قال لي صديق من زمالئي

 :يقول كأنه صوت رجل ينادي من قعر بئر، أو يصرخ في الحمام،فسمعت صوتا هائال له رنين وصدى،  كنت أمس وراء مكتبي

 .عليكم السالم

بيني وبين  وجهي بطن رجل، وكأنه بطن فرس ضخم من أفراس البحر، أما رأسه فكان في نصف المسافة فرفعت رأسي فإذا أمام

 يدخل نفسه فيه فلم يستطع، فلبث واقفا فحاول أن السقف، ومد إلي يدا كالمخاطب يصافحني، ثم عمد إلى أكبر مقعد في الغرفة

 للمصالحة بين أخوين من إخواننا، ولم يكن من عادي إجابة مثل هذه الدعوة، وهممت وعرض حاجته وهي دعوة إلى اجتماع

 .ووعدته بالرفض، لوال أني قست بعيني طول الرجل وعرضه، وعمقه وارتفاعه، وآثرت السالمة



 .بالضبط هنا الساعة الثالثة: ى الدار فيدخل فال أستطيع إخراجه، فقلت لهأن أدله عل أين نلتقي؟ فخفت: قال

 .كأنه عمارة تمشي نعم، وولى ذاهبا: قال

عرفني أقبل  المحكمة مغلقة، وقد نسيت أن أحمل المفتاح فوقفت على الباب والناس ينظرون إلي، فمن وجئت في الموعد، فوجدت

فال ) ما فيها أحد، سكرت المحكمة: (الدعاوى، فقال  كان ال يعرفني، حسبني أحد أربابيسألني، فأضطر ألن أشرح له القصة، ومن

من بعيد  الضجر، أرفع رجال وأضع أخرى، وأقبل مرة وأدبر مرة، أنظر من هنا وهناك، فكلما رأيت أرد عليه، وأنا واقف أتململ من

تبن، أو تاجرا من تجار الحرب الذين انتفخوا من  ارا فوقهشيئا كبيرا أحسبه صاحبي، فإذا اقترب رأيت جمال عليه حطب، أو حم

مضت نصف ساعة، وأحسست النار تمشي في عروقي، غضبا منه ومن نفسي أن لنت له  كثرة ما أكلوا من أموال الناس، حتى

ظة، حتى سمعت أستقر لح فلم أكد. وذهبت إلى الدار وأنا مصدوع الرأس، مهيج األعصاب فألقيت بنفسي على الفراش ولطفت به،

قنبلة، وإذا أنا بصاحبي الضخم، قد فتحت له الخادم فراعها أن رأت  رجة ظننت معها أن قد زلزلت األرض بنا، أو تفجرت من حولنا

 .المرعبة رجلين، فأدخلته علي بال استئذان، وولت هاربة تحدث من في الدار حديث هذه الهولة فيه فيال يمشي على

وألقى بنفسه على  أنه قاطرة قديمة من قاطرات القرن التاسع عشر، التي ال تزال تمشي بين دمشق وبيروت،ك ونفخ الرجل من التعب

 .طرف السرير، فطقطق من تحته الحديد وانحنى

 :ملحفة، ومسح به هذه الكرة المركبة بين كتفيه، وقال وأخرج منديال كأنه

معه، والكريم  ارت الباخرة؟ اإلنسان مسير ال مخير، والغائب عذرهبنتنظر شوية؟ شو صار؟ حمل الحج؟ س هيك يا سيدنا؟ ما -

 مسامح، وعدنا وعد شرقي؟

* * * 

 .عنها فلما سمعت هذه الكلمة وقفت عندها، أفكر فيها، ثم جئت إليك أقترح عليك أن تكتب :قال الصديق وهو يحدثني

 .الوعد الصادق؟ علما على) الوعد الغربي( الكاذبة، واسم علما على الوعود) الوعد الشرقي(أن صار اسم  وعد شرقي؟ أليس عجيبا

 منا؟ الفضائل إال نحن؟ من أين قبسوا هذه األنوار التي سطعت بها حضارتهم؟ ألم يأخذوها ومن علم الغربيين هذه

بادات موعدا ال تصح دين إال هذا الدين يجعل للع في الدنيا gالصليبية، ومن هناك، من األندلس بعد ذلك، وه من هنا أيام الحروب

وإذاقة الغني مرارة الجوع حتى يشفق  دقيقة واحدة بطلت العبادة؟ إن الصوم شرع لتقوية البدن، العبادة إال فيه، وإن أخلفه المتعبد

اثنتي عشر ساعة، واثنتي عشر ساعة إال خمس دقائق، فلماذا يبطل الصوم إن أفطر  على الفقير الجائع، وكل ذلك يتحقق في صوم

ولماذا تبطل الصالة إن صليت قبل  لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟) واهللا أعلم(قبل المغرب بخمس دقائق، أليس  صائمال

 الوقت بخمس دقائق؟

 الموعد؟ إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر بخمس دقائق، أليس ألن الحاج قد أخلف والحج؟ لماذا يبطل الحج

من المسلمين ال  إخالف الوعد من عالمات النفاق، وجعل المخلف ثلث منافق؟ فكيف نرى بعد هذا كله كثيرا أولم يجعل اإلسالم

حتى صار التقيد بالوعد، والتدقيق فيه والحرص عليه، نادرة  يكادون يفون بموعد، وال يبالون بمن يخلف لهم وعدا؟ أو يتأخر عنه،

 .التحديد وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة ال تعرف الضبط وال…  منهبصاحبها ويعجبون يتحدث بها الناس، ويعجبون



مضطر إلى االنتظار  ، صباحا؟ في أي ساعة من الصباح؟ في السادسة، في السابعة، في الثامنة؟ إنك)صباحا الموعد(يقول لك الرجل 

هذه مهازل ! أهذه مواعيد؟).  بعد العشاءالوعد(ساعتين؟  وبين الصالتين أكثر من) الوعد بين الصالتين. (هذه الساعات كلها

 !وال قيمة ألوقاتهم، وال مباالة لهم بكرامتهم وسخريات، لقوم ال عمل لهم،

 .والئمنا، وحفالتنا، وفي اجتماعاتنا الفردية والعامة هذه مواعيدنا وفي

المدعوين   فوصلت مع الموعد فوجدتصديق لي قد حدد لها ساعة معينة هي الساعة األولى بعد الظهر، دعيت مرة إلى وليمة عند

وتوقعنا أن يدعونا المضيف إلى المائدة فلم يفعل، وجعل  موجودين إال واحدا له عند صاحب الدار منزلة، وتحدثنا وحلت ساعة الغداء

نارا، حتى إذا اشتد  الطعام من شواء وقالء وحلواء، تمأل آنافنا وتصل إلى معدنا الخاوية، فتوقد فيها يشاغلنا بتافه الحديث، ورائحة

 هل عدلت عن الوليمة؟: بي الجوع قلت

 :نكتة، فقلت فضحك ضحكة باردة وخالها

ونحن . األرض حبستها، فال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش.. أن امرأة دخلت النار في هرة يا أخي جاء في الحديث -

  !جماعة وهي واحدة، وهي قطة ونحن بشر

 .حتى يجيء فالن: فقال  صرحفتغافل وتشاغل، ثم

  أخلف الموعد، أفنعاقب نحن بإخالفه؟ وهل يكون ذنبنا أنا كنا غير مخلفين؟ إذا كان فالن قد: قلت

* * * 

على هذا النمط، ركبت  وأعمالنا كلها. يكتب في البطاقة أنها تبدأ في الساعة الرابعة، وتبدأ في نصف الخامسة والحفالت مثل الوالئم،

ولما ثرنا . انتظار راكب موصى به من أحد أصحاب المعالي ة من مطار ألماظة في مصر فتأخرت عن القيام نصف ساعةمرة الطائر

العودة من  واهللا ربع ساعة حتى عاد فهبط، فارتعنا وفزعنا وحسبنا أن قد جرى شيء، وإذا فلم يسر معشر الركاب وصخبنا طار بنا،

أن يدخل الحمام، ويستريح بعد الخروج كي ال يلفحه  وقد تأخر ألنه لم يحب أن يسافر قبلأجل الراكب المدلل صديق صاحب المعالي، 

مئتي  وكنت يومئذ عائدا من رحلة رسمية، فلما وصلت إلى مطار المزة في دمشق وجدت أكثر من الهواء البارد،) اسم اهللا عليه(

 .كاملة ةإنسان بينهم مندوب وزير العدل، ينتظرون قدومي في الشمس منذ ساع

وإخالفها، حتى لم يبق لشيء  الطيارات، والدكاكين والدواوين، والمقاهي والمالهي، كل ذلك يقوم على تبديل المواعيد والسيارات مثل

طبقة من الناس تفي بالموعد، وتحرص عليه وتصدق فيه، تدقق في  موعد معروف، فيا أيها القراء خبروني سألتكم باهللا، أي

 .القراء؟ المشايخ؟ األطباء؟ المحامون؟ الخياطون والحذاؤون؟ سائقو السيارات؟ من؟ من يا أيها إنجازه؟ الموظفون؟

نفسه بما ال  حاجة ال يحتمل قضاؤها خمس دقائق، فتجيئه وهو يشرب القهوة، أو يقرأ الجريدة، أو يشغل يكون لك عند الموظف

: ولم تدفعه لمساعدتك رغبة فيك، أو رهبة منك قال لك  لم تمألها،طائل تحته، فيصد فيك بصره ويصوبه، ويقومك بعينه، فإن أنت

واستشرى،  ال أعني موظفا بعينه، وال عهدا بذاته، بل أصف داء قديما سرى فينا… ما بعد غد فترجع غدا، فيرجئك إلى. ارجع غدا

 ..ودخل وتغلغل

عليك في محاضرة  ذاره متن وشرح وحاشية، فيضيعالشيخ، فيجيئك بعد نصف ساعة، ويعتذر لك، فيكون العت ويكون لك موعد مع

 .وإن كان مدرسا لم يأت درسه إال متأخرا .وإن دعوته الساعة الثانية جاء في الثالثة. االعتذار نصف ساعة أخرى



المرضى قد وعد خمسة من  العيادة في الساعة الثامنة وال يخرج من داره إلى العاشرة، وتجيئه في الموعد فتجده والطبيب يعلن أن

الفارغ، وتركهم على مثل الجمر، أو على رؤوس اإلبر، ينتظرون  مثل موعدك، واختلى بضيف يحدثه حديث السياسة والجو والكالم

االنتظار، ويؤثرون  فيلعنوا الساعة التي وقفوا بها على باب الطبيب، ويذهبون يفضلون آالم المرض على آالم فرج اهللا، حتى يملوا

 .المضني اجئ على هذا الموت البطيءالموت العاجل المف

أشهد أن ال إله إال اهللا وأنهم  والخطاطون، والحذّاؤون والبنّاؤون، وأرباب السيارات، وعامة أصحاب الصناعات، فإني أما الخياطون

صا وال حلة، وال والحلف عادة، ولطالما لقيت منهم، ولقوا مني، وما خطت قمي الكذب لهم دين،. من أكذب خلق اهللا، وأخلفهم للوعد

إال كووا أعصابي بفعلهم،  وال سافرت في سيارة عامة سفرة، وال بعثت ثوبا إلى مصبغة لكيه أو غسله أو تنظيفه، صنعت حذاء،

أو جرير أو دعبل الخزاعي، بل إنهم ليفخرون بهذه البراعة في  وشويتهم بلساني، وإن كان أكثرهم ال يبالي ولو هجاه الحطيئة

 .والتالعب بالناس، ويعدونها مهارة وحذقا يد،إخالف المواع

فيه المرشح وعدا  نتكلم فيه كالم الشرف، ونعد وعد الصدق، وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالحق ال يعد فمتى يجيء اليوم الذي

ازما على قضائها، وال الحاجة إني سأقضيها لك إال إذا كان ع إال وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان، وال يقول الموظف لصاحب

واألطباء ال يفارقون  إذا كان قادرا على إنجازه، والموظفون يأتون من أول وقت الدوام ويذهبون من آخره، الصانع بإنجاز العمل إال

كان ال يستطيع أن يخيط إال تسعا، وتمحى من قاموسنا هذه  المكان ساعات العيادة، والخياط ال يتعهد بخياطة عشرة أثواب إن

 .إال بعد ساعتين أين معلمك؟ فيقول، إنه هنا، سيحضر بعد دقيقة، ويكون نائما في الدار ال يحضر: الحالق تقول ألجير. ألكاذيبا

تحديقا صادقا  ومتى تقوم حياتنا على ضبط المواعيد وتحديدها. فتصير لحظته ساعة. فضلك لحظة واحدة من: ويقول لك الموظف

سنة، وال يرجأ موعد اجتماع الدول العربية في الجامعة من   المدارس من يوم إلى يوم ويتكرر ذلك كلدقيقا، فال يتأخر موعد افتتاح

حددنا بالضبط  ولو أنا. تاريخنا مأساة فلسطين التي لم يكن سببها إال إهمال ضبط المواعيد وإخالفها شهر إلى شهر، وال تعاد في

واتفاق لكان لنا في تاريخ فلسطين صفحة غير التي سيقرؤها  على موعد) لعربيةأعني الدول ا(موعد القتال، وموعد الهدنة، وجئنا 

 .عنا الناس غدا

. المصيبة إذا أفادت كانت نعمة فلنأخذ مما كان درسا؛ فإن. الصغير، هو الذي جر إلى إخالف هذا الموعد الكبير إن إخالف الموعد

 .وغسلت عنه األدران، استعدنا فلسطين، وأعدنا ملك الجدود ومتى صلحت أخالقنا، وعاد لجوهرنا العربي صفاؤه وطهره،

  .األخالق، فإنها أول الطريق فابدؤوا بإصالح
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 . مقالة لي في الحبالمتزمتين، وقد سقط إليه عدد من الرسالة، فيه قال لي شيخ من المشايخ

ذلك  إنما يليق! قاض، وليس يليق بالشيوخ والقضاة أن يتكلموا في الحب، أو يعرضوا للغزل؟ مالك والحب، وأنت شيخ وأنت

وصرح الشافعي أنه يزري بهم، ولوال ذلك كان أشعر  بالشعراء، وقد نزه اهللا نبيه عن الشعر، وترفع العلماء وهم ورثة األنبياء عنه،

 .دمن لبي

 .له فضحكت، وقلت

بمثلها، وال  وجماله الفاتن، فشعرت بعاطفة ال عهد لك... فأحسست نسيم الليل الناعش، وسكونه الناطق أما قمت مرة في السحر،

 طاقة لك على وصفها؟

 ؤاد؟الف الليل نغمة عذبة، من مغن حاذق قد خرجت من قلبه، فهزت منك وتر القلب، ومست حبة أما سمعت مرة في صفاء

كان ربيع العمر  في الماضي فتذكر أفراحه وأتراحه، وإخوانا كانوا زينة الحياة فطواهم الثرى، وعهدا أما خلوت مرة بنفسك تفكر

 ذهب ولن يعود؟ فتصرم الربيع، فوجدت فراغا في نفسك، فتلفت تفتش عن هذا الماضي الذي

الطير يخفق   فأحسست بمثل النار تمشي في أعصابك، وبمثل جناحالحب، أو خبراً من أخبار البطولة أما قرأت مرة قصة من قصص

 في صدرك؟

لذائذك  البؤس؟ أما أبصرت في الكون روائع الجمال؟ فمن هو الذي يصور مشاعرك هذه؟ من الذي يصف أما رأيت في الحياة مشاهد

كل أولئك يعيشون . ال األطباء وال المهندسونالمحدثون، و النفسية وآالمك، وبؤسك ونعماءك؟ لن يصورها اللغويون وال الفقهاء وال

... النفس معقلهما، ال يسرحون في فضاء األحالم، وال يوغلون في أودية القلب، وال يلجون عالم مع الجسد والعقل، محبوسين في

 فمن هم أهل القلوب؟

 ـ!وذلك هو الشعر إنهم الشعراء يا سيدي،

الهدي وهي  لحياة، وقيد نواظرهم كواكب ثالثة، هي هدفهم وإليها المسير، ومنهاويسيرون في صحراء ا إن البشر يكدون ويسعون،

وأبهاها، إن خفي صاحباه عن بعض الناس فما يخفى على  السراج المنير، وهي الحقيقة والخير والجمال، وإن كوكب الجمال أزهاها

طلبها   وأصل الفضائل، فلوال جمال الحقيقة مافهو ملء كل عين، والجمال بعد أس الحقائق أحد، وإن قصرت عن دركهما عيون

إنسان؟ هل في الدنيا من يؤثر الدمنة المقفرة على  وهل ينازع في تفضيل الجمال. العلماء، ولوال جمال الخير ما دعا إليه المصلحون

 على الصبية الحسناء؟ واألسمال البالية على الحلل الغالية؟ الجنة المزهرة؟ والعجوز الشوهاء

-نقرؤه اآلن  أعني الشعر الحق، الذي يجمع سمو المعنى، وموسيقى اللفظ، ال هذا الهذيان الذي(الشعر  يكون فيها من يكرهفكيف 

، وهو جمال القول، وفتنة الكالم؟ )منه صاحبه إال بالغسل  شعر الحدأثة أي الحدث األكبر الذي ال يتطهر- الذي يدعونه الشعر الحديث

وهو حديث  .وهو صورة النفس، فمن لم يجد فيه صورته لم يكن إال جماداً. لم يكن من ذوي القلوب مهوهو لغة القلب فمن لم يفه

  .لذة وال ألما، فليس بإنسان الذكريات واآلمال، فمن لم يذكر ماضيا، ولم يرج مستقبال، ولم يعرف من نفسه
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شاعرا كمن عرف   اهللا عليه وسلم عن الشعر ألن الشعر قبيح؟ إنما نفى عنه أن يكوناهللا نزه نبيه صلى ومن قال لك يا سيدي إن

الوحي من داخل نفسه، والنبي يجيئه من السماء، وهذا الذي لم  ألن الشاعر يأتيه" إنه شاعر: "العرب من الشعراء ورد عليهم قولهم

 ـ.!قولتهم التي ردها اهللا عليهم تدركه العرب، فقالوا

يقبح كل  مذمته من حيث هو كالم جميل، يصف شعورا نبيال؟ إنما يقبح إذا اشتمل على الباطل، كما حرمة الشعر، أووأين وجدت 

 ـ.كالم يشتمل عليه

 النساء؟ قد ترفعوا عنه، والكتب مملوءة بالجيد من أشعارهم، في الحب والغزل ووصف ومن أين عرفت أن العلماء

لو ألقي  ويصفها بما… وسلم أصغى إلى كعب وهو يهدر في قصيدته التي يتغزل فيها بسعاداهللا عليه  أو ما سمعت بأن النبي صلى

 ـ...تلوم عليه، وتنصح باإلقالع عن قائله وتصاممت عنه ، وحسبت أن التقى يمنعك منه وذهبت… عليك مثله لتورعت عن سماعه

 كأنها منهل بالـراح معلـول* * * البين إذ برزت  وما سعاد غدة

 ال يشتكي قصر منها وال طول* * * عجـزاء مدبرة   مقبلةهيفـاء

ويروي شعره؟  من الشعر، وأن ابن عباس كان يصغي إلى إمام الغزلين عمر بن أبي ربيعة،.. تكره أنت وأن عمر كان يتمثّل بما

 ـ:وأن الحسن البصري كان يستشهد في مجلس وعظه، بقول الشاعر

 لغيرك كفها والمعصموغدا * * * دلها وحديثها  اليوم عندك

 ـ:مغنيا يغني وأن سعيد بن المسيب سمع

 به زينب في نسوة خفرات* * * بطن نعمان إن مشت  تضوع مسكا

 ـ:واهللا مما يلذ استماعه، ثم قال هذا: فضرب برجله وقال

 وأبدت بنـان الكف للجمـرات* * * أوسعت جيب درعها  وليست كأخرى



 على مثل بدر الح في الظلمات * * *المسد وخفـاً مرجـال  وعالت فتات

 برؤيتها من راح من عرفـات* * * يـوم جمـع فأفتنت  وقامت تراءى

  ـ.!بن المسيب فكانوا يرون هذا الشعر لسعيد
  
  
  

  3من غزل الفقهاء 
  
  

ذب من ماء وأع األخبار، وعندنا شعراء كان شعرهم أرق من النسيم إذا أسرى، وأصفى من شعاع القمر، وما لي أدور وأسوق لك

 ـ.الوصال، وهم كانوا أئمة الدين وأعالم الهدى

 ـ:المحدث شيخ اإلمام مالك يقول هذا عروة بن أذينة الفقيه

 خلقت هواك كما خلقت هوى لها* * * زعمـت فـؤادك ملها  إن التي

 يبدي لصاحبه الصبـابـة كلها* * * زعمـت بها وكالكما  فبك الذي

 لو كان تحـت فراشهـا ألقلها* * * جوانحي حـب لهـا  ويبيت بين

 يوماً وقد ضحيـت إذن ألظلهـا* * * كان حبـك فوقها  ولعمرها لو

 شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها* * * لها وساوس سلـوة  وإذا وجدت

 بلبـاقـة فـأدقهـا وأجلهـا* * * النعيـم فصاغها  بيضاء باكرها

 !رها لنـا وأقلهاما كان أكثـ* * * فقلـت لصاحبي  منعـت تحيتها

 لعلها: من أجل رقبتها، فقلت * * * لعلهـا معـذورة  فدنا فقـال ،

 ـ.!الليل إعجاب الناس بها أن أبا السائب المخزومي لما سمعها حلف أنه ال يأكل بها طعاما إلى هذه األبيات التي بلغ من

حب، فما  عر تقليدا، وإنما قال عن شعور، ونطق عنالشعر وأحاله، وهذا شعر شاعر لم ينطق بالش وهو القائل، وهذا من أروع

 ـ:يخفى كالم المحبين

 قد كنت عندي تحب الستر، فاستتر): * * * وأبثثتها وجدي فبحت به  ) قالت

 غطى هواك وما ألقى على بصري: * * * حولي؟ فقلت لها ألست تبصر من



 ـ:الوصالأوقد الحب في قلبه نارا ال يطفئها إال  هذا الشاعر الفقيه الذي

 عمدت نحو سقاء الماء أبترد* * * أوار الحب في كبدي  إذا وجدت

 ؟!فمن لحر على األحشاء يتّقد* * * ببرد الماء ظاهره  هبني بردت

عمر بن عبد العزيز يقول  اهللا بن عتبة بن مسعود، أحد فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إليهم العلم، وكان وهذا عبيد اهللا بن عبد

وإني ألشتري ليلة من ليالي عبيد اهللا بألف دينار من . الدنيا وما فيها لمجلس من عبيد اهللا لو كان حيا، أحب إلي من: الفتهفي خ

واهللا إني ألعود برأيه ونصيحته  أين يذهب بكم؟: يا أمير المؤمنين، تقول هذا مع شدة تحريك وشدة تحفظك؟ قال: فقالوا بيت المال،

سمعت من العلم شيئا كثيرا، فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد اهللا : يقول وكان الزهري. ل بألوف وألوفومشورته على بيت الما

 ـ.!ليس في يدي شيء فإذا كأني

 ـ:الذي يقول وهو مع ذلك الشاعر الغزل

 هواك فليم فالتمام الفطور* * * ثم ذررت فيـه  شققت القلب

 افي يسيـرفباديه مع الخ* * * عشمة في فؤادي  تغلغل حب

 وال حزن ولم يبلغ سرور* * * يبلغ شـراب  تغلغل حيث لم

أأنت الفقيه  :وأعلق منه بالقلب؟ ولم يكن يخفي ما في قلبه، بل كان إذا لقيه ابن المسيب فسأله أفسمعت بأعمق من هذا الحب

 ـ:وهو القائل .فال ينكر عليه ابن المسيب" ال بد للمصدور من أن ينفث: "الشاعر؟ يقول

 والمـك أقـوام ولومهـم ظلـم* * * حتى أضر بك الكتم  كتمت الهوى

 عليك الهـوى قد نم لو نفع النم* * * الكاشحون و قبلهـم  ونم عليـك

 عليك وأبلى لحم أعظمك الهـم* * * بها طـول بخلها  وزادك إغـراء

 على إثر هند أو كمن سقي السم* * * كالنهدي إذ مات حسرة  فأصبحت

 شقاها وال تحيا حياة لها طعـم* * * ال تمـوت فينقضي  نفسأال من ل

 أال إن هجران الحبيب هو اإلثـم* * * إتيـان الحبيـب تأثمـا  تجنبـت

 رشاد أال يا ربما كذب الزعـم* * * إن كنت تزعم أنه  فـذق هجـرها

 ـ.!أال إن هذا هو الشعر

  
  

  4من غزل الفقهاء 



  
  

وما يدنو مني  من غزل الفقهاء، ال أستقصي وال أعمد إلى الترتيب، وإنما أروي لك ما يجيئني،يحضرني  واسمع يا سيدي أنشدك ما

 هـ فاسمع من شعره ما ترقص منه القلوب، 622المتوفى سنة  هذا أبو السعادات أسعد بن يحيى السنجاري الفقيه الشافعي. مصدره

 ـ: من قصيدة لهوبراعة معنى، وحسن أسلوب، قال حالوة ألفاظ،: وتطرب األلباب

 وألنـت أعلـم في الغـرام بحالـه* * * خطر السلو ببالـه  وهـواك ما

 سـال هـواك فـذاك مـن عذالـه* * * إليـك بأنـه  ومتى وشى واش

 من حالـه يغنيـك عـن تسـآلـه* * * المعـنى شاهد  أوليس للكلـف

 ستر غرامه، وصرمت حبل وصاله* * * سقامـه، وهتكـت  جددت ثوب

 مـألـوفـة من تيـهـه وداللـه* * * لـه أم خلـة  فزلـة سبقـتأ

 ـ:الشهرزوري الصوفي هاك منه قوله أوما سمعت شعر الشيخ

 عليها فال قلبي وجدت وال صبري* * * أسأل الصبـر وقفـة  فعاودت قلبـي

 مسالكه حتى تحيـرت في أمري* * * الوصل عني وأظلمت  وغابت شموس

 ـ:األهوازي الوزير الفقيه، تلميذ أبي أسحق الشيرازي وهاك قول ظهير الدين

 وفي القلـب مني لوعة وغليل* * * في هواك تجلدا  وإني ألبدي

 ترى صحة بالمرء وهو عليل* * * أني سلوت فربما  فال تحسبن

 ـ:اإلمام الصوفي العلم وقول أبي القاسم القشيري

  التوديعـاورأيت كيف تكـرر* * * بيننا ما بيننا  لو كنت ساعة

 وعلمت أن من الحديث دموعا* * * الدموع محدثا  لعلمت أن من

 ـ.الشعر والبيت الثاني من مرقصات

الصوفية ككتاب  الفقه والتفسير والحديث ومن فقهاء الشافعية الكبار، وهو صاحب الرسالة التي يعتدها وكان مع ذلك عالمة في

 ـ:لها، ومن شعرهسيبويه عند النحويين، وال ينصرف اإلطالق إال 

 فإني من ليلى لها غير ذائق* * * طول الهوى ذاق لذة  ومن كان في

 أماني لم تصدق كخطفة بارق* * * نلتـه من وصالهـا  وأكثر شيء



المستفيض لما   والمدفون في قرافة مصر، وصاحب الخبر422المالكي الفقيه المشهور المتوفى سنة  ومن شعر القاضي عبد الوهاب

. أهل بغداد، لو وجدت عندكم رغيفا كل يوم ما فارقتكم واهللا يا: غداد وخرج أهلها لوداعه وهم يبكون ويعولون وهو يقولخرج من ب

 ـ:ويقول

 وحق لها مني سالم مضاعف* * * بغداد في كل موطن  سالم على

 وإني بشطي جانبيها لعـارف* * * فارقتها عن قلى لها  فوا اهللا ما

 ولم تكن األرزاق فيها تساعف* * * هـا علي بأسر ولكنها ضاقـت

 وأخالقـه تنأى به وتخالـف* * * كنت أهـوى دنوه  وكانت كخل

 ـ:ويقول فيها

 وللمفاليس دار الضنك والضيق* * * ألهل المـال طيبـة  بغداد دار

 كأنني مصحف في بيت زنديق* * * أمشي في أزقتها  ظللت حيران

 ـ:ائلوهو الق .وهو معنى جيد وتشبيه عجيب

 إذا استقت البحـار من الركايا* * * العطاش إلى ارتواء  متى يصل

 وقد جلس األكابـر في الزوايا* * * األصاغر عن مـراد  ومن يثني

 على الرفعاء من إحدى الرزايا* * * الوضعـاء يومـا  وإن ترفـع

 فقد طابـت منادمـة المنايـا* * * األسـافل واألعالي  إذا استوت

 ـ:بلغة الفقه والقضاء، فيأتي فيه بالمرقص المطرب قوله ه الذي يتغزل فيهومن غزل

ـّـلـتـهـا فتنبهـت  ونائمة  وقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحـد* * * قب

 وما حكموا في غاصب بسوى الرد* * * غاصـب ) فديتـك) فقلت لها إني

 ى العدوإن أنت لم ترضي فألفا عل* * * عن أثيـم ظالمـة  خذيهـا وكفي

 على كبد الجاني ألـذ من الشهـد* * * يشهد العقـل أنه  فقـالت قصاص

 وباتت يساري وهي واسطة العقد! * * * وهي هميان خصرها فباتت يميني

 بلى ما زلت أزهد في الزهد: فقلت* * * تخبـر بأنـك زاهـد؟  فقـالت ألم



صاحب  لفقيه الشافعي، الذي ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاءعلي بن عبد العزيز ا) الوساطة) وهاك القاضي الجرجاني مؤلف

 ـ:األبيات المعلمة المشهورة

 رأوا رجال عن موقف الذل أحجما* * * فيـك انقباض، وإنما  لي: يقولون

 ومن أكرمته عزة النفـس أكرما* * * داناهم هان عندهم  أرى الناس من

 القيت أرضـاه منعماوال كل من * * * الح لي يستفـزني  وما كل بـرق

 أقلـب طـرفي إثـره متنـدمـا* * * فاتني األمـر لـم أبـت  وإني إذا

 وإن مال لـم أتبعـه لوال وربمـا* * * جـاء عفـواً قبلـتـه  ولكنه إن

 إذا لم أنلها وافر العرض مكرمـا* * * عن أمور كثيـرة  وأقبض خطوي

 بـالـمـديـح مذمماوأن أتلقى * * * أن أضاحك عابسـاً  وأكرم نفسي

 ولو عظمـوه في النفـوس لعظّما* * * العلم صانوه صانهم  ولو أن أهل

 محيـاه باألطمـاع حتى تجهمـا* * * فهـان ودنسـوا  ولكن أهانـوه

 إذن فاتباع الجهـل قد كان أحزما* * * غرساً وأجنيـه ذلـة؟  أأشقى به

 ـ.!خالئقه  وعلى صفحة قلبه، ويجعلها دستوره في حياته، وإمامه فياألبيات في صدر مجلسه، ويا ليت كل عالم ينقش هذه

 ـ:واألبيات األخرى

 وما علموا أن الخضوع هو الفقر* * * بالخضوع إلى الغنى  توصل: وقالوا

 نفسي األبية والدهـر: علي الغنى* * * المـال شيئان حرمـا  وبيني وبين

  خير من وقوفي بها العسرمواقف* * * اليسـر أبصـرت دونه  إذا قيل هذا

 ـ:الكثير الجيد، أما غزله فسهل حلو ومنه قوله وله في هذا المعنى الشعر

 أبداً رحيل وانطالق* * * يا فراق  ما لي وما لك

 فكذا يكون االشتياق* * * بعدهـم  يا نفس موتي

 ـ:وقوله

 فـَأوِلِه أحـسـن أخـالقـك* * * الـحـب بمشتاقـك  قد بـرح 

  فـإنـه آخـر عـشـاقـك* * * وارع لـه حـقـه  هال تجـفـ



  
  
  
  
  
  

  5من غزل الفقهاء 
  
  
  

 ـ:بن عبد اهللا من أهل القرن الثالث الذي يقول (األصغر(وهاك القاضي سوار 

 عـوارى في أجالدهـا تتكسـر* * * لحمهـا فتركتهـا  سلبـت عظامي

 ريح تصفرأنابيب في أجوافها ال* * * منهـا مخّهـا فكـأنهـا  وأخليـت

 مفاصلها من هـول ما تتحـذر* * * باسم الفـراق ترعدت  إذا سمعـت

 ! بلى جسـدي لكنني أتستـر* * * اكشفي الثوب فانظري  خذي بيدي ثم

 ولكنهـا روح تـذوب فتقطـر* * * يجري من العين ماءها  وليس الذي

: القاضي التبريزي د بن المظفر، وكان قد تيمه حبه، قالخلكان المشهور، وكان يعشق ابن الملك المسعو وهاك قاضي القضاة ابن

وألقى علي . نم أنت ههنا: فلما انصرف الناس من عنده قال لي في بعض الليالي،) دار المجمع العلمي اليوم(كنت عنده في العادلية 

 ـ: هماالبركة، ويكرر هذين البيتين إلى أن أصبحنا فتوضأنا وصلينا، والبيتان فروة، وقام يدور حول

 آيس من سالمتي* * * هـالـك  أنـا واهللا

 قد أقامت قيـامتي* * * القامة التي  أو أرى

 ـ:ابنه من الركوب، فاشتد ذلك على ابن خلكان، فكان مما قال ولما فشا أمره، منع الملك

 ورأيتـم هجـري وفـرط تجنبي* * * بالوصـال تعطفاً  إن لم تجودوا

 يوم الخميس جمالكم في الموكب* * * رى عيني القريحة أن ت ال تمنعوا

 ألقـاه من كمـد إذا لم تركـب* * * يا حبيـبي ما الذي  لو كنت تعلم

 لوالك لم يك حملهـا من مذهبي* * * ورثيـت لي من حالة  لرحمتني

 *أقضي وال تدري الذي قد حل بي* * * البـلـيـة والرزية أنني  ومن



 بـلـيـل طرتك التي كالغيهـبو* * * وهو بـدر طالع  قسماً بوجهك

 العهـد القديـم صيانة للمنصب* * * رتبـة أرعى لها  لو لم أكن في

 خلـع العـذار ولو ألـح مؤنبي* * * في هواك ولذ لي  لهتكت ستري

 قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي* * * بأن يقول عواذلي  لكن خشيـت

 ـ((غفر له اهللا-الثقة بدينه، وأنه ال يطلب حراما وال يأتيه مختارا  مان، هذا معبل البلية واهللا أن يكون قاضيا ويعشق الغل*))ـ

 كشف القناع بحق ِذياك النبي* * * حرقة قد قاربت  فارحم فديتك

 جرعته في الحب أكدر مشرب* * * بحبك الصب الذي  ال تفضحن

 ـ.جدا وله فيه شعر كثير

 ـ:شاعرا في الحب، وكان فقيها على مذهب أبيه داوود وكان) الزهرة(ب الظاهري، مؤلف كتا ومن شعر محمد بن داوود

 وأمنع نفسي أن تنال محرمـا* * * المحاسن مقلتي  أنزه في روض

 يصب على الصخر األصم تهدما* * * الهوى ما لو أنه  وأحمل من ثقل

 ـ:الفقيه الشافعي ومن شعر أبي الفضل الحصكفي

 في وجنتيه وأخرى منه في كبدي * * * واحـدة: اهللا من نارين أشكو إلى

 من الجفون وسقم حل في جسدي* * * سقم قد أحـل دمي  :ومن سقامين

 يذيع سري وواش منه بالرصـد* * * دمعي حين أذكـره  :ومن نمومين

 ووده ويـراه النـاس طوع يدي* * * صبري حين أبصره  :ومن ضعيفين

الشعر، وتنزهوا  عت من غزل الفقهاء كتابا، فأين هذا مما يزعمون أن الفقهاء كرهواوتتبعت المراجع، لجم ولو ابتغيت االستقصاء،

 عنه؟

في األدب، وحقروا  علمائنا، ولم تكل أقالمهم، ولم تخفت أصواتهم، إال حين أضاعوا ملكة البيان، وزهدوا أما إنها لم تفل ألسنة

يقولون ما ال (مع الديانة والصيانة وأنهم ! لو أرادوه عليه؟ ، وأقدرفهل لعلمائنا عودة إلى ما هم أخلق به، وأدنى إليه... الشعر

 ـ.ما يأباه الدين وما ال يدفع إلى) يفعلون

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقاالت متفرقة
  
  

  (بتصرف(ال تتزوج ملكة جمال 
  

ثم قال  أبى ساعة وترددالصدر كأن به علة في جسده أو هما في قلبه فسألته أن يكشف لي أمره فت قابلت صديقا لي فوجدته ضيق

 .الزواج لي أنت الصديق ال يكتم عنه وأنى مطلعك على سري ومستشيرك فيه أني أريد

 وأم أوالدك؟ وما فعلت ربة دارك: قلت

 .حالها هي على: قال

 خلقها أو من دينها أو من طاعتها لك وميلها إليك؟ وهل أنكرت شيئا من: قلت

 .ال واهللا: قال

 فلم إذن؟: قلت

وبصري عن  وأكره الفجور وقد ألفت زوجتي حتى ما أجد فيها ما يقنع نفسي عن أن تميل إلى غيرها ني رجل أحب العصمةإ: قال

 .فتنتها أن يشرد إلى سواها وأطلت عشرتها حتى مللتها وذهبت في عيني

وتتبع طريق  ه صوت العقلجزيتها به عن صحبتها وإخالصها وما أعجب أمرك تسمع صوت النفس وأن تظن ما أقبح واهللا ما: قلت

 .وساوسه الهوى وأنت تحسبه سبيل الصالح وهذا تلبيس إبليس أو من

فتصير قديمة وتطول  الجديدة تقنعك وتغنيك إن أنت لم تقهر نفسك وتزجرها؟ إن الجديدة تمر عليها األيام وهل تحسب أن المرأة

ثالثة والثالثة تجر إلى الرابعة ولو أنك تزوجت مائة ولو أنك  بألفتها فتصير مملولة وتستقري جمالها فال تجد فيها جماال فتطل

 .لوجدت نفسك تطلب امرأة أخرى قضيت العمر في زواج



للطعام واللباس  تقبيل وعناق؟ إن لذلك لحظات؟ وباقي العمر تعاون على الحياة وتبادل في الرأي وسعي وهل يمضى زوج عمره في

 .اد للمستقبلواسترجاع الماضي وإعد.. وتربية للولد

غريبة  وتعرف إن جمعتها ما طعم الراحة؟ وهل تحسب أن ولدك يبقى معك وقد عاديت أمه وصادقت وهل تظنك تسعد بين زوجتين

أنت أول ضحاياها كال يا صاحبي لقد تغير  جئت بها تشاركها مالها ودارها وزوجها؟ فهل يرضيك أن تثير في أسرتك حربا تكون

 فعليك بزوجك عد إليها وانظر إخالصها ال تنظر إلى وجهها.. مباح؟ ليس واجبا أو مندوبا تعدد باق أبدا ولكنهالزمان وحكم اهللا في ال

ولو أن ملكة " إن الجمال هو اإلخالص" وال إلى جسمها فإني قرأت كتبا في تعريف الجمال كثيرة فلم أجد أصدق من تعريف طاغور

 .ولو أخلصت لك زوجة قبيحة لرأيتها ملكة الجمال نكالجمال خانتك وغدرت بك لرأيتها قبيحة في عي

 .سرا بيننا وال أفشيه أبدا وال اطلع عليه أحدا وثق أن ما حدثتني به سيبقى

  ؟؟!!سرا (أفشى(وهل سمعت أديبا 
  
  
  
  
  

  برآة التقوى مع الغافلين
  
  

على الناس فإن  ال تكونوا عالة: ظا قال الشيخطلب العلم عند أحد المشايخ حتى إذا أصاب منه ح.. غفلة ذكر أن شابا فيه تقى وفيه

وليتِق اهللا .. واحد منكم وليشتغل بالصنعة التي كان أبوه يشتغل بها العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا ال يكون فيه خير فليذهب كل

 فيها

إلى رحمة اهللا  أبوك قد ذهب: أة فقالت؟؟ فاضطربت المر..ما هي الصنعة التي كان أبي يشتغل بها: لها وذهب الشاب إلى أمه فقال

حتى اضطرها إلى الكالم أخبرته وهي كارهة أن أباه كان  ..؟؟ فألح عليها وهي تتملص منه..فما بالك وللصنعة التي يشتغل بها

؟؟ وكان ..تقوى ةوهل في السرق.. ويحِك: قالت األم.. أمرنا أن يشتغل كل بصنعة أبيه ويتقي اهللا فيها إن الشيخ: فقال لها..!! لصا

 هكذا قال الشيخ: في الولد غفلة وحمق فقال لها

وخرج  وصلى العشاء وانتظر حتى نام الناس.. حتى عرف كيف يسرق اللصوص فأعد عدة السرقة وتسقط األخبار.. وذهب فسأل

 بالتقوى وليس من التقوى إيذاء الشيخ قد أوصاه فبدأ بدار جاره وهم أن يدخلها ثم ذكر أن.. ليشتغل بصنعة أبيه كما قال الشيخ

إلى دار  وما زال يمشي حتى وصل.. هذه دار أيتام واهللا حذّر من أكل مال اليتيم: فقال لنفسه ..فتخطى هذه الدار ومر بأخرى.. الجار

.. تيح التي أعدهاوعالج الباب بالمفا.. ههنا: فقال ..تاجر غني وليس فيه حرس ويعلم الناس أن عنده األموال التي تزيده عن حاجته

 وفتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة.. فجال فيها حتى اهتدى إلى مكان المال.. كثيرة ففتح ودخل فوجد دارا واسعة وغرفا

.. وأخذ الدفاتر وأشعل فانوسا صغيرا جاء به معه ..ال يؤد زكاة أمواله لنخرج الزكاة أوال: فهم بأخذه ثم قال.. والنقد شيئا كثيرا

الزكاة  فأحصى األموال وحسب زكاتها فنحى مقدار.. ماهرا في الحساب خبيرا بإمساك الدفاتر وكان..  يراجع الدفاتر ويحسبوراح

 تقضي بالصالة أوال تقوى اهللا: جانبا واستغرق في الحساب حتى مضت ساعات فنظر فإذا هو الفجر فقال



صندوق  ورأى..!! فانوسا مضيئا: فرأى عجبا.. ع رب البيت فنظرفسم.. من البركة وأقام الصالة وخرج إلى صحن الدار فتوضأ

؟؟ قال ..؟؟ وما هذا..ويلك من أنت: ونزل إليه فقال.. أدري ؟؟ واهللا ال..ما هذا: أمواله مفتوحا ورجال يقيم الصالة فقالت له امرأته

معه سالح ففعل ما  فخاف صاحب الدار أن يكون.. فتوضأ تقدم فصل بنا فإن اإلمامة لصاحب الدار.. الكالم الصالة أوال ثم: اللص

 واهللا أعلم كيف صلى.. أمره

الزكاة التي لم  أحسب: ؟؟ قال..وما تصنع بدفاتري: قال. لص: ؟؟ قال..؟؟ وما شأنك..خبرني من أنت :فلما قضيت الصالة قال له

؟؟ هل ..ويلك ما خبرك:  من العجب وقال لهالرجل يجن فكاد.. تخرجها من ست سنوات وقد حسبتها وفرزتها لتضعها في مصاريفها

فقال  وكان له بنت ثم رجع إليه.. ذهب إلى زوجته فكلمها.. فلما سمعه التاجر ورأى ضبط حسابه ؟؟ فخبره خبره كله..أنت مجنون

وأصبح .. ل أقبل؟؟ قا..داري ثم جعلتك شريكي وأسكنتك أنت وأمك في.. ما رأيك لو زوجتك بنتي وجعلتك كاتبا وحاسبا عندي: له

 بها وهذه الحادثة إنما ذكرتها لطرافتها على ما فيها من غرابة إستئناسا (1) الصباح فدعا المأذون بالشهود وعقد العقد

 
  ذكرها الشيخ علي الطنطاوي بتصرف (1)ـ

  
  
  
  
  
  

  نموت كلنا

 
  

 
 جاءت القلوب، راع غضب إن و األسماع، مأل تكلم إن و األرض، رج مشى إذا كان رجالً تعرفون هل جنازة؟ يوماً منكم أحد رأى هل
  !!!كلب؟ جرو من يمتنع ال و ذبابة، نفسه عن يدفع ال هو إذا و روح، بال جسد هو فإذا لحظة عليه

 
 اشفتيه من قبلة في األموال تبذل الفتون، و السحر تنثر و الشباب، و بالجمال تفيض النظر، بهجة و القلب فتنة كانت بفتاة سمعتم هل

 النتن إلى آلت قد هي فإذا لحظة عليها جاءت المرمر، من كعمودين القائمتين ساقيها على الكبرياء تراق و أحمر، ورد كزر المطبقتين
  !!؟ األموال بكنوز تشترى منه القبلة كانت الذي الثغر ذلك أكل و الجمال، عباد قبلة كان الذي الجسد هذا في الدود ورتع البلى، و

 
 رفع على أحد يجسر ال الرجال، فحول هيبته من ويرتاع األبطال، قلوب خوفه من ترتجف كانت جبار عن التاريخ كتب في قرأتم هل

 لألطفال، ملعباً قبره صار و األقدام، تطؤه تراباً جسده صار قضاء، أمر إن أمره و شرع، قال إن قوله عينيه، بياض تأمل أو إليه، النظر
  .!!!؟ ) الحاجات لقضاء ( مثابة أو
 
  .!!؟ المقابر لها يقال التي تلك الحجر، من شواهد عليها تقوم الصغيرة، النباتات فيها التي األماكن، هذه على مررتم هل
 

  .!؟ موتاً الدنيا في أن كله، هذا بعد تصدقون ال فلماذا
 



 سير تفتحون و الدنيا، حديث فتتحدثون فيها مشونت و الجنائز ترون و لغيركم؟ أنها فتظنون النذر تسمعون و المواعظ، تقرؤون لماذا
 في مثلكم، أحياء يوماً كانوا ما األموات هؤالء كأن و جنائزهم، في تمشون الذين هؤالء مات كما تموتوا لن كأنكم .. األماني و األمال
  .؟ مطامعكم من أبعد مطامع و آمالكم، من أكبر آمال قلوبهم

 
 وصلت ما قبله ألحد دامت ولو ألحد، الدنيا تدوم ال إنها له؟ تدوم أنها يحسب يتجبر و يتكبر و ان،السلط صاحب بسلطانه يطغى لماذا
 أسماءهم الناس فنسي بطنها واراهم حتى ... هي فما سلطاناً؟ أعظم و قوة، أقوى و بطشاً، أشد هم من األرض ظهر وطئ لقد و .إليه
!.  
 
  !..هيهات و ...له يبقى ذلك أن يظن الصحيح، بصحته و الشاب، وبشبابه القوي، بقوته و الغني، يغناه يغتر

 
  !؟ الموت يدركه ال شيء الوجود في هل و

 
 الكاسر األسد و حطباً، تعود و فيه، تيبس يوماً عليها يأتي الباسقة الدوحة و تراباً، يرجع و فيه، يتخرب يوم عليه يأتي العظيم البناء
 يفنى و الكواكب، تنفجر و السماء، وتشقق هباء، الجبال فيه تغدو يوم الدنيا على سيأتي و لكالب،ا لحمه من فيه يأكل يوم عليه يأتي
  .وجهه إال شيء كل
 
  } اليوم الملك لمن{ : المنادي ينادي يوم
 

  } القهار الواحد هللا{ : المجيب فيجيب
 
  .الموت ذكر من باإلكثار وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمر لقد
 

 أدنى و للموعظة، أقبل و يداً، أكرم و قلباً أرق لتكونوا اذكروه قلوبكم، وقسوة نفوسكم، مطامع على بذكره لتستعينوا الموت وافاذكر
 :مستعداً كنت فإذا تدعى، متى تدري ال للسفر، مدعو لحظة كل في أنت فيه، نزلت كفندق الدنيا فإن له، لتستعدوا اذكروه اإليمان، إلى

 للموت فاستعدوا ثياب، ال و زاد بال ذهبت مفتوحة، حقائبك و مفرقة، ثيابك كانت وإن سرت، و لبيت مربوطة أشياؤك و مغلقة حقائبك
  .الناس مع حسابكم لتصفوا المظالم، ودفع الحقوق، أداء و اهللا، مع حسابكم تصفي التي بالتوبة

 
  .... غني أنا تقل ال و ...عظيم أنا تقل ال و ...شاب أنا تقل ال و

 
  .. فقيراً ال و الغنياً و حقيراً ال و عظيما ال و شيخاً، ال و شاباً يعرف ال بمهمته جاء إن الموت ملك فإن
 
  !!.... بمهمته بابك يطرق متى تدري ال و

  
  

  

  

  

  المرقص في شيــخ



  
 
  

 الناس أكثر بال ما لهم وقال ينالمصل الى الشيخ التفت يوم وذات السن في كبير شيخ فيه الناس يؤم صغير مسجد حارتنا في كان
  ؟ والمالهي المراقص ماهي الشيخ قال والمالهي المراقص في إنهم المصلون فأجابه ، يعرفونه وال المسجد يقربون ال الشباب خاصة
 الناسو يرقصن عاريات شبه أو عاريات الفتيات عليها تصعد مرتفعة خشبة فيها كبيرة صالة المرقص وقال المصلين أحد عليه فرد

  .اليهن ينظرون حولهن
 
 شيخ يا له قالوا ، الناس ننصح أن يجب باهللا إال قوة وال حول ال قال ، نعم قالوا ، المسلمين من اليهن ينظرون والذين : الشيخ قال

  المراقص تلك الى بنا هيا نعم فقال ، المرقص في وتنصحهم الناس أتعض
 

 صلى محمد من خير نحن وهل فقال ، االذى وسينالهم واالستهزاء بالسخرية يواجهونس أنهم وأخبروه عزمه عن يثنوه أن فحاولوا
  تريدون؟ ماذا المرقص صاحب سألهم اليه وصلوا وعندما ، المرقص على ليدله المصلين أحد بيد الشيخ وأمسك وسلم عليه اهللا
 
 يساومونه فأخذوا لهم السماح ورفض فيهم ظرالن يمعن وأخذ المرقص صاحب تعجب ، المرقص في من ننصح أن نريد :الشيخ قال

 العرض بدأ عند الغد في يحضروا أن منهم وطلب المرقص صاحب فوافق ، اليومي دخله يعادل المال من مبلغ له دفعوا حتى لهم ليأذن
  !اليومي

 
 بشيخ فإذا فتح ثم ، الستار سدلأ، إنتهت فلما الفتيات أحدى من الرقص فبدأ ، المرقص في موجودا كنت الغد كان فلما : الشاب قال

 الذين الناس وعظ في بدأ ثم والسالم الصالة عليه الرسول على وصلى عليه والثناء والحمدهللا بالبسملة فبدأ ، كرسي على يجلس وقور
 منه يسخرون افأخذو ، يعظهم شيخ أمام أنهم عرفوا فلما ، فكاهية فقرة هو يرونه ما أن وظنوا ، العجب وتمالكهم ، الدهشة أخذتهم

 وطلب الناس وأسكت الحضور أحد قام حتى ووعظه نصحه في واستمر ، بهم يبالي ال وهو واالستهزاء ، بالضحك أصواتهم ويرفعون
 ، الشيخ صوت إال نسمع ال أصبحنا حتى ، المرقص أنحاء على يخيم والهدوء السكون فبدأ الشيخ ذلك قوله يريد لما االنصات منهم
 ، قاله مما وكان ، الصالحين بعض لتوبة وقصص نبوية وأحاديث ، الكريم القرآن من آيات علينا تلى ، قبل من سمعناه ما كالماً فقال
 عنها ستسألون ، سوداء الصحائف وبقيت اللذة ذهبت لقد المعصية لذة ذهبت فأين ، كثرا اهللا وعصيتم طويال عشتم إنكم الناس أيها يا
 إنكم بكم ستؤدي أين والى اعمالكم الى نظرتم هل الناس أيها يا ، وتعالى سبحانه اهللا إال شيء كل فيه يهلك يوم وسيأتي ، القيامة يوم
 وخرج ، جميعاً الناس فبكا ، االوان فوات قبل بالتوبة فبادروا ، جهنم نار من جزاء سبعين من جزء وهي الدنيا في النار تتحملون ال

 .  المرقص صاحب حتى ، الشيخ ذلك يد على اناأيضاً وتوبتي توبتهم كانتو ، وراءه الجميع وخرج المرقص من الشيخ
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