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تقديه
فلم حصرية

لطإا مسعٍا ٔقرأٌا عَ أشعب الطفٗم٘ الذي ٙىذن وذَ
اؿذذثٖذ عٍذذْ ثذذاة وذذَ ثذذب الذذوار الذذد تثٍذذأه الٍذذٕا
ٔالقصذذذا ٔاؿااٖذذذا الذذذد ُذذذٗ٘ المدذذذاً ٔتا ذ ذ زٕاٌذذذب
شخصذذذذٗثْ الةا قذذذذ ٗ ٛوثاِذذذذاح الاخذذذذن ال ذذذذثٖث ٔالقىذذذذ٘ٞ
ٔالثاسب ٔالطىع الاةذٗ عذعٗاً ؾىذع وذا أكواذَ ْعذْ وذَ
قاٗن الزٖا  ٚالد فاقج ضثِا ٔػذأتح الثصذٕ ٗ اؿصذٕه
عمذ ٜالطعذذاً ٔالةذذيأ ٞالثّذذاً وذذا ّاذذَ الثّاوذذْ ٔ مذذع وذذا فذذا
اعذذثطاعثْ وذذَ وذذش ٕ٥ح شذذّٗ ٛضروذذْ وٍّذذا غمذذْ ٔأ عذذثٓ عذذَ
اؿصٕه عمّٗا ضاْ ال ذرٓ الارٖذْ لمقءذا ٞعمذ ٜذن وذا ٖقذع
عمٗذْ ٖٔريذ٘ شذراِثْ ذش ٕه ٖسذع ٜىلٍ ضٗذات ٚوذا اعذذثطا
طإذذا ذذاُ ا ذذاُ ىل يذذا ٰٞلطىعذذْ ٔضالذذ ٛالثاسذذب لثٖذذْ
ٔععْٗ ؿٗات ٚن ش٘ ٞفاٌ ًا ا٧كور الي ٙزعن وَ شخصٗثْ
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ضال ٛقىٗ ٛ٠وَ الاخن ٔالطىع ٔال ذرأِ ٛاؾذٕ إريذ٘ الذيٙ
ّ ٥اَ تصٕ ٓ أٔ ٔص ضالثْ ضثذ ٜىلُ الٕاضذث وٍذا لٗثسذاٞه
ٗ عرٓ:
أٖعقن أُ تإُ شخصٗ ٛأشعب شخصٗ ٛضقٗقٗٛ
أً تراِا ق

خٗاه ٔ ٔأٖ ٥ ٛزٕ هلا؟؟!!

ٖٔذذشت٘ الٕاقذذع لٗ ٤ذذث أُ شخصذذٗ ٛأشذذعب هلذذا ضقٗقذذ٘
ضٗذذ ذاُ وذذَ ٔا ٚاؿذثٖذ لاذَ ٖ٤خذذي َذا ٔآ ٔتذذٕفٜ
عٍ 451ٛلمّسر ٚأوا امسْ فّٕ /أشعب َ زاري إثٌٖ٘ٔ /عذر
ذذ /ا َ ٓٗثٌٔ /ٚعٕ لٍ ٤ث عم ٜوا اٌطذٕح عمٗذْ شخصذٗٛ
أشعب ٔوا عرفج ْ وَ الطىع ٔقٗن :ىلُ أشعب ذذ ِيا ذذ ِٕ خاه
ا٧صذذذىع٘ "ال ذذذاعر إعذذذرٔ " ٔلذذذْ ترْذذذ/ ٗ ٛتذذذا ٖ ةذذذثا /
ٔ/تا ٖ و ق/ ٗٔ /وٗزاُ ا٥عثثاه ل٬واً اليِيب/ٔ /لساُ
إٗذذزاُ لمطذذاف ٜذذَ ضسذذر ٔك ذذرٓ ذذيليف /ا ذذَ ذذدريٗ /
/الاثأٖ ٛالٍّاٖ./ٛ
قاه اـطٗب الاةثا / ٗ ٙتذا ٖ ةذثا  :/أشذعب الطىٵذا
ٖقذاه :ىلُ امسذذْ شذذعٗب ٔ ٍٗثذْ أ ذذٕ العذذٔ ٞ٦قٗذن :أ ذذٕ اعذذطا
ٔقٗذن:
وٍٕ عدىذاُ ذَ عفذاُ ٔقٗذن :وذٍٕ عذعٗث ذَ العذا
وٍٕ عاث اهلل َ الز ري ٔقٗن :وٍٕ فاطىٍ ٛج اؿسٌ.
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ىا  ٥ٮثٵ وَ الثٍْٕٖ ىلٍ أُ الااتب ٔاٖ ٧ب ٔإسذرض٘
إصذذذذر ٙتٕفٗذذذذق اؿاذذذذٗي الذذذذئ ٙلذذذذثٗ ا٥عذذذذاٍث ٖ9 ٗ ٛ
أ ثٕ ر /ت رَٖ أ٧ه ٔ 4191تٕٗ ٗ القاِرٕٖ ٗ ٚلٗذُٕ /ذٕت
 4911اعثطا ٗ ثا ْ ِيا ٔ شعمٕ ْ ال اٟق ٔوا عر عذَ
ثا اتذذْ وذذَ الرصذذأٌ ٛالثىاعذذيف ٔالثىذذرت َٔذذا ُٗذذزح ذذْ
ْمْ وَ ضسَ صافثّا ٔورٌٔ ٛتثأهلا ٔوٗمّا ىلٍ أُ تاذُٕ
ْذ ً٦طٕٖمذ ٔ ٛامىذاح كاح لةذذ ٛسذٗط ٛورٌذ ٛاعذثطا عذ
كليف مْ ىلخءذا شخصذٗاتْ ىلٍ ىل ا  ٚأفاذا ٓ لثىسذ٘ وعذ ٚ
عٍْ  ٥عَ ٌٍٕٗثّا.
ٍِٔذذا  ٥ذذث وذذَ الثذذي ري ذذشُ تٕفٗذذق اؿاذذٗي أة إسذذر
اليِين ٔقث عٮىٵ٘ تٗا ٓ إسرض٘ إسر اليِين ِٕٔ القاٟن:
ىلٌ٘ الًٕٗ أقٗي وسرض٘ اخن اليَِ ٔأكزعذن إىذدمٌ أفاذا اً
تثطرك ٗ إطمق وَ إعاٌ٘ ورتثٖ ٛأخٕاة الروذٕت هلذيا اتسذعج
اهلٕٗ ٚين ٔ ٌ خ ا ٛإسر ٔ أزذث قٍطذر ٚتٍقذن ودذن ِذيٓ
ا٧عىاه ىلٍ الٍات ع إطاع."ٛ
لقذذث أ عذذمْ ٔالذذثٓ ىلٍ فرٌسذذا لٗاثعذذث عذذَ إسذذر ٖٔثفذذر
لث اعذذذ ٛالقذذذإٌُ ٔخذذذ٦ه ىلقاوثذذذْ فّٗذذذا الذذذد اعذذذثىرح خذذذ٦ر
عذذٍٕاح اطعمذذع عمذذ ٜفٍذذُٕ إسذذذر الذذي ٙذذاُ شذذةمْ ال ذذذا ن
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ٔا ث ذ ذ اؿاذذذٗي ضقٗقذذذ ٛأُ الدقافذذذ ٛإسذذذرضٗ ٛاٗ ٔ ٔ٧ذذذٛ
ش ىمذذّا أعسذذج عمذذ ٜأصذذٕه إسذذر الٌٕٗذذاٌ٘ فقذذاً ث اعذذٛ
إسذذر الٌٕٗذذاٌ٘ القذذثٖي ىذذا اطعمذذع عمذذ ٜا٧عذذاطري ٔإ٦ضذذي
الٌٕٗاٌٗ ٛالعٗٛى.ٛ
عاصر اؿاذٗي عىالقذ ٛا ٧ة ٗ كلذيف الٕقذج :وصذطفٜ
صا الرافع٘ ذذ  .طْ ضسٌ ذذذ عاذات قىذٕ العقذا ذذذ أٓذث
أوٌ ذذ ع٦و ٛوٕعذٔ ٜعىالقذ ٛال ذعر :أٓذث شذٕق٘ ضذافٜ
ىل ذذراِٗي ٔعىالقذذ ٛإٕعذذٗقا :عذٗ،ث ٖٔذذب ت رٖذذا ىل ذذراِٗي
أٓذذث القصذذاس٘ ٔعىالقذذ ٛإسذذر إصذذر :ٙزذذٕ ص أ ذذٗ
ٖٕع ِٔيب ٔالرواٌ٘.
أوذذذا وذذذَ ضٗذذذذ و٤لفاتذذذْ فقذذذث ترْذذذج  ٧دذذذر وذذذَ لةذذذ:ٛ
الفرٌسذذذذٗٔ ٛا٫عذذذذااٌٗٔ ٛاٌ٫امٗزٖذذذذٔ ٛإ٧اٌٗذذذذٔ ٛالسذذذذٕٖثٖٛ
ى٤لفْٕٖ :وٗاح ٌاٟذب ٗ اٖ ٧ذا ٔعذٕ  ٚالذرٔ
ٔالرٔواٌٗٛ
الذذد ٌ ذذرح الرٔعذذٗ ٗ ٛلٍٍٗٗةذذرا ٔ الفرٌسذذٗٔ ٛو٤لفذذْ :أِذذن
الاّذ الذذي ٌ ٙذذر الفرٌسذذٗٔ ٛاٖ٫طالٗذذ ٔ ٛذذريٓ وذذَ إ٤لفذذاح
القٗٲى.ٛ
ق٘ أُ ٌقٕه :ىلُ ِذيا الاثذاة /أشذعب ومذيف الطفٗمذٌٗ/
يذيٵ ذذٌ فثٗذذْ فىٕعذذ ٛقصذذا ٔاقعٗذذٔ ٛوءذذطا ٛطرا ٟذ
8

ٌٔذذٕا ق قذذثوّا طرٖقذذ ٛع٭مسذذٔ ٛأعذذمٕة ْٗذذن لذذ عذذ ٓ ٗ
تٕ ٗٚالوار صٕ  ٚوثِ  ٛوزخرف ٍٛٗ ٔ ٛالثٍاعق المةٕٙ
ٔالقث  ٚعم ٜا٫قٍا ٔ صث قٗق لمطٗا ٚا٥زثىاعٗ ٛع ا ٧ة
أٝ
العر ٘ القثٖي ىلٍ زاٌب وذا ا لذْ وذَ طاذاٟع ٔأشذخا
أُ ٖ تِذذا ىلٍ زاٌذذب شخصذذٗ/ ٛأكشذذعب /كلذذيف الراصذذث لمىٕاٟذذث
ٔا٧طعىٔ" :ٛأكشّث أكٌذ٘ وذا أٖذج قذ٘ ٗ أ ة وذَ ا ٩اة صذٕ ٚ
لطفٗمذذذ٘ أ وذذذَ صذذذٕ تْ فثثاعذذذج تخذذذا ٓ ٔتٍسذذذىج أخاذذذا ٓ
ٔطفقذذذذج أْذذذذع ٌذذذذٕا ٓ وذذذذَ ثذذذذب ا٧قذذذذثوٌ ٔأوززّذذذذا
ٔأخمطّذذا ٔأطاخّذذا لقذذث اعثطءذذرح المطذذي ٔالاقذذن ٔالثٕا ذذن
ٔا ٧ا ٖز وَ ضٕاٌٗج أ ع ٛو اِري/ :اؾاضٔ /ٜا َ عاث ْ/
ٔ /اـطٗذب الاةذثا  / ٔ /ٙذثٖع الزوذاُ /فقذث ّرٌذ٘ ذذذ ضقذاً ذذذذ
ٔأعاه لعا ٘ وا ٔزثتْ لثّٖي وَ المياٟي ٔالطرا." ٟ
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مقدمة..
ا ٧ة العر ذذ٘ القذذثٖي وذذَ أعذذر ا ٩اة ٔأ رعّذذا ٗ عذذي
ا٧شذذخا ٔتصذذٕٖر الطاذذاٟعٔ .وذذا وذذَ عسذذب ٗ كلذذيف فّذذيا
ا ٧ة ٔلٗذذث ضءذذا  ٚك ٗذذ ٛخ٦قذذ .ٛىلِذذا العسذذب ِذذٕ أُ ٖاقذذٜ
أ دذذر تخذذا ٓ ٔ ٍذذٕتٓ عٗذذثاً عذذَ وثٍذذأه العذذا الةر ذذ٘ الذذيٙ
ش وَ ٌاع ا ٫رٖق ٔالرٔواُ..
أ مذذب الٛذذَ أُ عمذذ ٛكلذذيف ترزذذع ىلٍ اخذذث ٦الٍٛذذر ٚىلٍ
اؾىاه الفين عٍث العرة ٔالةرة .فالعرة ٖرُٔ الفَ ا٧عمٗ ٜ
ا٫هات أ ٙالو ٗز ٗ ضٌ أُ الةذرة ٖذر ٝالفذَ اٍ ٧ذٗ ٜ
ا٫طٍاة أ ٙالثطمٗن ٔ ..اُ وَ أخر ا٫هات أُ ا ثفذ ٜالعذرة
ٗ عي شخصٗ ٛأٔ تصٕٖر طاذع ٍذا  ٚتذرٔ ٝأٔ ضا خذ ٛتذي ر
أٔ ٗذذج وذذَ ال ذذعر ٖذذٍٛي فٗسذذثُٔ ٗ كلذذيف وثعذذثّي ٔ ةٗذذثّي..
ٍٗىذذا الةذذرة ٖ ٥اثفذذ٘ المىطذذ ٛاـاطفذذ ٥ٔ ٛت ذذاعْ الٍذذا ٚ
العا ر ٚفّٕ ٖرٖث المٕض ٛالااوم ٛكاح اؿٕا ر إثصم.ٛ
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ٔالٍٛرتذذاُ ىلٍ الفذذَ صذذطٗطثاُ .فم٬هذذات ْالذذْ ٔقٕتذذْ..
ِٕٔ ٖفوض ٗ إثئ لْ ك أ ٞفطٍٔ ٛتصٕ اً ٔعمى ًا فٗاصر
الادري وَ ز٦ه القمٗن ٖٔمى الصٕ  ٚالثاوذ ٛوذَ ٔ ا ٞاؾذزٞ
إقثءذذذب ..فذذذَ ٖاثعذذذْ وٍ ذذذ ١ذذذا  ..لقذذذا  ٢ذذذا ٖثاا ٖذذذاُ ٗ
وٗثاٌْ وٍثءٌٗ أعمط ٛوثااف ٛ٠وَ الئ ٔالفّي..
ىا أُ لمثطمٗن أٖءاً وزاٖآ ..فّذٕ ٖفذوض ٗ إثذئ لذْ
خمذذذٕ الذذذيَِ أٔ قصذ ذٕ اـٗذذذاه ..فذذذري ٝوذذذَ ٔازاذذذْ أُ ٖعأٌذذذْ
ٖٔإُ ٗ خثوثْ ٔأُ وثذاه ا٫عذّاة ٔالثفصذٗن لذٗعمي وذَ
ٖ ٥عمي ..فٗسثية وَ الٍذات عثٖذثاً ٍٖ ذر فذّٗي عٕتذْ ٖٔذامةّي
عالثْ..

***
لٕ اعثطعٍا أُ ٌٕفذق ذٌ الٍٛذرٖثٌ ٔلىذع ذٌ الفذٌٍ..
لااٌج الٍثٗس ٛأمت ٔالفاٟث ٚأعي..
ِٔذيا وذا أخذذيح ذْ ٌفسذ٘ ضذذٌ ٔيذعج ِذيا الاثذذاة ٗ
عاً  ٗ 4991كليف ا٫طا اليّٖٛ ٙرٌا عم ٜصذٕ  ٚوذَ ا ثىذع
العر ٘ ٗ كليف العصر ٌاا ٌمىس هلا ٔشاٟش قر ذَ ٜذا ٌذرآ
الًٕٗ ٗ ع أضٗا ٞوثٌٍا ٔعا اح فثىعٍا..
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فإالذذذذيف ٔإسذذذذثشزر ٔوذذذذا ٍّٗىذذذذا وذذذذَ ع٦قذذذذٔ ..ٛإٍذذذذاته
ٔورافقّذا ٔالسذذٕ ٔضر ثّذذا ٔالذٕٟ٥ي ٔورامسّذذا ٔاؿىذذاً
ٔت اٍٟذذذذذذْ ٔاؿذذذذذذٔ ٦طااعذذذذذذْ ..ذذذذذذن تمذذذذذذيف الصذذذذذذٕ عذذذذذذَ
اؿٗاٚا٥زثىاعٗذذ ٛىذذا ذذثح وذذَ ا ٧ة العر ذذ٘ القذذثٖي قذذث
أٖذذج أُ أ رتِذذا ىلٍ
اقذذثين فٗىذذا اقذذين وذذَ طاذذاٟع ٔأشذذخا
زاٌب شخصٗ" ٛأشعب" ..كلذيف الرصذٗث لمىٕاٟذث ٔالطعذًٕ ىذا
ٖرصث الفما٘ الإا ب ٔالٍسًٕٔ ..أشّث أٌ٘ وا أٖج قذ٘
ٗ أ ة وذذذَ ا ٩اة صذذذٕ  ٚلطفٗمذذذ٘ أ وذذذَ صذذذٕ تْ ..فثثاعذذذج
تخا ِٕتٍسذذذذىج أخاذذذذا ٓ ٔطفقذذذذج أْذذذذع ٌذذذذٕا ٓ وذذذذَ ثذذذذب
ا٧قذذثؤٌ ..أوززّذذا ٔأخمطّذذا ٔأطاخّذذا ..عمذذ ٜضذذث تعذذاريٗ ٙ
ٗذذاُ الطاعذذ ٛا ..ٍٔ٧ىلك قمذذج ٖٕو٠ذذي" :وذذا وٍذذا ٗ صذذث إعذذث"ٚ
أعٍ ٜوعث ٚأشعب ذذ ف ٌ ٨لمٍات ٗ طاخج هلي ِذيا المذُٕ
وذذذذَ ألذذذذٕاُ ا ٧ة .لقذذذذث اعثطءذذذذرح المطذذذذي ٔالاقذذذذن ٔالثٕا ذذذذن
ٔا ٧اتٖر وَ ضٕاٌٗج أ ع ٛو اِري" :اؾاض"ٔ "ٜا ذَ عاذث ذْ"
ٔ"اـطٗذب الاةذثا  "ٔ "ٙذذثٖع الزوذاُ" .فقذث ّرٌذذ٘ ضقذاً ٔأعذذاه
لعا ٘ وا ٔزثتْ لثّٖي وذَ المياٟذي ٔالطراٟذ  .ذري أٌذ٘ ٔزذثح
ن ِيا واعدراً يىَ ءاعثّي ٔومق ٜعم ٜري ٌٛاً ضثذٜ
ٔقع إم عم ٜالسار .ىا ٔزثح أ در ِيٓ ا٧شٗا ٞشذاٟعٛ
ن ٖءعّا وَ ضإٌتذْ
وار ٍ ٚصّا ٔتفصٗمّا عٍث ا ٧عٛ
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ٌفس الٕيع ٖٔعريّا عٌ العرض .فىذ٨ح ٖذثٖ ٙذا ؽذريح
وَ أطاٖاّا ٔكِاج ْ ىلٍ "وطا " فذين ضٗذذ وززثذْ ٔخمطثذْ
ٔزعمج وٍْ "عسٍٗٔ "ٛاضذث ٚصذٍعج وٍّذا ِذيٓ القصذ ٛإثصذمٛ
الفصٕه...
تٕفٗق اؿاٗي

14

أشعب وجاريته رشا..
اٌثص الٍّذا ٔصذا وذ٤كُ الّٛذر  ٥وذَ وسذسث كلذيف
اؿذذذ٘ وذذذَ أضٗذذذا" ٞإثٍٖذذذ "ٛلاذذذَ وذذذَ طذذذَ "أشذذذعب" :أشذذذّر
الطفٗمذذذذٌٗ ٗ عصذذذذرٓ ٔأٚذذذذرفّي ضذذذذثٖداً ٔأقذذذذاطّي ٔزّذذذ ًا
ٔأت اِي ِٗٔ ٛ٠أْمّي صٕت ًا ٔأضيقّي ٗ فٍُٕ الةٍا.ٞ
ٔ اُ زالساً ىلٍ وع ٕقثْ " شا" وَ أٔه الٍّا
ٖٔءاضاّا ٖٔطا ضّا الةٍا ٞوٍ ثاً:
وذذذٕ عذذذٗين هلذذذا اٌاسذذذاٙ

وا خّا

ٌٔذذذًٕ عذذذٗين ذذذْ اٌقاذذذاض

ٔ اٌج اؿسذٍا ٞوثا٠ذ ٛعمذ ٜفذرا وذَ ٖاذاص أخءذر
ٗ ا ِا الصةري ٚأواً سثاُ قث أتِذر ٍاذج الر ٗذع .فشزا ثذْ
وؤِ ٛالسطر ٔالفثٍٖ ٛاا اُ ٍٖطقاُ ٗ عٍّٗٗا:
مطّٛذذذذا ا٧عذذذذٌ إذذذذراض

ِذذذذذيا قمٗذذذذذن ٕذذذذذَ ِثذذذذذْ
فثٍّث العاشق ٔ فع عقريتْ:
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أٔ لمي ٗ ٙاؿ ذا اٌقذراض؟

فّذذن ٕذذٕ٥ت٘ عط ذ قمذذب

فشزا ثذذذْ اؾىٗمذذذ ٗ ٛا ثسذذذاوّا الفذذذاتَ ٔلفّٛذذذا العذذذية
ٔصٕتّا الرخٗي:
ىلُ

فذذذذذالٕ ٗ ٍٍٖذذذذذا قذذذذذراض

ٍج تاة٘ الذٕ ا وٍذا

فثٍّذذث أشذذعب ِذذيٓ إذذر ٚتٍّذذثاً طذذٕٖٔ ً٦أ عذذن صذذرٓ ىلٍ
الٍافي ٔ ٚأ ٝوٗن ال ىس فثىمىن ٔالثفج ٍّٖٔ ٛسرٔ ٚقاه
لمطسٍا ٞصاضا ٛالثا :
ذذ وال٘  ٥أمسع لمطعاً ك را!؟
فثةري ٔزْ اؾىٗمٔ ٛقالج:
ذذذذ عذذاطاُ اهلل! أوذذا تسذذثط٘ ٖذذا شذذٗ ؟ أو ذا ٗ ٔزّذذ٘ وذذَ
اؿسَ وا ٖ ةميف عَ ِيا؟!
فسذذذاج أشذذذعب اـسذذذن .خذذذي زعذذذن ٍٖٛذذذر ىلٍ ٔزّّذذذا
ٔعٍّٗٗا وثىسا ًا شِثاة الص ٔالقٍاع.ٛ
فقالج لْ:
ذذ او ٗ ٍاٟذيف فنٌذيف ضسذَ الةٍذا .ٞأمسعذين صذٕتاً
أمسعْ وَ قان .وا ِٕ أضسَ الةٍا ٞعٍثك؟
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فشزاة أشعب ةري تر :
ذذ ِٕ ٌ ٗب إقم!ٜ
فقالج لْ ٗ ش٘ ٞوَ ا٥وثعاض ٔالثشٌٗب:
ذذ أِيا

ٖ ً٦قاه ٗ ودن ِيا إٕق الي ٙمَ فْٗ؟

ذذ صثقج ..لقث
ٗ اؿ ا!

اُ هىن ٘ أُ أؼثر عَ اؿب اليٙ

ٔأوسيف العٕ ور ٚأخر..ٝ
فشعرعج اؾا ٖ ٛتقٕه:
ذذ ٌعي ص ل٘ وا ٗ اؿ ا وَ اؿب.
فٍٛر ىللّٗا العاشق ومٗاً ٔقاه:
ذذ ٔواكا

ٍج أصٍع ىلكُ وٍي الصاا ؟

ذذ ت ٗ الٕص .
ذذ ٔص واكا؟..
ذذ وا ٗ اؿ ا وَ اهلٕ.ٝ
ذذ وَ "اهلٕا"ِ ..يا ٔاهلل صطٗ .
ٔ فع العاشق عقريتْ الةٍا:ٞ
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ىلكا

ذذذذذذذذذذذاُ ٗ طذذذذذذذذذذذين طعذذذذذذذذذذذاً ك رتّذذذذذذذذذذذا
ٔىلُ زعمذذذذذج ٖٕوذذذ ذاً

تاذذذذذَ لذذذذذ٘ عمذذذذذ ٜك ذذذذذر

ٖٔذذذذذذذذذذذذذذز ا ضذذذذذذذذذذذذذذيب ىلُ شذذذذذذذذذذذذذذاعج ػذذذذذذذذذذذذ ذثٲ اً
ٔىلُ زعذذذذذج ا ذذذذذج عذذذذذَ فذذذذذ٤ا ٔ ٙعذذذذذَ فاذذذذذرٙ
***
ٔ تذر اؾا ٖذذ ٛوذع صذذاضاّا ِذيا ضٗمذذ ٛفقاوذج تّٗذذ ١لذذْ
الطعاً ُ ٔ .عاعٛضث ٜفات أشعب اةٗثْ اؿقٗقٗٔٔ ٛيذع
أواوْ اـٕاُ ٔ .اُ ِيا العاشق الٕهلاُ ىلكا أ ن كِذب عقمذْ
ٔزطٛج عٍْٗ ٔعار ٔعث ٔاٌاّر ٔتر ث ٔزّْ ٔ ٖسذىع
ٔ ٖاصذذذر .فثٍذذذأه القصذذذذعِٔ ٛذذذ٘ سىسىذذذذ ٛالدذذذٕ فشخذذذذي
وءذذذٍّا ٔوذذذاتاه ٍّٖ ذذذّا طذذذٕٔ ً٥عريذذ ًا ٔ فعذذ ًا ٔخفءذذاً ٥
ٖفصن ُر ٚق٘ عَ ُرٖ ٥ٔ ٚرو٘ ٍٕا ٚقذ٘ ٍٖٔ ٥ذز قىعذاً ٔ٥
ٍٖفذذ٘ عٍذذْ ق ذذرا ٖٔ ٥فث ذذْ كافذذ ٛالسذذٕت ٔالذذثٔ  .فمىذذا أح
تذذز عمذذ ٜأُ
صذذاضاثْ وذذا ٖعوٖذذْ ٔوذذا ٖعذذو ٙالطعذذاً وٍذذْ
ِىسج إخاطا ٛلٍفسّا:
ذذ ِيا ٔاهلل ِٕ الع ق!
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خذذي ٌٛذذرح ىللٗذذْ ٔقذذث اٌثقذذن ىلٍ ألذذٕاُ أخذذر ٝوذذَ الطعذذاً
زعن ىاطاّا قان أُ ّث ىللّٗا ٖثٓ:
ذذ ا ك اهلل فٗيف وَ "فالٕكص" صا ٖقرأ ٌقب الث ِي وذَ
ؼثذذيف! ذذا ك اهلل فٗذذيف وذذَ خرٖذذث ٚومسذذا ٞشٌّذذا خذذث اؿاٗذذب!
شٌّا تكاُ الفٗم!ٛ
ا ك اهلل فٗيف وَ خاز قا
شٌْ طالب خش

فا ثث تْ اؾا ٖ ٛقاٟم:ٛ

ِٔسي ٗثْٖ
ذذ أؼاين؟
فمي هب ٔ ٖمثفج ىللّٗذا ٔ ٖاذث عمٗذْ أٌذْ مسذع وٍّذا
شٗ٠أً .وء ٗ ٜالثّاوْ ٔوءةْ .فثٕعمج ىللْٗ أُ ٖثامي فصا
وث واً:
ذذذذ أوذذا مسع ذجٳ قذذٕه وذذَ قذذاه" :ىلكا ٍذذج عمذذ ٜواٟذذث ٚفذذ٦
تثامىَ ٗ ضاه أ ميف ٔىلُ مىذيف وذَ  ٥ذث وذَ زٕا ذْ فذ٦
ػٗاذذْ ىل٥ب قذذٕه ٌعذذي فذذنُ الاذذ ٖ ً٦ذذةن عذذَ ا ٧ذذن ٔقذذٕه
"ٌعي" وءة..ٛ
فءطاج القٍٗ .ٛخي قالج:
ذذ ٔلاٍيف ؼاين ضث ٜقٕه "ٌعي".
فٍٛر ىللّٗا ٔفىْ ٖثمٌٛ ١ر ٚوَ ٖسشهلا عىا قالذج فقذث
ٌس٘ فشزا ج:
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ذذ عشلثيف "أؼاين"؟
فمي ٖمف ٜضرف ًا ٔأَٖ لْ الفي اليٖ ٙمف ٜشٗ٠اً؟
فساثج اؾا ٖ ٛؿ ٛٛخي أح أُ ؼثاه عمْٗ ٔؼرزذْ
فقالج:
ذذ أؼب أ ا ار الصثٖق؟
فامع لقىٔ ٛشرة زرع ٛوَ واٌٛٔ ٞر ىللّٗا ٌٛذر ٚإعثذي
إ ةٕه عَ اؾٕاة ري أٌّا وءج ٗ تءٗٗق اـٍا عمْٗ:
ذذ أؼب عىر َ اـطاة؟
ٔصا العاشق فو ٚفرا ٌ لقىٔ ٛلقى ٛفشزا ّذا عمذٜ
عسن ٖٔثٓ وسرع ٛىلٍ اـٕاُ:
ذذ وا ترك الطعاً ٗ قميب ضا ًا ٧ضث!

***
قذذاً أشذذعب عذذَ اـذذٕاُ الذذيٙ
لصاضاثْ:
ذذذذ زعمذذج فذذثاك وذذا أ روذذيف! ىلكا
ِرٖس ٛفشٌج أضي ّا.
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ذذاُ ِٔذذٕ ٖثس ذذش ٖٔقذذٕه
ذذاُ ذذثا فاصذذٍع٘ لذذ٘

فقالج لْ امس:ٛ
ذذ ىلٌيف ل ثٖث الٍسٗاُ .أوا تي ر أٌيف وَ أٖاً قث ت ذّٗج
عمِ" ٜرٖس "ٛفاعدج ّا ىللٗيف؟
فصا العاشق طر اً:
ذذ ٌعي ..فنٌ٘ أت ّ ٜعمٗيف ىلكُ "لٕتٍٖش" ق ذرٓ ٔاشذثثح
عئ ثْ رٖقاً ٗ عار ٔ ِذَ لذٕت ٖ ..ذث فذ٤ا اؿذزَٖ ٖٔذر
ٌفذذس ال ذذسٌ :ا عدذذ٘ لذذ٘ ذذْ ذذثا أصذذمطيف اهلل وذذع شذذ٘ ٞوذذَ
الٍاٗي ٔوا ٖصمطْ.
فقالج:
ذذذذ أٌسذذٗج أٌذذ٘ عدذذج ىللٗذذيف وٍذذي لٗذذاه ِذذيا المذذٕتٍٖش ِٔذذيا
الٍاٗي!
فقاه:
ذذذذ ىلكُ فذذنٌ٘ أشذذثّ٘ ضفٛذذيف اهلل ٔأ قذذاك خرٖذذثٍ ٚذذاٞ
وذذذَ الفمفذذذن قطذذذا ٞوذذذَ اؿىذذذا كاح زٍذذذاضٌ وذذذَ المطذذذي
فشيرة فّٗا ىا ٖءرة الٕل٘ السٕ ٗ ٞواه الٗثٗي.
فصىثج اؾا ٖ ٛؿ ٛٛخي ٌٛرح ىلٍ أشذعب ومٗذاً ٔقالذج
إخاطا ٛلٍفسّا عاخر:ٚ
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ذذذذ أ قذذاك اهلل ٔضفٛذذيف
ٔضايف لٗس هأت إعث!ٚ
ذذ

أٍٖذذا اؿذذب ٖاذذُٕ ٗ القمذذب

أمسع وٍيف! واكا قمج؟

ذذذ  ٥شذذ٘ !ٞأخ ٌذ٘ أٌذذج ..أٖذَ ا ك ٕٔذذاكا
ىلٍ طعاويف؟

تذثعين ٖٕوذاً

فٍٛر ىللّٗا أشعب ٌٛر ٚاؾز ٔاليعر:
ذذ ا ٙ؟ أوا عمىج أٌ٘ أعاَ عٍث الاٍث!ٙ
ذذ ٔوَ الاٍثٙ؟
ذذ ِٕ أغن أِن ا ٧ض طرًا ِٔن ٖسثطٗع عا َ أٔ زا
أُ ٖصذذٍع طعاو ذاً ُٔ أُ ٖاعذذذ ىلٍ صذذاضب الذذثا طاذذق .ىلٌذذْ ٥
ٖزاه ٖقٕه لمسا َ ٔ َا لمسا " :ىلُ ٗ الثا اورأ ٚضامٔ ٜىلُ
الذذَٕٓ ٜذذا أعذذقطج وذذَ ٖ ذ القذذثٔ الطٗاذذ ٛفذذنكا طاخذذثي
فذذذر ٔا شذذذّٕتّا ٔلذذذٕ ةرفذذذ ٛأٔ لعقذذذ .ٛفذذذنُ تفعمذذذٕا كلذذذيف عذذذث
ىلع٦وذذ٘ ىلٖذذا ي فافذذا تاي ىلُ أعذذقطج ذذر ٚعاذذث أٔ أوذذ"ٛ
فااُ يليف َا ٖٕاٗ وٍزلْ وَ قصا السااُ ٔاؾرياُ وذا
ٖافْٗ اٖ٧اً .فٗش ن ِٕ ٔعٗالْ ٖٔقٕه هلي" :أٌثي أضسذَ ضذاً٥
وَ أ اة ِيٓ القصا  .فمان ٗذج وذٍّي لذُٕ ٔاضذث ٔعٍذث ي
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ألٕاُ" فّن ترٖثَٖ أصمطيف اهلل أُ أ عٕك ىلٍ ا ودذن ِذيا
الرزن؟
فءطاج ٔقالج:
ري ِٕ؟
ذذ أفق ٱ
ذذ ىلٌْ أ ٍ ٜأِن إثٍٖ!ٛ
ذذ ٔلاين أ ٖث أُ أوٕح ٔت ن وَ طعاويف!
فثفار العاشق قمٗ ً٦خي أزاة:
 ٦عذذٗثت٘ ..عذذش عٕك ىلُ شذذا ٞاهلل ىلٍ طعذذاً ٔشذذراة
ذذذذ وّذ ً
ٔ ٍا..ٞ
ذذ وثٜ؟
ذذ ًٖٕ وٌ ٔقج كليف.
خي أعر فاعثٕ ٝقاٟىاً ٔوث ىللّٗا ٖثٓ وٕ عاً فىذثح ىللٗذْ
ٖذذثا صذذةري ٚشٌّذذا ضمٗذذ ٛوذذَ عذذاص فمى ذ ٗ ىلصذذاعّا خاُ ذ ًا
فاعثاقٖ ٜثِا ٗ ٖثٓ ٔقاه ٗ صٕح ٖسٗن قٔ ٛلطفاً:
ذذذذذ عذذذٗثت٘ زعمذذذج فذذذثاك! ٌذذذألٗين ِذذذيا اـذذذامت الذذذيٗ ٙ
ىلصاعيف ٧ك رك ْ.
فسطاج ٖثِا ٗ فق ٔتءاضاج ٗ خاذ ٔقالج:
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ذذ ىلٌْ كِب ٔأخا أُ تيِب.
خذذي أعذذرعج فالثقطذذج وذذَ ا ٧ض عذذٕ ًا ٖا س ذ ًا عذذق٘ عذذَ
شسر ٚقرة الٍافئ ٚأعطثْ ىلٖآ قاٟم:ٛ
ذذ ٔلاَ خي ِيا العٕ لعميف تعٕ !
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أشعب والليدي البخيل..
زا ٞالعصر ٔأشذعب ٖثسذاع ٗ ا٧عذٕا ىلٍ أُ اٌثّذ ٜذْ
إطا أواً سثاُ وَ ساتٌ الاٍث .ٙفٕق ٔأ عن صذرٓ
فٕزث صاضاْ زالساً ؼج شذسر ٚعمذ ٜوذا ٞزذا ٔعطخءذرٚ
ٔقث س٘ ٌ ٖثْٖ وٍثٖ ً٦فٗذْ ؿذي عذاااص ذا ٔقطذع زذي
ٔتٖثٌٕاح ٔصر ٚفّٗا وم ٔأخر ٝفّٗا أ ع ٗءاح .فاقوة وٍْ
ٔور ْ وٮسمِّىاً عمْٗ .فر الاٍث ٙالس ً٦قا:ً٦ٟ
ذذ ِمي عافاك اهلل.
ٔىلكا أشذعب أعذذر وذذَ خطذ الذ ٗ صذذطَ السذذىا ٞقذذث
اٌدٍ ٜازعاً ٖرٖث أُ ٖعث ٙزثٔه إا .ٞفصا ْ الاٍذثِٔ ٙذٕ
ٖش ن:
ذذ وااٌيف ..فنُ العسم ٛوَ عىن ال ٗطاُ..
فٕق أشعب وشخٕكاً ..فسشلْ الاٍث:ٙ
ذذ ترٖث واكا؟
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فشزاة أشعب:
ذذ أترٖث أُ أتةث..ٝ؟!
فطىمق فْٗ الاٍث ٙقا:ً٦ٟ
ذذ ٔ كليف؟ ٔ ٗ طىعج ٗ ِيا؟ ٔوَ أ ا ليف وال٘؟
فقاه أشعب:
ذذ أٔ٭لسج قث عٕتين؟
فشزاة الاٍث:ٙ
ذذذذ ٖٔمذذيف! لذذٕ ٍٍٚذذج أٌذذيف ِاذذيا أٓذذق وذذا ح عمٗذذيف
السذذذ .ً٦وذذذاكا ذذذاُ ٍٍٗذذذا ذذذري عذذذ ٔ ً٦عذذذ ً٦أ ٙذذذً٦
أ ً٦لاٍيف ترٖث أُ ٖإُ  ً٦فعذاهٔ .قذٕه ش ذن
فّيا لٗس وَ اٌ٫صا .
ٔات الرزن ٗءٖ ٛا ٌ ٖثْٖٔ .زعن أشعب ٍٖٛر ىللٗذْ
ؿ ٛٛخي قاه لْ:
ذذ لقث أٖثيف تش ن ٔضثك.
فامع الاٍثٖ ٙقْ خي قاه:
٘ ٗ ِذيا إٕيذع وسذشل .ٛىلِذا إسذشل ٛعمذ ٜوذَ
ذذ لٗس عمذ ٲ
أ ن وع اؾىاع ُ٧ ٛكليف ِذٕ الثامذ ٔ .أ مذ٘ ٔضذثِ ٙذٕ
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ا٧صذذذذنٔ .أ مذذذذ٘ وذذذذع ذذذذري ٙتٖذذذذا  ٗ ٚا٧صذذذذنٔ .ىلكا اٌذذذذج
الٕضثٚخرياً وَ زمٗس السٕ .ٞفنُ زمٗس السٕ ٞخري وَ أ ٗذن
السٕ ُ٧ .ٞن أ ٗن زمٗسٔ .لٗس ن زمٗس أ ٗ!٦
فقاه أشعب وثخا داً:
ذذذذذ ىلِذذذا أ ح أُ أ٣ا ما٨عذذذخٗيف ٔأٌفذذذ٘ عٍذذذيف اعذذذي
الاخن..
فشزاة الاٍثٖ ِٕٔ ٙمق٘ ٗ ضمقْ تٖثٌٕ:ٛ
ذذ  ٥أعثوين اهلل ِيا ا٥عذي ..فنٌذْ ٖ ٥قذاه فذ ُ٦غٗذن ىل٥
ِٕٔ كٔ واه فسمي ىلل٘ٲ إاه ٔا عين ش ٙاعي ش٠ج.
فقاه أشعب:
ذذذذ ٖٔ ٥قذذاه أٖءذاً فذذ ُ٦عذذخ٘ ىلِٔ ٥ذذٕ كٔ وذذاه .فقذذث ْذذع
ِيا ا٥عي اؿىث ٔإاه أوا اعي الاخن فقث ْع إاه ٔالذيً.
فشٌج قث اخوح أخسّىا ٔأٔيعّىا.
فقاه الاٍث:ٙ
ذذ ٍّٗىا فر ..
فقاه أشعب:
ذذ وا ِٕ؟..
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فشزاة الاٍث:ٙ
ذذ ٗ قٕهلي غٗن تداٗذج ٫قاوذ ٛإذاه ٗ وماذْ ٗٔ .قذٕهلي
عذذخ٘ ىلخاذذا عذذَ خذذرٔص إذذاه وذذَ وماذذْ .فالاخذذن اعذذي فٗذذْ كً
ٔلاَٲ فْٗ ضفً ٛا ٔالسخا ٞاعي فْٗ ٓث ٔلاَ فْٗ تءٗٗعاً.
ٔعخرٖٛ
ٔإاه ضقٗقٔ ٛوٍفعٔ ٛضٗاتتْ قٕ ٚأوا اؿىث فّٕ
ٔا٥عثىا لْ يعٗ ! ٔواكا ٍٖفذع اؿىذث ىلكا زذا الذاطَ ٔعذرٝ
اؾمث ٔيا العٗاه ٔمشج اؿسا ؟!
ٔٚن ٖش ذن ٔأشذعب ٍٖٛذر ىللٗذْ ضاٌقذ ًا ٗ خٗمذٌ ٛفسذْ
عمِ ٜيا الم ً٤الي ٥ ٙتٍفع فْٗ ضٗم .ٛذري أٌذْ تمطذ لذْ ٔ ٌذا
وٍْ قا:ً٦ٟ
ذذذذ ٔوذذا عمٗذذيف لذذٕ زمسذذج ىللٗذذيف عذذاع ٛأ ٍٗذذيف ضثذذ ٜتطذذرة
ٔأيطايف ضثٖ ٜزٔه عٍيف ِيا القطٕة.
فصا الاٍث:ٙ
ذذ  ٥أ ٖث أُ أطرة الساع ٥ٔ ٛأُ أيطيف.
ذذ ٔواكا ٍّعيف وَ كليف؟
ذذذذذ ّذذذٍعين وٍذذذْ أُ اٌ٫سذذذاُ أقذذذرة وذذذا ٖاذذذُٕ وذذذَ الاذذذيه
ٔالعطا ٞىلكا طرة ٔيطيف.
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فشعذذق٘ ٗ ٖذذث أشذذعب ٔ ٖذذث وذذَ أ ٙوذذثخن ٖذذثخن ىلٍ
ِيا الرزن ِٕٔ مىا فث لْ ا اً أ مقْٖ ٔ .قٍ٘ أشعب وَ
كليفٔ .خطر لْ خاطر أعساْ .فشعر ٖقٕه لصاضاْ:
ذذذذ لقذذث ٚفذذرح لذذيف سذذا َ زثٖذذث يذذ٘ أُ ٍٖذذزه ا ك
اـالٗٔ ٛقان فع ا٧زر ٔقءا ٞاؿٕاٟش ٔالٕفا ٞال ر...ٙ
فش رقج أعر ٚالرزن ٔٔيع المقى ٛوَ ٖثٓ ٔقاه:
ذذ ٔأَٖ ِٕ ..عافاك اهلل؟
ذذ ىلكا أٖج أُ أ عٕٓ...
ذذ وثٜ؟
ذذ المٗم ٛىلٍ ع اٟيف.
ذذ ع ا!ٟ٘
لْ:

ٔعا ىلٍ قطٕ ْ فش ا أشعب أُ ُّٖٕ عمْٗ اـطب فقاه

ذذذذ  ٥تثام ذ شذذًٗ ٠ا هلذذيا الءذذٗ
فشعر الاٍثٖ ٙقٕه:

ىلٌذذْ ٖريذذَ ٜذذا ضءذذر

ذذ لٗس وءر ش٘ٔ ٞقٕليف "َا ضءر" وعٍآ أٌْ  ٥ث وذَ
أُ ٖقع عم ٜش٘.ٞ
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فقاه أشعب:
ذذ قطع ٛواحل...
ذذ ٔقطع ٛواحل ألٗسج ِ٘ شٗ٠اً؟
ذذ ٌاثف٘ ال ر ىلكُ عم ٜالرٖق.
ذذ لٕ اُ عٍثٌا ٌاٗي ٍا ٗ عرت.
ذذ أٌا أضءر الٍاٗي.
فقاه الاٍث ٙعم ٜالفٕ :
ذذذذ ىلكا صذذرح ىلٍ ىلضءذذا الٍاٗذذي فشضءذذر أٖء ذاً وذذا ٖصذذم
لمٍاٗي..
فقاه أشعب:
ذذ لٗس ٍّعين ٔاهلل وَ كليف ٔوذَ ىلضءذا الٍقذن ٔالروذاُ
ىل ٥أٌذذذا أضسذذذب أُ صذذذاضب الذ ذثعٕٔ ٚلذذذٗس هذذذٕت كلذذذيف ىل ٥أُ
ٖإُ ليف فّٗا أخر.
ىَ ٔزث الفرص:
ففار الاٍث ٙؿ ٛٛخي صا
ذذذذ لقذذث اٌفذذث لذذ٘ ذذاة :لاذذي فٗذذْ صذذٔ ٦لذذٗس عم ذ٘ٲ فٗذذْ
فسا .
ٔالثفج ىلٍ نم ٛعالٗ ٛومساٞ
وَ أطرا الاسثاُ ٔقاه:
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شٌّا خعااُ قاٟى ٗ ٛطر

ذذذذ ٗ ِذذيٓ الٍخمذذ ٛتٔص ّذذاً ٔهلىذذا فرخذذاُ وذذث اُ ٔىلُ
مذذذَ ٔزذذذثٌا ىلٌسذذذاٌاً ٖصذذذعثِا ٔ ٖطذذذريا فّىذذذا قذذذث صذذذا ا
ٌاِءذذٌ زعمٍذذا الٕاضذذث "طااِسذذٔ "ٛا٩خذذر " ر زذذا" فاذذاُ
ٌعي الع ا ٞفّن ليف ٖا أشعب ٗ صعٕ ِيٓ الٍخمٛ؟
فٍٛر أشعب ىلٍ الٍخمٔ ٛقث
ٔصا :

اُ أعّا ّذس السذطاة

ذذ ِيٓ  ٥تصعث ٖٔ ٥رتق ٜعمّٗا ىل ٥ىلكا اُ الًٕٗ عىرٙ
ٔأ ح وَ كليف ك عٍقذ٘ المذّي أ ذٍين عٍذيف ٔعذَ طعاوذيف ٖذا
شٗ !

***
ٔأ ا أُ ٍٖصذذر ٖاٟس ذاً ٔلاٍذذْ فاذذر ٗ أوذذر ع ذذاْٟ
ٔلذذٗس ٗ إثٍٖذذ ٛالمٗمذذٔ ٛلٗىذذ ٥ٔ ٛعذذرت ٍٖسذذن ىللٗذذْ فعذذا ىلٍ
الٍخم ٛفرأ ٝور ٚأخر ٝأُ عمِٕا ال اِق ّذ ٨الذٍفس عاذ ًا
ٔأ ك أُ صذذعٕ ِا ٖ ٥قذذثً عمٗذذْ ىل ٥وذذَ طمذذب إذذٕح فذذشخ
الاٍذذذث ٙأُ ٖعفٗذذذْ ٔأُ ٖطمذذذب ٗ اؾذذذرياُ ىلٌسذذذاٌاً ٖصذذذعثِا
فسذذشلٕا اؾذذرياُ فمذذي ٖقاذذن أضذذث أُ ٖفعذذن كلذذيف ٔ هلذذي ع ذ
الٍذذات تخذذر ا٧وذذر عمذذ ٜأ ذذا تمذذيف ضرفثذذْ فىذذا تاه الرعذذٕه
ٖطماذذْ ضثذذٔ ٜقذذع عمٗذذْ فمىذذا زذذاٌٛٔ ٞذذر ىلٍ الٍخمذذ ٛتذذر ِذذٕ
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أٖءاً فىا تالٕا ْ ٖ سعٌْٕ ٖٔةرٌْٔ ضث ٜاعثخا اهلل ٔا تقٜ
الٍخم ٛفمىا صا ٗ أعِ٦ا طا أضث الفرخٌ فذشٌزه ا٩خذر
ٔعذذمىْ ىلٍ الاٍذذثٔٔ ٙقذ ٖثصذذاب عرقذ ًا ٗ اٌثٛذذا ا٧زذذر
فشخرص الاٍث" ٙفمسا" ٔيعْ ٗ ٖث ا ٧ا فٍٛر ىللْٗ ومٗاً خي
أ آ لمطايرَٖ وَ اؾرياُ ٔإ اِثَٖ فقالٕا ْٗعاً:
ذذ فمسا عث ِيا اؾّث
ِىاً عم ٜا٧قن ىلٌْ كٔ واه!

مْ ِٕٔ ين! ..لٕ

اُ أعطذٜ

فالثفج ىللّٗي الاٍث ٙصاٟطاً:
ذذ ىلٌين

أْع ِيا إاه عقٕلاي فشفرقْ عقٕلاي!

ٔأشا ٕزّْ عٍّي ٔالثفج ىلٍ أشعب قا:ً٦ٟ
ذذذذ ا ُ٩قذذث ٚفرٌذذا الع ذذا ٞفا عذذذ لٍذذا ٗ طمذذب صذذاضايف
السا َ اؾثٖث.
فٍٛر أشعب ىللْٗ شي ا:
ذذ فرخ ّاً ٔاضث ِذٕ "الطاذاِش" ٔ"الار ٌذاص" ِٔذٕ
الع اٞ؟!
ففار الاٍث ٙؿ ٛٛخي قاه:
ذذ اٌثٛر  ٥ت .
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ذن

ٔأشذا ىلٍ ا ٧ذا الٕاقذ ٖثىٗذز ٗٛذاً فويذآ ٔأ ذذرآ
ٔكِذذب ذذْ ٔ ذ ا وم ٲٗذ ًا خذذي عذذا ا وىذذ ُ٦أ تًا ق ذذرٓ ٔلذذٗس
وعّىا شٖ٘ ٞا خمق اهلل ىل ٥كليف ا ٧ت .فمىا صا الاٍث ٙىلٍ
سذذثاٌْ م ذ ا ٧ذذا أُ ه ذذْ ٗ ف ذذ ٛلذذْ خذذي ك آ خذذي
ر مْ خي زب الٕا وٍْ .ىلٍ أُ فذر ا ٧ذا وذَ كلذيف مذْ
فامفْ الاٍث ٙأُ ٖططٍْ عم ٜخٕ ٓ ٔٗ ضآ ضث ٜفذر وذَ
ططٍْ .فامفْ أُ ٖمة٘ لذْ إذأ ٞأُ ٖعسٍذْ إذا ٞاؿذا ٌ٧ذْ ذْ
أ در ٌذز ً ٥خذي مذ ا ٧ذا أُ ىاذزٓ .خذي طمذب ىلٍ أشذعب
ٔ ع اؿايرَٖ وَ صاٗ ٛاؾذرياُ أُ ٍٖصذإا لذْ ٗ اؾذثٔه
ال صٕ ٔأُ ٖسارٔا الث ٖاز ٛعم ٜصةا السىيف  ٥تذثخن
السٕلق٘ ٔأُ ٖثخمٕا أٖثّٖي ٗ ضسر ٚال  ٘ ٦ضثٖ ٜصٗإا
وَ السىيف شٗ٠اً هعن اا ا عمٌ ٜا اـاز ؼج الطذا ق فذ٦
وثاص وَ اؿطب ىلٍ دري .واتاه أشعب وٍي كليف العصر ىلٍ
المٗذذن ٗ ذذث ٔزذذٕ ٔاٌثٛذذا ىلٍ أُ أكُ اهلل ذذالفرص ٔفذذر وذذَ
أ اٌ ٞصٗاْ وَ العىن ٔزا ٞاـ وَ ٗج الاٍث ٙأُ الٗىاوٛ
الد اُ قذث عذذ ّذا لثطذا "طااِسذا" قذث ٌءذسج فصذا
الاٍث ٗ ٙصٗط ٛالٛافر:
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ذذ ٖا أشعب! ِمىٕا ىلٍ ع ا٠ٍِٗٔ ٟ٘اً ورٖ٠اً لاي طعاو٘.
فشضءذذر صذذاضايف ىلٍ ا  ٙػذذثٔا اـذذٕاُ قذذث ٌصذذب شٌذذْ
ىلٖٕاُ سرٔ ٝعر ِرقن!

***
زر ٝأشعب ىلٍ صثٖق لذْ وذَ طذراتٓ ٖذثعٍ " ٜذاُ" فقذا
عمْٗ ا٧ور ٔتٕعن ىللْٗ أُ ٖشت٘ وعْ ىلٍ ا الاٍث ٙفّٗٛر لذْ
أٌذذْ السذذا َ إٍثٛذذر ضثذذٖ ٜذ أ أشذذعب وذذَ ٔعذثٓ ..فذذنكا اٌثّذذٜ
الع أ ٞعاَٖ الصثٖق الثا اُ لذْ أُ ٖثعمذن ٖٔثىٍذع ٖٔاذثٙ
الرف ٖٔطمب الفس ٔ ٖاَ عٍث " ٍذاُ" ٗ تمذيف المٗمذ ٛوذا
ٖعٗق ْ ِذٕ أٖءذاً .فىذا عمذي أُ الع ذا ٞوءذىُٕ ضثذ ٜخذرص وذَ
ا ٓ اـالٗ ٛلٕقثْ وع أشعبٔ ..عا ا ٗ الطرٖق فشٔصآ أشذعب
أُ ٖفّي الاٍث ٙأٔه ا٧ور أٌذْ قا ذن الاذرأ ٞقءذا ٞاؿذٕاٟش
ٔالٕفا ٞال ر.ٙ
فالثفج " ٍاُ" ىلٍ صاضاْ قا:ً٦ٟ
ذذ قث فّىج فع الارأ ٞقءا ٞاؿٕاٟش فىا وعٍ ٜالٕفذاٞ
ال رٙ؟
فشزاة أشعب:
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ذذ ٗ شرطْ عم ٜالسااُ أُ ٖإُ لْ ٔر الثا  ٔ ٛعذر
ال ذذذا ٌٔ ٚذذذٕا العمٕفذذذٔ ٛأُ  ٥ىرزذذذٕا عٛىذذاً ٔ ٥ىرزذذذٕا
ساضٔ ٛأُ ٖإُ لْ ٌٕ ٝالثىر ٔق ٕ الرواُ ٔ رفذ ٛوذَ
ن طاخٖ َٕ ٛزعي أٌّا ضامٗ ٗ ٜثْ.

***
أقان الءٗفاُ عم ٜا الاٍث ٙفشلفٗذآ قذث أعذث اـذٕاُ
ٔزمس ٗ اٌثٛا ِىا ٖثمىٖٔ ٜقٕه:
ٔوذذذذذذذذذذذَ الامٗذذذذذذذذذذذ ٗ ٛإٕاٟذذذذذذذذذذذث أُ ٖذذذذذذذذذذذرٝ
قذذذذذذذذذذذذًٕ زٗذذذذذذذذذذذذا ٗ اٌثٛذذذذذذذذذذذذا القذذذذذذذذذذذذا ً
فقعث أشعب عم ٜالفٕ أوذاً الطعذاً ٔأزمذس توٗمذْ زذٕا ٓ
ِٕٔ ٖقٕه:
عذذذذذذذذذذذٕا ٞعمٍٗذذذذذذذذذذذا أقذذذذذذذذذذذثوٕا أً تذذذذذذذذذذذشخرٔا
ٌذذذذذذذذذٕاٗ وذذذذذذذذذع الطاذذذذذذذذذاخ عذذذذذذذذذاعٖ ٛةذذذذذذذذذر
ٔأشا ىلٍ صاضاْ " ٍاُ" عث أُ ىرٓ إعْ:
ذذ لقث اٌثٛذرح صذاضيب ِذيا اٌثٛذا ا ٩ذن لم ذاع! فقذاه
الاٍث.ٙ
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ذذ اٌثٛرتْ ىلكُ قمًٗ٦؟
فشزاة ٍاُ عم ٜالفٕ :
ذذ ٌعي لقث اٌثٛرٌ٘ وقثا وا ٖش ن ىلٌساُ

ٗفاً!

ٔتٍأه اـاز .فقاه الاٍث :ٙلقث اٌثٛرك ىلكُ طٕٖ.ً٦
ٔ ٖمثفذذذج الءذذذٗفاُ ىلٍ صذذذاضب الذذذثا ٔ هٗاذذذآ عذذذث
كليفٔ .أشعب ٔ ٍاُ ىلكا تقا  ٦عم ٜخٕاُ ٖاذَ ٧ضذث وعّىذا
ضذذ ٗ ٜالطٗاذذاح فىذذا زذذاٞح القصذذع ٛفّٗذذا الدرٖذذث٠ّٗ ٚذذٛ
الصٕوع ٛوامم ٛثميف الٗىاو ٛإعّٕ  ٚضث ٜأخي أشعب الذيٙ
ٖسثقامْ خي أخي وا عَ ٍّْٗ ٔأخي وا ٌ ٖث ٙصاضب الثا خي
وذذاه عمذذ ٜزاٌاذذْ اٖ٧سذذر فصذذٍع ودذذن كلذذيف ٔعا يذذْ توٗمذذّاٍاُ
ٔضا آ.
فمىا أُ ٌٛر الاٍث ٙىلٍ الدرٖث ٚوا ٕف ٛالقا وسمٕ ٛ
عا ٖذذٔ ٛالفذذرخ مذذْ ذذٌ ٖذذث ٙأشذذعب ٔتوٗمذذْ ىل ٥قطعذذ ٛزٍذذا
صذذذةري ٚذذذٌ ٖثٖذذذْ تٍأهلذذذا فٕيذذذعّا أوذذذاً الءذذذٗ اؾثٖذذذث
ٔاضثسذذب ّذذا ٗ عذذاٗن الاراوذذٔ ٛالذ ٔالءذذٗافِٔ ٛذذٕ ٖثىٗذذز
ٖٔقٕه لٗخف٘ ٗ ْٛالاٗٛي:
ذذذذ قذذاه اؿاىذذا" :ٞعمذذٗاي ذذرة إذذا ٞعمذذ ٜالةذذثا "ٞفمذذٕ
شذذرة الٍذذات إذذا ٞعمذذ ٜالطعذذاً وذذا أؽىذذٕأ .كلذذيف أُ الرزذذن ٥
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ٖعر وقثا وا أ ن ضثٍٖ ٜذاه وذَ إذاَ ٔ ٞذا
ِٕٔ ٖ ٥ث ..ٙ

ذاُ شذاعاُ

فقاه ٍاُ:
ذذ شذاعاُ! ٔاهلل مذَ ىلِذا ٌسذىع ال ذاع مساعذ ًا وذَ أفذٕآ
الٍات! خي وث ٖثٓ ىلٍ اـاز .فةىزٓ أشعب ِاوساً:
ذذذذ ُّذذن ٔؼ ذذي ضثذذٖ ٥ ٜفطذذَ ىللٍٗذذا ٖٔفذذر وٍذذا ..أٌذذج ٥
تعرفْ ٖ ُ٧طعَ طاعَ ٗ ا٫ع ً٦إُِٔ عمْٗ وَ أُ ٖطعَ ٗ
الر ٗ الداٌ٘!
فسطب ٍاُ ٖثٓ ِٕٔ ّٖىس ٗ أكاُ أشعب:
ذذ أٖٔرٖث أُ ٖإُ ٌ الر ٗ ٔالر ٗ فوٌ ٚيب؟
ٔؿّٛىذذا الاٍذذثٚٔ ٙذذَ أٌّىذذا ٖثسذذا اُ ٗ أوذذر اـاذذز
ٖٔسثصةراُ ضسىْ ..فشوسيف ر ٗ ٔ طمْ ٗ ٖثٓ ٔقاه:
ذذذذ ٖقٕلذذُٕ ىلُ خاذذز ٙصذذةري! فىذذَ الزاٌذذ٘ ا ذذَ الزاٌٗذذ ٛالذذيٙ
ٖسثطٗع أ ن ٗفٌ وٍْ!
فاّج ٍاُ ٔأ ا أُ ٖفث فآ ٔىلكا الااة قث فث عمذّٗي
ٔ خن زا لماٍث ٙقرأ اؾىٗع السذِٔ ً٦ذي ٖذش مُٕ فذر ٔا
عمْٗ ٔ ٖعرض الاٍث ٙعمْٗ الطعذاً فاعذثطٗا أشذعب وذَ
الرزن ِٕٔ زا ٓ ٗ الساَ فىا ُاليف أُ قاه لْ:
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ذذ عاطاُ اهلل! لٕ ٌٕح فشصاج وعٍا ٖذا ٌش ذن فثذش ة
الرزن ٔقاه ضٗا:ٞ
ذذ قث ٔاهلل فعمج.
فشعر الاٍثٖ ٙقٕه:
ذذ وا عث القسي اهلل ش٘.ٞ
فاث ذ الرزذذن ذذيليف ثف ذاً ٖ ٥سذذثطٗع وعذذْ قاء ذاً ٔ٥
سطاً ٔتر ْ ٗ وااٌْ ٖ ٥رٖئ .لٕ وث الرزن ٖثٓ عث كلذيف
ٔأ ذذن ل ذذّث عمٗذذْ ذذالافر ٔ .أ ٝالرزذذن قذذ ٛوٕقفذذْ فثطذذرك
وٍصرفاً خس .ً٦فر لْ أشعب ٔقاه لْ:
ذذ أَٖ ترٖث؟
فقاه الرزن:
ذذ ىلٍ وٍزل٘ أتٕيش.
فقاه لْ أشعب:
ذذذذ ٕٔذذاكا  ٥تثٕيذذش ِذذا ٍِذذا؟ فذذنُ الاٍٗ ذ خذذاه ٌ ٗٛذ
ٔالة ً٦فا ٌ ٗ٘ ٔلٗس وَ الاٍث ٙض ىٔ ٛوٍزلذْ وٍذزه
ىلخٕاٌْ.
فثخن الرزن فثٕيشٔ .الاٍثٍٖ ٙف وَ الةٗ.ٜ
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ٔؿ ْٛأشعب فقاه لْ:
ذذذذ ِذذُٕ عمٗذذيف .ىلِذذا
الثاخٗن ٔعٕ ٞال.َٛ

ذذن ةذذٗد أُ أعذذخٗيف ٔأٌفذذ٘ عٍذذيف

فقاه الاٍث:ٙ
ذذ فّىٍذا أُ تذثعٕ الٍذات ىلٍ ذثا ٟ٘لثٮسٯذخٳٗين ٔلاذَ ٥
أفّي أُ تثعِٕي لٗخرٔٞا عٍث.ٙ
ٔعذذا الرزذذن فسمذذس عذذَ
قثوّا ىلٍ الاٍث ٙقا:ً٦ٟ

دذذب ٔأخذذرص وذذَ زٗاذذْ قعذذٛ

ذذذذ زذذاٞتين قعثذذيف الٗذذًٕ ٔفّٗذذا أٌذذيف تزٖذذث عم ذ٘ٲ أزذذر الذذثا
٘ يٗفٌ!
ٔسثٌ  ُ٧ا َ عى٘ ٔوعْ ا َ لْ قث ٌز ٥عم ٲ
فشزاة الاٍث ٙعم ٜالفٕ :
ذذذذذ ٌعذذذي ىلكا ذذذاُ وقذذذاً ِذذذيَٖ القذذذا وٌ لٗمذذذ ٛأٔ لٗمذذذثٌ
اضثىمٍا كليف ٔىلُ اُ ىلطىا السااُ ٗ المٗم ٛالٕاضث ٚهر
عمٍٗا الطىع ٗ لٗاه دري.ٚ
فقاه الرزن:
ذذ لٗس وقاوّىا عٍثٌا ىل ٥شّراً أٔ مٕٓ.
فقاه الاٍث:ٙ
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ذذذذذذ ىلُ ا ك ذذذذد٦خٌ ِذذذذي ٔأٌذذذذثي عذذذذث ٛأ ٙلاذذذذن أت
ٔس ٛفشوا ٔقث ت مت أعٌ ف ٦ث وَ تٖا ٔ ٚسثٌ .فالثا
عمٗيف وَ ٖٕويف ِيا ش عٌ.
فقاه السا َ وثعسااً:
ذذ ٔوا ٖءرك وَ وقاوّىا ٔخقن أ ثاٌّىا عم ٜأٌا ٌٔيف .وذا
ِٕ ىلكُ عي ك ٧عرفْ؟
فوك الاٍث ٙا ٧ن ٔاػْ ىلٍ عا ٍْ قا:ً٦ٟ
الٍّذذا ٔ .اـصذذاه الذذد تذذثعٕ ىلٍ كلذذيف
ذذذذ عذذي ٔ ٙايذ
دري.ٚ
ِٔ٘ قاٟى ٛوعرٔف :ٛوَ كليف عرع ٛاوث ٞ٦الاالٕعٔ ٛوا ٗ
در
تٍقٗثّا وَ شث ٚإٔ .ٌٛٔ٤وَ كليف أُ ا٧قثاً ىلكا درح
إ ذذ٘ عمذذّٚ ٜذذٕ السذذطٕ ٔالصذذعٕ عمذذ ٜالذذث ص فٍٗق ذذر
اؾذذا ٍٖٔاسذذر العثذذب ٔىلكا دذذر الذذثخٕه ٔاـذذرٔص ٔالفذذث
ٔا ٫ذذٔ ٦زذذية ا٧قفذذاه تّ ذذىج ا ٧ذذٕاة ٔتقمعذذج الذذرتاح.
فسا َ الثا ِٕ إثىثع ّا ٔإٍثفع َرافقّا ِٔذٕ الذيٖ ٙامذ٘
زذذثتّا ٖٔذذيِب عىرِذذا سذذٕ ٞتذذث ريٓ ٔأٌذذْ ٍٖسذذ ٜأُ إالذذيف وذذا
أعذذذاَ ا ٓ ىل ٥عذذذث أُ سذذذطّا ٌٔٛفّذذذا لثطسذذذَ ٗ عذذذٌ
إسثشزر فنكا خرص ِٕ ترك فّٗذا وز مذٔ ٛخرا ذاً  ٥تصذمطْ ىل٥
الٍفق ٛإٕزع ٛخي ٖ ٥ث عث كليف ووعذاً ىل ٥عذرقْ ٔ ٥عذمىاً
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ىلٓ ٥مْ ٔىلكا أ ا الث ٗ اهلُٕ ترك الصخر ٚا عٕل ٛلذيليف
ٔ عم ٜا٧زيا ضٗذ زمس تّأٌاً ٔقسٕ ٔ ٚاً ِيا فءذً٦
عى ذا وثخذذْ وذذَ ال ذذةب وذذع اؾذذرياُ ٔالثعذذرض هلذذي ٔاصذذطٗا
طٗذذذٕ ِي ٔتعرٖءذذذٍا ل ذذذااٖثّي .فذذذنكا أ ٌذذذا أُ لعذذذن الةذذذرً
الةٍي ٔأُ ٌطمب ءع ٛاِي ٫ص ٦الفسذا إٍثٛذر مسعٍذا
عاا اح ا٥ضثساص ٔطٕلاٍا ن ثا ٞا٧عيا ٔا٧عااة!
ٔعذذذاج الاٍذذذث ٙفسذذذش ٚفقذذذث ضاٌذذذج وٍذذذْ الثفاتذذذ ٛىلٍ
الءٗفٌ فٕزثِىا قث اٌثّزا فرص ٛاشثةالْ الأ ً٦أوعٍذا
ِىا ٗ قٕ أخذر اـاذز ٔالسذىيف ىل" ٥شذإطْ" ذاُ قذث لذ
أورِذا لسذىٍّا ٔ ِذا
ٗ ٔيعّا ٌ ٖثْٖ ٔ اُ قث أ
ٔل ث ٚشّٕتْ هلا ٔ اُ قذث ٚذَ عٍذث ٌفسذْ أٌذْ قذث خذّ ٦ذا
ٔتفر شطاٖاّا فىا ا وسر عَ ك اعْٗ ٖٔصذىث هلذا ضثذٜ
ِسىج ٖث أشعب عمّٗا فمىذا أِ ٝذيٓ الٗذث ٗ السذىا ٛأٝ
إذذٕح آ٧ذذر ٔالطذذاعُٕ اؾذذا ٔأٖقذذَ ال ذذر ٔعمذذي أٌذذْ قذذث
ا ثمٖ ٔ ٜماذ أشذعب ضثذ ٜقذا عمذ ٜقفذا ال ذإط ٛفذاٌثز
اؾاٌاٌ ْٗعاً ٔا ثس وا عمذ ٜالذٕزٌّ .فمىذا أ ذن أشذعب
ْٗع أطاٖاّا ٔ ق٘ الاٍث ٗ ٙالٍٛا ٖ ٔ ٚاذق ٗ ٖذثٓ ٖذا
اُ ٖشومْ ٗ تميف السىا ٛىل ٥الةٗ ٜال ثٖث ٍٗىا ِٕ ٖذرٝ
أشعب ٖفر ٙالفرٖٔ ٝمثّي الثّاواً صا ْ:
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ذذ ضسايف ضثٖ ٥ ٜقثميف الطعاً!
فشزاة أشعب ٔفىْ ٖثم:١
٘ وذَ
ذذ ىلكا اُ ا٧زن وٕقٌٕاً ف ُ٨أوٕح شاعاً أضذب ىللذ ٲ
أُ أوٕح زٕعاً!
ٔقٍ٘ الاٍث ٙوَ ا ٧ن وع ِذيَٖ الذرزمٌ فاٌصذر
ىلٍ اؿذذثٖذ وذذع زذذا ٓ السذذا َ ٔاتفذذق وعذذْ عمذذ ٜالزٖذذا ٗ ٚ
الاذذرا ٞىذذا طمذذب ٔشذذٗعْ ىلٍ الاذذاة خذذي عذذا ىلٍ الءذذٗفٌ
فٕزثِىا قث قاوا عَ إاٟثٖ ٔ ٚاق عمّٗا ش٘ ٤ٖ ٞنٍ ٔ .اُ
ٖثس ش ٖٔقٕه:
ذذ لعذَ اهلل "القث ٖذ .."ٛوذَ ذاُ ٖسذثطٗع أُ ٖصذرفين عذَ
أ ن ِيا الطعاً ٔقث اُ ٗ المٕ احملفٕ ٚأٌ٘ عآ مْ!
فاٛي الاٍثٔ ْٛٗ ٙقاه ٗ ٌفسْ:
ذذ تعاه ثاً فنُ ٔزثح شٗ٠اً فالعَ "القث ٖٔ "ٛالعَ ت ذاِٞي
ٔأوّاتّي!
ٔزمذذذس الءذذذٗفاُ عذذذث أُ سذذذ ٦أٖذذذثّٖىا ٖذذذثخم ُ٦وذذذَ
الطعاً ِٔىا عم ٜخري وا ٖاذُٕ اٌ٫سذاُ اضذٍِٔ ٛذأ .ٞزعذن
الاٍذذثٍٖٛ ٙذذر ىلٍ خٕاٌذذْ وٍثّذذيف اؿروذذ ٛعمٗذذْ قاٖذذا العٛذذاً
ٔا٧شٕاك شٌّا زدذ القثم ٜعذث إعر ذ ٛفسذأ تْ اهلىذًٕ
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ٔؼر ج فْٗ رٖز ٚالاخن ٔشعر الارة ٔالةي .فىا ُاليف
ٌفسْ ٔأقان عمّٗىا ٖقٕه ٗ ٌ  ٚإثٕعن:
ذذذذ أعذذشلاىا ذذاهلل الذذي ٥ ٙشذذ٘ ٞأعٛذذي وٍذذْ أٌذذا السذذاعٛ
أٖسر ٔأ ٍ ٜأٔ قان أُ تش مٕا طعاو٘؟
فقا ٥وعاً:
ذذذذ وذذا ٌ ذذيف أٌذذيف ضذذٌ
أ ٍٔ ٜأٖسر.

ٍذذج ٔالطعذذاً ٗ وماذذيف

ٍذذج

قاه:
ذذ فشٌا الساع ٛأقرة ىلٍ الفقر أً تميف الساعٛ؟
قا:٥
ذذ ن أٌج الساع ٛأقرة ىلٍ الفقر.
فمي وثىن الاا خٔ ٛصا ٗ ٌ  ٚأ ٌٔثً ٔ ءب:
ذذ تٓ! وَ كا اليٖ ٙمٕوين ىلكُ عمذ ٜتذرك عذٕ ٚقذًٕ قر ذٌٕ٘
وَ الفقر ٔ اعذثٌٔ٘ وذَ الةٍذ ٔ ٜمىذا عذٕتّي أ دذر ٍذج
وَ الفقر أقرة؟!
فذذرأ ٝأشذذعب اـطذذر ٔالءذذر
عمِ ٜيٓ العقٗث ٚفشعر ٖقٕه لْ:
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مذذْ ٗ تذذرك ِذذيا الرزذذن

ذذ ٔلاَ قث فاتيف أور :ىلٌيف المٗم ٛىلِا تٍفق الٗسذري لذثسين
الادري .وا ِيا الطعاً القمٗن الٍفق ٛاـفٗ إ ٌٛٔ٤ىلٍ زاٌب
وذذا عذذٕ تثقايذذآ وذذَ ِذذيا السذذا َ اؾثٖذذث ذذرا ٞلذذثا ك
اـالٗٛ؟ أوا ٍج تقٕه الساع ٛأُ الةرً الةٍي؟! ...فشٌج ٔاهلل
ٗ تخر ا٧ور الةامن الرا !
فثفار الاٍث ٙؿٛذ ٔ ٛذثا عمٗذْ ا٥قثٍذا فاطىذشُ ٗ
اؿذذاه قماذذْ ٔاٌفرزذذج أعذذا ٖرٓ ٔيذذطيف لمىذذر ٚا ٍٔ٧يذذطاٛ
ا ٥تٗا ٔ ..قاه:
ذذ ىلكُ فا ل٘!
فرفع أشعب ٖثْٖ ىلٍ السىأ ٞقاه:
ذذ وَٵ اهلل عمٗيف صط ٛاؾسي ٔ سذط ٛالٗذث ٔعذع ٛالصذث
ٔ دذذر ٚا ٧ذذن ٌٔقذذا ٞإعذذثٔ ٚأوثعذذيف ءذذرت ططذذُٕ ٔوعذذثٚ
ِءًٕ وع السعٔ ٛالثعٔ ٛا٧وَ ٔالعافٗذِ ..!ٛذيٓ عذٕ ٚوةفذٕه
عٍّا!
زعن أشعب ٔ ٍاُ ٖثل ُ٦الاٍثٖٔ ٙفاّاٌْ ٔ ٖ اا
أٌْ عٗثعٕ ىللّٗىا تميف المٗمٍ ٛاٗي فٗىٗ ُ٪ثْ ىلٍ الفسر ٌزِذٛ
ٌٔ ٕٔ ٚلاَ الاٍث ٙزعذن ٖثةافذن ٖٔثٍذأً .فمىذ لذْ أشذعب
َا ٖصإ ىللْٗ قا:ً٦ٟ
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ذذ ىلُ ا مس ٔاهلل ..لذٗس فٗذْ ٍذاٌ ٥ٔ ٞاٗذي فّذٕ الاٗذج
اـرة! فمي ٖسىع لا٦وْ صذثٔ .ٝطذاه تةافذن الاٍذث ٙفمذي
هث أشعب ثا وَ الثصرٖ  .فشقان عمْٗ ٖقٕه:
ذذذذ ازعمذذّا وذذر ٚلذذٗس هلذذا أخذذج ٔ ..عذذٕ ٚلذذَ تعذذٕ ىلٍ ودمذذّا..
ٔايطيف ٔاطرة لٗم ٗ ٛالعىر قمٗن وَ ٌاٗي!
ٕٔا مغ وٍْ ٔوٍّىذا ا ّذٕ ٔ أ ٝالاٍذث ٙأٌّىذا وقٗىذاُ
وصراُ ري وٍصرفٌ قان أُ ٖٛفرا وٍْ َا طىعذا فٗذْ قذاً
فشضءر هلىا قر ٌ ٛاٗي وع أ ذٕاة ٔٔيذعّىا ذٌ ٖذث ٙأشذعب
ٔقاه لْ:
ذذ ا ُ٩ٵَ ٔاطر ين ٔا٩ور اهلل!
فذذاٌق أشذذعب ٔ ٍذذاُ عمذذ ٜالاذذٔ٤تٔ .شذذرة ٍذذاُ شذذرة
العط ذذاُ الصذذا ٔ .ٙأفذذر أشذذعب شعذذْ ٗ زٕفذذْ ِٔذذٕ ٖرفذذع
عقريتْ وٍ ثاً:
اوذذذذذذذذذذذذذذذث الاذذذذذذذذذذذذذذذشت ٔوذذذذذذذذذذذذذذذَ أ ذذذذذذذذذذذذذذذثعّا
ٔاِذذذذذذذذذذذذذذذذش قٕوذذذذذذذذذذذذذذ ذاً قثمٌٕذذذذذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذذذذذذذذذذذالعطب
ىلِذذذذذذذذذذذذذذذذذا الاذذذذذذذذذذذذذذذذذشت ٗذذذذذذذذذذذذذذذذذع ذذذذذذذذذذذذذذذذذا ر
ٌذذذذذذذذذذذذذذذذيقّا

فذذذذذذذذذذذذذذذذنكا وذذذذذذذذذذذذذذذذا
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ٌعذذذذذذذذذذذذذذذذب

فطرة الاٍث ٙلمصٕح ٔلاٍْ قاه إخاطب ٌفسْ:
ذذذذذ ٔاهلل وذذذذا قثمذذذذٕ ي ذذذالعطبٔ .لاذذذذٍاي أٌذذذذثي قثمذذذذثي
أٌفساي ال رٓ.
ٔو ٨اعْ ٔقاه َ :أّٖا إةين!
فى ٨أشعب شعْ ٔصا صٕتْ اؾىٗن:
 ٥ؼفمذذذذذذذذذذذذذذَ قذذذذذذذذذذذذذذٕه الٟ٦ذذذذذذذذذذذذذذي ال٦ضذذذذذذذذذذذذذذ٘
ٔاشذذذذذذرة عمذذذذذذ ٜالذذذذذذٕ وذذذذذذَ و ذذذذذذىٕل ٛالذذذذذذرا
شعذذذذذذذذ ذاً ىلكا امذذذذذذذذذذث ح ٗ ضمذذذذذذذذذذق شذذذذذذذذذذا ّا
أ ٍذذذذذذذذذذاك ِ٣٥٧ذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذَ

ذذذذذذذذذذن وصذذذذذذذذذذاا

فصا الاٍث ٙوَ الطرة صٗط ٛوثِٖٔ ٛذج الءذٗفٌ.
ٔأفر ٗ ضمقْ شعاً أخرٖ ِٕٔ ٝقٕه:
اعذذذذذذذذذذذذذذقين ضثذذذذذذذذذذذذذذ ٜتراٌذذذذذذذذذذذذذذ٘ وذذذذذذذذذذذذذذاً٦ٟ
ٔتذذذذذذذذذر ٝعىذذذذذذذذذراُ ٖذذذذذذذذذين قذذذذذذذذذث خذذذذذذذذذرة
ٔعار الاٍثٔ .ٙأوعَ أشعب ٗ الةٍا:ٞ
واتلذذذذذذذذذذج تخذذذذذذذذذذي ٔ الذذذذذذذذذذثُ وذذذذذذذذ ذَ لطذذذذذذذذ ذ
ٔأعذذذذذذذذذذذذثاٗ

وذذذذذذذذذذذاً وذذذذذذذذذذذذَ ذذذذذذذذذذذذري فذذذذذذذذذذذذرٔ
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ضثذذذذذذذذ ٜاٌدٍٗذذذذذذذذج ٔلذذذذذذذذ٘ ٔضذذذذذذذذاُ ٗ زسذذذذذذذذثٙ
ٔالذذذذذذذذذذذذذذذث ٶُ ٮوطعذذذذذذذذذذذذذذذر ٱ زسذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذٔ ٦
فطرة الاٍثٖ ٔ ٙث وا ٖصٍع وَ شث ٚالطرة ف ق
قىٗصْ ٔقاه ٧شعب:
ذذ افعن ٍفسيف ودن وا فعمج ٍفس٘..
فٍٛر ىللْٗ أشعب ِ اً ..فصا الاٍث:ٙ
ذذ ٖٔميف شق أٖءاً أٌج قىٗصيف!
فقاه أشعب ززعاً:
ذذ أصمطيف اهلل! أترٖث أُ أشقْ ٔلٗس ل٘ ريٓ!
فقاه الاٍث" :ٙشقْ ٔأٌا أ سٕك ثاً".
فشزاة أشعب" :فشٌا ىلكُ أشقْ ثاً".
فقاه الاٍثٔ" :ٙأٌا واكا أصٍع

قيف ثاً؟".

فقاه أشعبٔ" :أٌا واكا أ زٕ وَ شقْ الساعٛ؟"
ٔلادا ٗ كليف ٔقثذا ٖثسذأواُ ٔ ٍذاُ ٍٖٛذر ىللّٗىذا ٖٔعسذب
ٔأخرياً صا ٗ الاٍث:ٙ
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ذذ وا ن ِيا؟ ىلٌ٘ أمسع ق٘ نٌساُ وأ ٍٖٔاٚر ٗ
الٕقج الي ٙىلِا ٖ ق فْٗ القىٗا وَ ما ٛالطرة! ىلكا ٍذج
طر ج ا ُ٩ضق ًا فا سْ ا ُ٩القىٗا!
ِٔزح الاٍث ٕٚ ٌ ٙاـىذر ٔنذز ٚالذِٕي ٗ فمذ ٛوذَ
رٖزتذذْ الٍاٟىذذ ٛفقذذاً ٖثعدذذر ىلٍ قىذذٗا زثٖذذث عٍذذثٓ فذذشت ٜذذْ
ٔ سذذذآ أشذذذعب .فمىذذذا صذذذا القىذذذٗا عمذذذ ٜأشذذذعب خذذذا
الاثٔاح ٔعمي أُ كليف وَ ِفذٕاح السذار فذثطٌ الفذر
ٔأِٔي الاٍث ٙأٌْ كاِب لقءا ٞضاز ٛخي وء ٜتٲٕاً ىلٍ وٍزلذْ
القىٗا فسعمْ " رشااٌا" ٥ورأتْ..
ٔوءذذ ٜوذذَ المٗذذن أ دذذرٓ ٔ ذذب الٍذذًٕ الاٍذذثٍ ٔ ٙذذاُ
ِٔىذذا وذذا رضذذذا ٗ اٌثٛذذا عذذٕ  ٚإطذذذرة .فذذاٌطر ٍذذاُ عمذذذٜ
ا ٧ض زذذذاع ً٦فراشذذذْ الاسذذذأ ٙورفقثذذذْ ٖذذذثٓ ٔ ٖاذذذَ ٗ
إاذذاُ ذذري ورفقذذٔ ٛكذذث .ٚفذذش ا الاٍذذث ٙىل ذذراً يذذٗفْ
فشخي إخث ٚفروّ ٜا ىلٍ ٍاُ فش اِا ٔ ِا عمْٗ.
ٔأ  ٜالاٍثٔ ٙأ ٔ .ِٕ ٜلادا ِاذيا ٖثطا ضذاُ الثذش ة
ٖٔثقا ياُ ا اوم ٗ ٛلساُ وثمعدي ٔزي وثىاٖن .ىلٍ أُ صذا
صاضب الاٗج تخر ا٧ور:
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ذذذذ عذذاطاُ اهلل!
فءن كثٚ؟!

ٗذ ٖاذذُٕ أُ تثٕعذذث ورفقذذيف ٔعٍذذثٙ

فشكعَ ٍاُ ٔأخيِا فٕيعّا ؼج خذثٓٔ .وذر عذ المٗذن
ُٔ أُ ٖةر ٍاُ ٗ الٍذًٕ لٗذاس الفذرا ٔ ا ٚٞإٕيذعٚٔ .ذَ
الاٍث ٙأُ الءٗ قث ٌاً .فسا ٞقمٗ ً٦قمٗ ً٦ضثذ ٜعذن إخذثٚ
وَ ؼج أعذْ .فمىذا تٓ ٍذاُ قذث وءذّ ٜذا يذطيف ٔقذاه :قذث
ٍج عَ ِيا ٍٗا!
فا تايف الاٍثٔ ٙقاه" :ىلِا ز٠ج ٧عٕ ٙأعيف".
فشزاة ٍاُ" :ىلٌ٘

أ مىيف ضثٔ ٜلٗج إخث."ٚ

فشزاة الاٍثٍ " :ٙج هليا ز٠ج فمىذا صذا ح إخذثٚ
ٗ ٖذذثٌ ٙسذذٗج وذذا ز٠ذذج لذذْ ٔالٍاٗذذي وذذا عمىذذج ٔاهلل ٖذذيِب
اؿف ٜأْع!".
ٔأ ا الاٍذذث ٙأُ ٖذذر عمٗذذْ إخذذث .ٚفذذش ٍ ٜذذاُ فذذذشحل
ٔأحل ٔعذذذا ح إٍذذذاٚرٔ ٚاحملذذذأ ٔ ٚإطا ضذذذ ٛوذذذَ زثٖذذذث .فمذذذي
ىمصّىا وٍّا ىل ٥ما ٛالًٍٕ الدقٗن ٗ اهلزٖع ا٧خذري وذَ المٗذن.
فاٌطرضا شٌّىا ضسذراُ ٔإخذث ٚعذَ دذب وٍّىذا وٍطرضذٛ
وٍفر ٔ ٚضٗث.ٚ
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ٔطمع الٍّذا ٔأضذس ٍذاُ يذرة ال ذىس ٗ ٔزّذْ فذٍّ
ٌٔٛذذر ضٕلذذْ وذذيعٕ ًا فذذش ك وذذا ذذاُ فٗذذْ ٔ .أ ٝالاٍذذثٙ
ٖذذث اً ٖةذذ٘ عمذذ ٜوقر ذذ ٛوٍذذْ فشعذذر ىلٍ ٌعمذذْ فطىمذذْ ٗ ٖثٖذذْ
ٔاٌطمق ىلٍ الطرٖق قان أُ ٖسثٗق.ٜ
ٔع ٦الٍّا ٔ ..أقان أِذن الاٗذج ٍٖقذرُٔ عمذ ٜذاة اؿسذرٚ
فصطا الاٍذثٔ .ٙفذرك عٍٗٗذْ ٔألقذٌٛ ٜذر ٚعمذ ٜإاذاُ فّذي
وٍّذذا ذذن شذذ٘ ٞفاطذذذ عذذَ الءذذٗفٌ فمذذي هذذثِىا فصذذا
صذذذٗط ٛوٍاذذذرٔٔ ٚيذذذع ٌعمذذذْ ٗ قثوٗذذذْ ٔاٌطمذذذق ىلٍ وسذذذاَ
أشعب فث عمْٗ الااة فخرص لْ فقاه لْ:
ذذ أَٖ السا َ؟
ذذ لقث تر ثْ ٌ ٖثٖيف فشٌج الي ٙتسشه عٍْ.
ذذ ٔأَٖ القىٗا؟
ذذ ىلٌيف قث ِٔاثين ىلٖآ..
فقاه الاٍث ٙوقاطع ًا ٗ فق وصطٍع:
ذذذذ أوذذا عمىذذج أُ ِاذذ ٛالسذذاراُ ٔشذذراٗ ٔ ٓٞعذذْ ٔصذذثقثْ
ٔط٦قْ  ٥هٕت؟ فنٌ٘ أ ذرٓ أٖ ٥اذُٕ لذ٘ ٓذث ٔ ٥شذار
ٔأُ ٖٕزْ الٍات ِيا وين عم ٜالسار فر عم٘ القىٗا ضثٜ
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أِاْ ليف صاضٗاً عَ طٗب ٌفذس .فذنٌ٘  ٥أضذب أُ ٖذيِب شذ٘ٞ
وَ وال٘ اط.ً٦
فمذذي ٖثطذذرك أشذذعب هلذذيا القذذٕهٔ .عمذذي الاٍذذث ٙأُ وةٍٗذذْ
ٌٔثّْ ٔوسثشزرٓ  ٥تٍطم٘ عمْٗ ِيٓ اؿسش .فشقان عمْٗ ٖقٕه
وثمطفاً:
ذذ ٖا أشعب ىلُ الٍات ّزضُٕ ٖٔمعإُ ٔ٤ٖ ٥اخئُ
فر القىٗا عافاك اهلل!

٘ٞ

فقاه أشعب واثسىاً" :ىلٌ٘ ٔاهلل قث خفج ِذيا عٍٗذْ فمذي
أيذذع زذذٍيب ىلٍ ا ٧ض ضثذذ ٜز٠ذذج ذذْ ٥ورأتذذ٘ٔ .قذذث ت ح ٗ
الاىٌ ٔضيفج إقا ٖي فنُ أ ح عث ِذيا مذْ أُ تشخذيٓ
فخيٓ".
فقاه الاٍث ٙعم ٜالفٕ :
ذذ ٌعي تخيٓ ٖ ٌْ٧صم ٥ورأت٘
ك اعْ.
فقاه أشعب" :ىلٌْ عٍث الصاا ".
فقاه الاٍثِ" :ٙاتْ".
ذذ لٗس أٌا أعمىثْ ىللْٗ.
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ىا ٖصم ٥ورأتيف ٔوث

فعمي الاٍث ٙأٌْ قث ٔقع ٔ ٥ضٗمذ ٛلذْ ٔ ٥وٍفذي ٔ ٥أوذن
ٔ ٥زا ٞفقاه ٗ تفر ٚضا  ٚوَ اث قرٔق:ٛ
زىٳذ ٭ع ال ذ ٶر
ذذ ذش ٘ ٔأوذ٘ صذث عذٕه اهلل ضٗذذ ٖقذٕه " :ٮ
مْ ٗ ٗج ٔأُ مق عمْٗ فااُ وفثاضْ :السار!".
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أشعب وبيان
وا ٔافذ ٜعصذر كلذيف الٗذًٕ ضثذ ٜزذا ٞأشذعب عذٕه وىذن
قع ٛوَ القٍٗ ٛاؾىٗمٛتسثٍسزٓ فّٗا الٕعث ٔؽ ٓ أٌّا اضمٛ
ٗ الةذذذث ىلٍ شذذذشُ وذذذَ شذذذٌّٔ٤ا ٗ الإفذذذٔ ٛتعذذذرض لذذذْ ٗ
خثاوّا ظفا ٞقماْ ٔتٖ ٔ ٓ ٔتاث ٙلْ ٗاثّذا فٗىذا ّٖٛذرٓ هلذا
وَ الٕزث .فمي ٖث أشذعب وذا ٖفعذن ٔٗ ٥ذ هٗذب .فشوسذيف
تخر ا٧ور الرقع ٔ ٛثب ٗ كٖمّا:
أٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ٔاهلل أِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٕاك
ٔلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٗس لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ ٌفقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٛ
فشوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

ٍذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج تّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٕٖين

فقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذث ضمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثقٛ
فيِب الرعذٕه ّذيا الذر ىلٍ اؾا ٖذٔ ٛخذرص أشذعب ىلٍ
الطرٖق ٖسثٍ ذق اهلذٕأٖ ٞفاذر ٗ أوذر الع ذأ ٞىلكا الع ذٗقٛ
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قذذث أقامذذج عذذث قمٗذذن فىذذا
ضاٟراً  ٥ضراك ْ.

ذذا ٖراِذذا ضثذذٔ ٜقذ ٗ وااٌذذْ

فسمىج عمْٗ ٔقالج:
ذذ  ٥ؽب شٗ٠اً .ىلِا أتٗج  ٔ٧عيف قاذن ضٗمذ٘ ذثأً .اهلل
لذذذٕ ٥اشذذذثةال٘ الٗذذذًٕ نعذذذثا ضذذذٕاٟس٘ ٔوثذذذاع٘ ٔىلخذذذ ٞ٦ا ٙ
لٕافٗثذذيف َذذا ت ذذّٗج عمذ٘ٲ وذذَ تمذذيف ا٧طعىذذ ٛالذذد واّذذا قماذذيف
ٔتّٗي ّا وعثتيف!
فقاه هلا:
ذذ ٔواكا أٌج صاٌع ٗ ٛالإفٛ؟ أكاِا ٛلمةٍاٞ؟
فقالذذذجٌ" :عذذذي ىلٌذذذيف فٗىذذذا أٚذذذَ قذذذث يذذذٗثين ضياقذذذ ٛذذذْ
ٔوعرف."ٛ
فقاهٌ" :عي ٔلاَ اخثمفذ٘ أٖءذاً ىلٍ فىذع وذٍٕ الذز ري
فنٌْ ضسَ الةٍا ٞفاعمق٘ وَ ٍا ْٟأصٕاتاً ع ر .ٚفنٌذيف ٔاهلل
ـمٗقذذ ٛأُ تفذذثين الٍاعذذيف ٔؽرزٗذذْ وذذَ صذذٕوعثْ عذذازثًا لذذيف".
فقالج:
ذذ ٍج أٔ أُ أتزٔ وٍيف المٗم ٛصٕح أٔ صٕتٌ .فسق٘
ٗ ٖث أشعبٔ .ا تايف ٔاشثثح ضريتْ فمي ٖر وذا ٖصذٍعٔ .تفاذر
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ؿ ٛٛخي قاه ٗ ٌفسْ" :وال٘ ىل ٥وٍزه ٍاُ!" ٌٔٛذر ىللّٗذا خذي
قاه" :اتاعٗين!".
ٔعا ِٕٔ ٖقمب ا٧ور عمٔ ٜزِٕذْ ىلٌذْ  ٥هّذن أُ ٔقذٕ
طفٗمذ٘ عمذ ٜطفٗمذ٘  ٥هذٕت ٔلاذَ ٔزذٕ اؿسذٍا ٞوعذْ فٗذذْ
العي ٔاؿسٔ ٛقث ٖذر ٍذاُ ؾىاهلذا فٗثسذع صذث ٓ ٔتٍاسذ٘
ٖذذثٓ ٖٔذذٕٗ الءذذٗاف ٛضقّذذأ .اقو ذذا وذذَ الاذذاة .فاعذذثٕقفّا خذذي
كِب فٍا  ٝفٗقْ فخرص ىللْٗ فقاه ِىساً:
ذذ أ ىن اـري! وع٘ ٔزْ صاٗ
ٔقث ضصن عم ٜيٗقٔ ٛعسر ٔىلو. ٦

ٖعذثه الذثٌٗا َذا فّٗذا

فقاه ٍاُ عم ٜالفٕ :
ذذ قث شإح أٌج ٔاهلل ٖا ثح أ ا ٖذيف أٌذا ل ذإآ!
ري أٌْ ٌٛر ىلٍ ٌاضٗ ٛإرأ ٔ ٚأ ٝشاق ٛقثِا فقاه:
ذذ اٟج ّا ٔاهلل إسثعاُ!
فذذثخمج القٍٗذذ ٛخمذذ أشذذعب
فسذفرح فذذنكا ِذٕ ٖذذرٔ ٝزّذاً قٗقذاً
شٌْ قصاٛ
ٖمٕٞتاُ عطراً ٔأٌ
واً ٔ .ح عمْٗ الثطٗ ٛمسذاُ فصذٗ
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ٔاعذذثقامّا ٍذذاُ الثطٗذذٛ
شٌذذْ ٕ ذب ذذْ عٍٗذذاُ
ٔفي شٌْ زر ٖقطذر
فطذا صذرٓ ٔكِذب لاذْ

ٔزذذن خطاذذْ ٔتمسمذذش لسذذاٌْ ٔتةممذذج زذذ ٓ٦خذذي خذذاة ىللٗذذْ عقمذذْ
فثعآ لمسمٕت ٗ صث إااُ ٔعشهلا قا:ً٦ٟ
ذذ أٖثّا اؾا ٖ !ٛىلٌسٗ ٛأٌج أً زٍٗ ٛمسا ٟٛٗأً أ يٗٛ؟!
فءطاج القٍٗٔ ٛقالج " :ن ىلٌسٗ ٛأ يٗٔ ٛامس ٜشا".
فسر أشعب ٔاطىشُ قماْ ٕذا أ ٝوذَ افثثذاُ ٍذاُ ٔأٌ ذث
صٕتْ الرخٗي ٔصٍاعثْ الاا ع:ٛ
شذذذذذذذذذش لذذذذذذذذذٕ ٥و٦ضثذذذذذذذذذْ

خمذذذذج الذذذذثٌٗا وذذذذَ الفذذذذً

ذذذذذذن ٖذذذذذذًٕ ٖسذذذذذذو لذذذذذذْ

ضسذذذذٍْ عاذذذذثاً ذذذذ ٦ذذذذَ

ٔأشا نصاعْ ىلٍ ٍاُ فقاه ٍاُ:
ذذ ىلٔ ٙاهلل عاث  َ ٦لٕ مسطج يليف عٗثت٘!
فا ثسىج لْ اؾا ٖ ٛا ثساو ٛطا هلا لاْ فقاه:
ذذ ىلٌذيف ٔاهلل لثخثمسذٌ أ ٧ا عذ ٚٔ٦ا ثسذاوثيف ٔتذيِمٌ
ا٧لااة اع ٛوٍطقيف فاٗ لٕ ٍج ػٗثَٖ الةٍاٞ؟
فثاا لج القٍٗ ٛوع أشعب الٍٛر خي اٌطمقج تةين:
ٔلذذذذذذذذذذ٘

اذذذذذذذذذذث وقرٔضذذذذذذذذذذ ٛوذذذذذذذذذذَ ٖاذذذذذذذذذذٗعين
ّذذذذذذذذذذذا

اذذذذذذذذذذذثًا لٗسذذذذذذذذذذذج ذذذذذذذذذذذياح قذذذذذذذذذذذرٔ ؟
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أ ذذذذذذذ ٜالٍذذذذذذذات

ذذذذذذذن الٍذذذذذذذات  ٖ ٥ذذذذذذذؤٌّا

ٔوذذذذذذذذذذذذذذَ ٖ ذذذذذذذذذذذذذذو ٙكا عمذذذذذذذذذذذذذذ ٛصذذذذذذذذذذذذذذذطٗ ؟
فطرة أشعبٔ .قاً ٍاُ وَ فٕ ٓ فسمس ٌ ٖث ٙاؾا ٖذٛ
ٔقاه:
ذذ ن ٖمذٕك لذ٘ ضذر ٔ ذن اوذرأ ٚلذ٘ طذالق لذٕ اٌذج
الذذثٌٗا لذذ٘ مذذّا صذذر ًا ٗ ىذذ٘ لقطعثّذذا لذذيف فشوذذا ىلكا
ٖاذذَ لذذ٘ وذذَ كلذذيف شذذ٘ ٞفالمذذّي ازعذذن ذذن ضسذذٍ ٛلذذ٘ لذذيف
ٔ ن عٗ ٛ٠عمٗيف عم!..ٜ
فا ثسىج شا ٔقالج:
ذذ ززاك اهلل خرياً .فٕاهلل وا ٖقًٕ الٕالث لٕلثٓ َا قىج ذْ
لٍا.
فقاً أشعب وَ فٕ ٓ ٔقعث ٌ ٖثّٖا ٔقاه:
ذذ ن ٖمٕك ل٘ ضر ٔ ن اورأ ٚل٘ طالق ىلُ اُ ِٔذب
ليف شذًٗ ٠ا أٔ ٓذن عٍذيف ٔت اً ..فّذٕ وذا لذْ ضسذٍّٖ ٛاّذا لذيف ٔ٥
عمٗيف عٗ ٛ٠وىمّا عٍيف.
ف ٙ٨ش٘ ٞؼىثٍْٖ ٔت ارٍْٖ؟
فءذذذطاج ٔيذذذطيف ٍذذذأُ ..أوسذذذيف ٍذذذاُ ٗذذذثِا فمدىّذذذا
ٔقاه:
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ذذ عق٘ عٍثك.
ذذ واكا؟
ذذ تزٖثَٖ ٗ السىا .
فٍٛرح ىللْٗ ٔقالج:
ٗ عمىيف الةٍاٞ؟
ذذ ٔأٌج
فقاه ورتاااً:
ذذ عمي  ٥أٓثٓ.
فقالج:
ذذ فعم ٜوا ىلكُ أٌف ةري ٌا ! وا وٍعيف وَ وعرفثْ؟ فثذثخن
أشعب قا" :ً٦ٟوٍعْ وَ وعرفثْ أُ لْ صٕتاً أقا وَ ٔزّ٘!".
فٍٛرح القٍٗ ٛىلٍ ٍاُ ٔقالج امس:ٛ
ذذذذ لذذَ أ ك وذذع كلذذيف خاٟاذاً ..أتٖذذثك ٗ السذذىا ! ٔاٌطمقذذج
تةين:
أٌذذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذذد

ٖذذذذذذذذذذذذذذر ودمذذذذذذذذذذذذذذ٘

ذذذذذذذذذذذذذذر

٦وذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ الم٤لذذذذذذذذذذذذذذذذ ٤ضذذذذذذذذذذذذذذذذٌ ٍٖث ذذذذذذذذذذذذذذذرٮ
أعذذذذذذذذذذذطر وذذذذذذذذذذذَ شذذذذذذذذذذذ٠ج ٔلسذذذذذذذذذذذج أُعذذذذذذذذذذذطر
ىلُ مسذذذذذذذذذذذذع الٍذذذذذذذذذذذذات
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٦وذذذذذذذذذذذذ٘

فذذذذذذذذذذذذرٔا

فاعذذثخ أشذذعب الطذذرة ٔ ٖذذث وذذا ٖصذذٍع فذذٍّ ٗ
اؿاه ٌٔز عىاوثْ عَ أعْ ٔألقذّ ٜذا وذَ الٍافذي .ٚفصذا ذْ
ٍاُ:
ذذ ٖٔميف وا فعمج عىاوثيف؟
فقاه أشعب:
ذذذذ تصذذثقج ّذذا عمذذ ٜال ذذٗطاُ الذذي ٙأزذذرِ ٝذذيا الاذذً٦
ِٔيا الةٍا ٞعم ٜلساٌّا!
فشخي ٍاُ لمفٕ عىاوثذْ ِذٕ أٖءذاً ٔ وذّ ٜذا وذَ الٍافذيٚ
قا:ً٦ٟ
ذذ أتساقين أٌج ىلٍ ر ال ٗطاُ؟!
ٔيذذطاج اؾا ٖذذٔ .ٛيذذطيف اؾىٗذذعٔ .خذذرص أشذذعب ىلٍ
الطرٖق ٖشت٘ عىاوثْٔ .خرص ٍاُ خمفذْ ٖفعذن ودمذْ فىذا ذا ا
ٍٖفر اُ ضثِ ٜىس أشعب ٗ أكُ صاضاْ:
ذذ ٔويف! وث ٜالطعاً ٔال ذراة؟ ِذيا ٔاهلل ٖ ٥مٗذق فذشخرص
ٍاُ وَ خٗا ْ وٍثٌٖ ً٦فٗساً ٖءَ ْ ٔور عمْٗ ٔقاه:
ذذ  ٥أوميف ٔاهلل ري ِيا إٍثٖن.
فاخثطفْ أشعب وَ ٖثٓ قا:ً٦ٟ
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ؿىاً

ذذ ِٕ الاةٗ.ٛ
فقاه ٍاُ" :خيٓ ٥ ..ا ك اهلل ليف فْٗ!".
ٔزر ٝأشعب ْ تٕاً ىلٍ السٕ .
عذا أشذذعب وذذع إسذأ ٞقذذث ذذا إٍذثٖن ذذثٍٖا

ٔاشذذوٝ

ٔخاذذزًا ٌٔاٗذيًا ٔ خذذن عمذذ ٜصذذاضاْ ٍذذاُ ٔاؾا ٖذذ ٛفذذنكا
ِىا ٖثساقطاُ ضذثٖداً شٌذْ قطذع الذرٔض إىطذٕ ٔىلكا ٍذاُ
ٖقٕه هلا ٗ شاْ ِىس:
أتذذذذذذذذذذذذذذذذر ٝالزوذذذذذذذذذذذذذذذذاُ ٖسذذذذذذذذذذذذذذذذرٌا ثذذذذذذذذذذذذذذذذا٦
ٖٔءذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثاقاً ىلٍ و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثا ؟
فثسٗاْ ِ٘ صٕح خف٘ ٔترزٗعٍ شس٘:
وذذذذذذذذذذذذذا لمزوذذذذذذذذذذذذذاُ ٖقذذذذذذذذذذذذذاه فٗذذذذذذذذذذذذذْ؟ ٔىلِذذذذذذذذذذذذذا
أٌذذذذذذذذذذذذذذذذج الزوذذذذذذذذذذذذذذذذاُ فسذذذذذذذذذذذذذذذذرٌا ذذذذذذذذذذذذذذذذث٦
فٕق أشذعب عمذ ٜأعذّٗىا قذا" :ً٦ٟوذا شذا ٞاهلل! وذا شذاٞ
اهلل!".
فاٌثاّذذذا وذذذيعٕ َٖ ٔالثفذذذج ٍذذذاُ ىلٍ فٗقذذذْ قذذذا" :ً٦ٟوذذذا
صٍعج؟".
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فٕيع أشعب ٍّٗىا الطعذاً ٔال ذراة ٔأخذ ٓ َذا فعذن
فقاه لْ ٍاُ:
ذذ ٗ ٖصم طعاً ٔشذراة ٔزمذٕت وذع ٔزذْ ٌٗٛذ
ٌقن ٔ ٥واُ ٔ ٥طٗب؟ اكِب فش ىن اـري!

ذ٦

فخرص أشعب ٖاىن اـري ِٕٔ ٖعثٔ عذثٔاً ضثذ ٥ ٜتطذٕه
لْ ٗا..ٛ

***
ٔأقان أشعب الٍقن ٔالرواُ ٔالطٗذب ِٔذٕ ٖمذّذ ٔ .ذاُ
 ً٦ٚالمٗن قث ِا٘ .فشلف ٜاة الثا وفثٕضاً عّذثٓ ذْ عٍذث
خرٔزْ فثخن ٔىلكا ِٕ ٖ ٥ر ٝلصذاضاْٗ ٔ ٥ل ذٖ٘ ٞذا ذاُ
قث أت ْ ٜأخراً .فسق٘ ٗ ٖثٓ ٔ .ق٘ وثمّفاً ضاٟرًا ٖرزي الٍُٕٛ
ٔهٗن الفاذر عذاٟر ٔقثذْ ضثذ ٜوءذ ٜوذَ المٗذن زذزٌٔ ٞفذث
ص ٓ فقاه ٗ ٌفسْ:
ذذ أف ٦أ ٔ ٗ الاٗج لعن الاطذ ٖٕقفين عم ٜأخر؟
ٌّٔذ ذ هذذذٕت خذذذ٦ه الذذذثا ٔىلكا ِذذذٕ ٖقذ ذ عمذذذ ٜذذذاة
عذذر اة ٔىلكا صذذاضاآ قذذث ِاطذذا فٗذذْ ٔأٌذذز ٥وعّىذذا ْٗذذع وذذا
وثازذذاُ ىللٗذذْ فذذش ٔ ٦شذذر ا ٔتٍعىذذا .فمىذذا أٖقذذَ أشذذعب كلذذيف
ٍ أعْ خي ٌا  ٝتوٗمْ:
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ذذ ٖٔميف ٖا ٍاُ!
فمي هاْ أضث .فرفع صٕتْ ٌٔا  ٝخ٦خاً .فشزا ْ تخر ا٧ور
صٕح ٍاُ وَ أعىا السر اة:
ٔأوسذذذذذذذذذذذٗج ٗ لذذذذذذذذذذذٗمٌ :لم ذذذذذذذذذذذعر ٔالذذذذذذذذذذذثزا
ذذذذذذذذشت ٔٔزذذذذذذذذْ ضاٗذذذذذذذذب

ٔمشسذذذذذذذذٌ وذذذذذذذذَ:

خذذذي عذذذاج الصذذذٕحٔ .أ ا أشذذذعب أُ ٖسذذذثسمب
صاضاْٗ فمي هٗاآ.

ذذذً٦

فااح ٔضثٓ لٗمٖ ٛقصذر عىذر الذثِر عذَ عذاع ٛوٍّذا طذٕ ً٥
ٔ ىأً .طمع الٍّا فخرص ىللْٗ ٍاُ فىا ذا ٖذرآ ضثذٔ ٜخذب
ىللْٗ صاٟطاً:
ذذ أِيا ٖص ٖا ٍاُ؟
ٔزعن ٌٖ٤اْ فقاه لْ ٍاُ:
ذذ ٖا صفٗق الٕزْ! وٍزل٘ ٔوٍثٖم٘ ٔطعذاو٘ ٔشذرا ٘ فىذا
ششٌيف ٗ الٕع٘؟!
فاّذذذذذج أشذذذذذعب ؿٛذذذذذ ٔ ٛأ ٝاؾذذذذذٕاة وفطىذذذ ذاً فقذذذذذاه
"وثىطااً":
ذذ ضق القٗا ٔ ٚالفءٕه ٔاهلل  ٥ري!
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ّٔٚذذرح اؾا ٖذذ ٗ ٛتمذذيف المطٛذذ ٛفذذٍٕ ٍذذاُ ٔزّذذْ ىللّٗذذا
ٔقاه هلا:
ذذ عٗات٘ أ ٥أعطٗثْ ضق قٗا تْ ٔفءٕلْ!
فقالذذذج امسذذذ" :ٛأوذذذا ضذذذق قٗا تذذذْ فعذذذرك أكٌذذذْٔ .أوذذذا ضذذذق
فءٕلْ فصفع قفآ".
فٍٛذذر أشذذعب ىللّٗذذا فذذا راً فذذآٔ .اعذذثقامْ ٍذذاُ عمذذ ٜالفذذٕ
فعرك أكٌْ ٔصفعْ فالثفج أشعب قا:ً٦ٟ
ذذ وا ِيا؟
فشزاة ٍاُ" :اؿاي".
فٕيذذع أشذذعب ٖذذثٓ عمذذ ٜواذذاُ الصذذفعٌٛٔ ٛذذر ىلٍ ٍذذاُ
شي اً:
ذذ اؿاي؟!
فقاه ٍاُ امساً:
ذذذذ ٌعذذي زذذر ٝاؿاذذي عمٗذذيف َذذا زذذر ٝلذذيف وذذَ العذذثه
ٔا٥عثطقا .
وذذرح أٖذذاً يذذاقج فّٗذذا الذذثٌٗا ششذذعب ضثذذٌ ٜسذذ٘ شذذان
اـاذذز ٔطعذذي المطذذي .فخذذرص وذذَ اؾذذٕ ّٖذذٗي ٗ ا٧عذذٕا  .فمذذي
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ٖٛفر ٖ٘ ٔ .ٞفذث اهلل عمٗذْ ٍَٛذر أ ذن ٔ ٥ت مذٌٔ .
ٖامغ أكٌْٗ ضث ٜفر ك ر الطعاً عٕ ٝقٕه ْاع ٛورٔا ذْ
ٗ الطرٖق ٖثطثخُٕ ٗ أور إسٗ الثٲزاه فقاه أضثِي:
ذذذذذ ىلُ الذ ذثٲزاه زذذذن ىذذذرص ٗ عذذذٍ ٛقطذذذ٘ وعذذذْ "زذذذرا "
أصاّاٌ٘ ٔوم " اٌ٘" ٔ"الياُ" عرخس٘!
فثمى ٜأشعب ٔصا فّٗي:
ذذ ِيا عافا ي اهلل

زن ٖسثطق أُ ٖسثىع لْ ٖٔطا !

خي عا ٗ طرٖقْ عمذ ٜذري ِذث ٝضثذ ٜقا تذْ قذثوآ ىلٍ
ٗج صثٖقْ ٍاُ فٕق ؼج ٌافيتْ ٔأٌ ث:
أٌا ٗ ضاه تعاٍ اهلل ٘ أ ٙضاه
لٗس ل٘ ش٘ ٞىلكا قٗن َٕ" :كا؟" قمج" :كا ل٘"
ٔلقث أفمسج ضث ٜقج ال ىس خٗال٘
ٔلقث أفمسج ضث ٜضن أ م٘ لعٗال٘
فشطن عمْٗ ٍاُ وَ الٍافئ ٚقاه لْ" :ا خن!".
فثخن أشعب وسرعاً ٖقٕه" :ضفٛيف اهلل ٔأ قاك!".
ٔزعذذن ٖثٍسذذي اٟطذذ ٛقثذذا أٔ طعذذاً ٗ الاٗذذج فاذذا ٓ ٍذذاُ
قٕلْ:
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ذذ ىلٌ٘ أ عيف وَ أزن كليف! فشٌا ضال٘
خطر ل٘ خاطر لعن فْٗ الٍسا ٚل٘ ٔليف.

طاليف ىلِا قث

ذذ وا ِٕ أصمطيف اهلل؟
ذذذ وذذا قٕلذيف لذذٕ ضمٍذا وعذاً الٗذًٕ ىلٍ واذذ ٛفقذث لذذث فّٗذذا
تقاً؟ ٔقثّاً قالٕا ٗ :السذفر عذاع فٕاٟذثٔ .مذَ ٔاهلل ٌ ٥اةذ٘
ري فاٟثٔ ٚاضث :ِ٘ ٚالطعاً ٔوعاشر ٚالاراً.
ذذ ٔ ٗ لٍا السفر؟
ذذذذذ الٗذذذًٕ ترضذذذن قافمذذذ ٛىلٍ واذذذ ٛلذذذ٘ فّٗذذذا وذذذَ وىمذذذين
ٔوىميف ةري ٌفق ..ٛفّمي ٍا!
وء ٜأشعب ٔ ٍاُ وَ عاعثّىا ىلٍ القافمذ ٔ .ٛذاُ الٗذًٕ
ًٖٕ ْع .ٛفاٍٗىا ِىا ٗ الطرٖق ورا َسسث قث ات ٓج فٗذْ
الٍذذات تصذذم٘ اؾىعذذ .ٛفثىّذذن أشذذعب ٔضثخثذذْ ٌفسذذْ الصذذ.ٚ٦
فشخ توٗمْ فاٌثّرٓ ٔخٍآ عَ اثْ فشصر أشعب قا:ً٦ٟ
ذذ أ ٖث أُ أعثعٌ

اح الص ٚ٦عمٔ ٜعدا ٞالف.ٚ٦

ذذ اكِب أٌج ٔضثك ٔل َ٠فاتثيف القافم ٛفمٗس عم٘ٲ لًٕ.
ذذ ىلِا ِ٘

ع ٛأعثٕ

ّا إثٍٖ.ٛ

***
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ٔو ٍ ٜاُ ٗ طرٖقذْٔ .عذرص أشذعب عمذ ٜإسذسث ٔ خذن.
ٔ اٌج الص ٚ٦قذث ذثٟجٔٔ .زذث الصذ تاوذاً .فمذي ٖسذثطع أُ
ٖقًٕ ٔضثٓ فسية خذٕة شذٗ أواوذْ ٗ الصذ لٗثذشخر فٗقذًٕ
وعْ فمىا تشخر ال ٗ ٔ أ ٝأشعب الفرص تقثً فقاً ٗ وٕيذع
ال ٗ ٔترك ال ٗ قاٟىاً خمفْ ٗ قفآ ٖٔثعٕ اهلل عمْٗ ٔ .اُ
ا٫وذذاً وذذَ عذذٕ ٞالطذذالع زذ ً٦واطذذا ٞخقٗذذن اؿر ذذاح فسعذذن
ٖقذذرأ فاؼذذ ٛالاثذذاة قذذرآ" ٚٞذذز "ٚوذذث ِٔىذذز ٚخذذي امٍذذٜ
ٖعّذذثٓ أشذذعب وذذَ قاذذن خذذي فذذع
لمر ذذٕ ٍذذٕ وذذَ اـ ذذٕ
أعْ ٖٔثٓ ٔقاه" :مسع اهلل َٕ ٓثٓ" ٔقاً ضث ٜوا شيف أشذعب
أٌْ قث ٌاً.
ٔضذذن ششذذعب الةذذي ٔأٖقذذَ فذذٕاح القافمذذٔ .ٛيذذرة ا٫وذذاً
ٗىٍآ ٔأ ب ؾاٍْٗ خي اٌاب لٕزّْ ٔأشعب ٖثقم ٜعمٌ ٜذا
الصذذ ٖٔثقمذذب عمذذْ ٜذذذر الةذذٗٔ ٜلذذٗس لذذْ ىل ٥السذذذإح
ٔا٫كعاُ أٔ الأ ً٦الق ٕا ٖعمي وَ خ ٌٕ ٛالقًٕ ٗ كليف
إقذذذاً لذذذٕ أٌذذذْ قطذذذع الصذذذ ٚ٦قاذذذن خثاوّذذذا .فٍذذذزه عمذذذ ٜضاذذذي
الءرٔ ٔ ٚقث قٍ٘ وَ الرضذن ٔالرضٗذن .خذي ازعذْ ا٧وذن فرفذع
أعْ ٍٖثّز فرص ٛفمي ٖر ٌ الصفٕ فرز .ٛفعا ىلٍ السسٕ
ا٫واً لمقعٕ ٔقاً ىلٍ الر عذ ٛالداٌٗذ ٛفقذرأ
ٖاٟساً ضثٜ
الفاؼٔ ٛعٕ  ٚالقا ع ٛقرا ٚٞاعثٕفّ ٜا عىر الساع ٔ ٛاُ
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ٖسثٍز أ ٔا القًٕ .فمىا فر وَ عثْٗ ٔأقان عم ٜالث ذّث
ٔواه ىلٍ الثطٗٔ ٛقاه أشعب ٗ ٌفسْ" :لقذث عذّن اهلل إخذرص
ٔقذذرة الفذذرص" ىلكا زذذن قذذث قذذاً وذذَ ذذٌ الٍذذات صذذاٟطاً" :أّٖذذا
الٍات وَ ذاُ وذٍاي وذب الذٍيب ٔالصذطا  ٛفمٗعرٌذ٘ مسعذْ
عذذاع "ٛفمذذي ٖذذر أشذذعب وٍاص ذاً وذذَ أُ ٖمذذزً وااٌذذْ ىذذا فعذذن
ْٗع الٍات.
ٔصا الرزن" :أّٖا الٍات! خمٗق ٘ أُ  ٥أقٕه ذري اؿذق
ٔ ٥أشّث ىل ٥الصث  .قث ز٠ثاي ا ا  ٚوَ ٌاٗاي ٔلاين
 ٥أّٖ ٣ذذا ضثذذٖ ٜطّذذر اهلل ِذذيا إسذذسث وذذَ ذذن ٌذذيه هطذذث
ٌإتْ.
فذذر ٘ ِذذذيا القذذذٕه أشذذذعب ذذذالقٕٗ ٔشذذذثٓ اؿاذذذاه فمذذذٕ
ؼرك عثٟيٴ ٔقاً وَ ٌ الٍات لااُ ِٕ كليف الٍيه اؾاضذث
ٗ ٌٛذذذر اؾىٗذذذع ٔوءذذذ ٜالرزذذذن ٖقذذذٕه " :أٖثذذذْ ٗ إٍذذذاً 
ال ذذذىس ؼذذذج الةىذذذاً ٔالاذذذث لٗذذذن الثىذذذاً ٖسذذذري ٔالٍسذذذًٕ
تثاعذذْ ٖٔسذذطب الذذيٖن ٔإٟ٦اذذ ٛترفعذذْ ٔلقذذث عمبىذذين عذذاٞ
أٔصذذاٌ٘ أُ أعمىذذْ أوثذذْ فاثاثذذْ عمذذِ ٜذذيٓ ا ٔ٧ا َسذذيف
ٔتعفراُ فىَ فع ل٘ َ القرطات أعطٗثْ".
فاٌّالذذج الذذث اِي عمذذ ٜالرزذذن ضثذذ ٜضريتذذْ ٔ أ ٝأشذذعب
كلذذيف فثعسذذب وذذَ ضذذي الرزذذن ٔاضثٗالذذْ لرتقذذْ ٔزعذذن ٖثشوذذن
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فصاضثْ ٗ ٔقاضثْ ٔ طْ الٍات ّيٓ اؿٗم ٛالاا عٔ ٛأخيٓ
إاه الٕافر ّيٓ الٕعٗم ٛالٗسري!ٚ
ٔخرص أشذعب وذَ إسذسث ِٔذٕ ٖفاذر ٗ ا٧وذر ٖٔقذٕه ٗ
ٌفسْ" :وا اُ أضراٌا أُ مثاه لمعٗب َدن ِيٓ اؿٗن ثً٥
وذذذَ اٌثٛذذذا الذذذٕٟ٥ي ٔا٧عذذذرات!" ٔعذذذا ٗ طرٖقذذذْ ضثذذذ ٜمذذذغ
واذذاُ القافمذذ ٛفعمذذي أٌّذذا ضمذذج صذذاضاْ .فعذذا خاٟا ذاً ٗ ذذي
ٔزٕ ٖ ٥ث  ٙأَٖ ٖيِب ٔ ٗ ٥هث ثأ ٓٞىلكا ِٕ رزن
وذذَ ٖذ إثٍٖذذٖ ٛسذذٕ ٓذذا ٓ ٔعمذذٔ ٜزّذذْ أوذذا اح السذذيازٛ
فقاه ٗ ٌفسْٚ" :فرٌا ٔاهلل صٗث ٌ".
ٔأقان عم ٜالرٖف٘ صاٟطاً" :ضٗاك اهلل ٖا أ ا تٖث! وذَ أٖذَ
أقامج؟ ٔأَٖ ٌزلج؟ ٔوثٔ ٜافٗج؟ ِمي ىلٍ ٗد!".
فٕق الرزن ِ اً ٖقذٕه" :لسذج ذش  ٜتٖذث ٔلاذين أ ذٕ
عاٗث".
فقاه أشعب ٗ صذٕح إسذثث كٌ" :عذي لعذَ اهلل ال ذٗطاُ
ٗ ضاه أ ٗيف؟".
ٔأ عث الٍسٗاُ أٌساٌٗيف ٔاهلل طٕه العّث
فقاه الرزن" :لقث ٌاج الر ٗع عم ٜق ٓ".
فصا أشعب" :ىلٌا هلل ٔىلٌا ىللْٗ ازعذُٕ ٔ ٥ضذٕه ٔ ٥قذٕٚ
ىل ٥اهلل العم٘ العٗٛي!".
68

ٔوذذث ٖذذثٓ ىلٍ صذذث ٓ ٖرٖذذث أُ ّذذز قىٗصذذْ وذذَ اؾذذز
فقا الرٖف٘ عمٖ ٜثٓ قا ٌ" :ً٦ٟثتيف اهلل ُ ٥زقْ!".
فشّٚر أشعب الثسمث ٔالطاعٔ ٛأ ق ٜعم ٜخٕ ْ خذي زذية
ٖث الرٖف٘ قا:ً٦ٟ
ذذذ ِمي ىلٍ ٗد ٘ ٌثةث ٝأٔ ىلٍ السٕ لٍ و ٙشٕاٞ
ٌعي ...السٕ أقرة ٔطعاوّا أشّ.ٜ
ٔو  ْ ٜىلٍ ضإٌح شٕا ٞتثصاعث اٟط ٛخاٌْ شّٗ ٛىلٍ
ا ٌٕ٧فثطرك أفٕآ الاطُٕ ٔقذاه أشذعب لصذاضب اؿذإٌح:
"افرت  ٘ ٧تٖث وَ ِيا ال ٕا."!ٞ
ٌٔٛذذذر ىلٍ صذذذٕاٌ٘ وعرٔيذذذٔ ٛقذذذاه" :خذذذي تُ لذذذْ وذذذَ تمذذذيف
اؿمٕٔ ٝاخو لْ وَ تميف ا٧طاا ٔاٌءث عمّٗا أٔ ا الرقا
ٔ عمّٗذذا شذذٗ٠اً وذذذَ السذذار ٔوذذا ٞالذذذٕ لٗش مذذْ أ ذذٕ تٖذذذث
ٍِٗ٠اً!".
فامٍ ٜال ذٕا ٞسذاطٕ ٓ عمذ ٜكلذيف المطذي الطذرٔ .ٙقطذع
ٔقثً ىلٍ أشعب ٔالرٖف٘ فسمسا ٔأ ذ ٦ضثذ ٜاعذثٕفٗا .فقذاه
أشعب لصاضب اؿمٕ:ٝ
ذذذ تُ  ٘ ٧تٖث وَ المٕتٍٖش طمٌ فّٕ أزر ٗ ٝاؿمٕ
ٔلذذذٗاَ قٗذذذق الق ذذذر دٗذ ذ اؿ ذذذٕ ل٤لذذذ ٙ٤الذذذثَِ ٖذذذئة
الصىغ قان إءغ لٗش مْ أ ٕ تٖث ٍِٗ٠اً.
69

فذٕتُ صذذاضب اؿمذذٕ ٝهلىذذا ٔقعذث الذذرزٔ ُ٦مشذذرا ضثذذٜ
اعثٕفٗآ فقاه أشعب لمرٖفٖ٘" :ا أ ا تٖث وا أضٕزٍذا ىلٍ وذاٞ
و ع ع الدمش ٖ زٕفٍا عث ِيٓ ا ٧م ٛالٍٗٛفٗ."!ٛ
فقاه الرٖف٘" :صثقج".
فقاً أشعب ِٕٔ ٖقٕه لْ" :ازمس ٖا أ ا تٖذث ٔ ٥تذ ضثذٜ
ٌشتٗيف سقأ ."!ٞخرص أشعب فاٟزاً الس٦ؤ ٛوعثٖ ٚمٕ.ٚٞ
ٔوء ٜالٍّا ٔعمي الرٖف٘ وَ ىل طا ٞأشذعب أٌذْ لذَ ٖعذٕ
ٌٔفث ص ٓ وَ طٕه اٌ٥ثٛا فقاً ىلٍ ٓا ٓ فمىطْ صاضب
اؿإٌح فثعمق دٕ ْ ٔقاه لْ" :أَٖ َ وا أ مج؟".
فقاه الرٖف٘" :لقث أ مثْ يٗفاً".
فماىْ صاضب اؿإٌح لاىٔ ٛخٍ ٜعمّٗا مطىٔ ٛقذاه
لْ" :وثٍ ٜا عٌٕاك؟" ِاك فخي...
ٌٔزه عمْٗ ال ٕا ٞلاىا ٔلطىاً ِٕٔ ٖقٕه:
ذذذ تُ ٖا أ ا الٕقاض ٛع رَٖ!
ٔزعن الرٖف٘ ٖصرخ ٖٔمعذَ ٖٔصذٗ " :لعذَ اهلل كلذيف ال ذٗ
احملثاه لقث قمج لْ أٌا أ ٕ عاٗث فٗقٕه ل٘ أٌج أ ٕ تٖث!".
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أشعب يف ملة
ورح اٖ٧اً ٔأشعب ٖ ٥سىع خ اً عَ ٍاُ ٥ٔ .هث عاًٗ٦
ىلٍ لقى ٛفقث عرفْ الٍات ٗ إثٍٖ ٛفمذي تعذث تٍفذع اؿٗمذ٥ٔ ٛ
الٕعٗم ٔ ٛتعث تقع عٍْٗ عم ٜخٕاُ ٔ ٥عم ٜقًٕ أواً طعاً
شِا الٍات ٗ ل٤وّي قث أصذاطٕا ٖذش مُٕ ٗ طذُٕ ا ٧ض
أٔ أزٕات السىأ .ٞو  ٜأشعب ثا ٚكلذيف الٗذًٕ ٍٖ ٥ثٛذر شذٗ٠اً
ٖٔ ٥فار ٗ ش٘ ٞفثِي ٗ زاٌب وَ زٕاٌب الطرٖق ْاعٛ
ٖثةثُٔ ِٔي ر اٖ ٞعرفٕٓ .فقاه هلي:
ذذذ ع ً٦عمٗاي وع ر الم٠اً!
فرفعٕا أ صا ِي ىللْٗ قاٟمٌٔ ٥" :اهلل ن

راً!".

فدٍ ٜزمْ ٗ اؿاه ٔزمس ٍّٗي ِٕٔ ٖقٕه:
ذذذ المّي ازعمّي وَ الصا قٌ ٔازعمين وَ الااك ٌ!
خي وذث ٖذثٓ ٗ القصذع ٛالذد ذٌ أٖذثّٖي ِٔذٕ ٖقذٕه" :وذاكا
تش مُٕ؟".
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فش ا ٔا أُ ٖقفٕا تّسىْ فقالٕا ٗ فثٕ ٌ" :ش ن مساً!".
فط ا فىْ ٔات

ِٕٔ ٖقٕه:

ذذذ اؿٗا ٚعث ي ضراً!
ٔزعذذن هذذٕه ٗ القصذذع ٛىذذا هذذٕه الفذذا ت ٗ إٗذذثاُ.
فمىا أٔٓ قث أ ا عم ٜأ مّي ٔ ا وذروّي تا ِذي ٗ ذري
خي الثفثٕا ىللْٗ قاٟمٌ:
ض ى ٥ٔ ٛضٗاٌٛ ٞر عءّي ىلٍ ع
ذذذ أّٖا الرزن! ِن عرفج وٍا أضثاً؟ فششا أشعب نصذاعْ
ىلٍ الطعاً ٔقاه" :عرفج ِيا".
فساثٕا عٍْ ٔقث اعثٛرفٕٓ ٔتاا لٕا اؿثٖذ فعر
وذذذٍّي أشذذذعب أٌّذذذي وذذذَ أِذذذن واذذذٔ ٛقذذذث زذذذأٞا ٗ القافمذذذٛ
ا٧خذذرئ ٚقذذاه أضذذثِي ىلُ وعذذْ قعذذ ٛوذذَ زذذن امسذذْ ٍذذاُ ٗ
واذذذ ٛلرزذذذن امسذذذْ أشذذذعب ٗ إثٍٖذذذ ٛفذذذاِثز أشذذذعب عذذذرٔ اً
هلي عَ ضقٗقثْ ٔتسمي الرقعٔ ٛقرأِا فعمي وٍّذا أُ
ٔ
صذذاضاْ قذذث اعذذثقر ٗ أضسذذَ ضذذاهٔ ..قذذث ا ضثذذْ أٖذذاً العسذذر
ٔالءٗقٔ ..لْ ضرف ٛشرٖفٖ ٛث وٍّا إاه ِٔذٕ ٖسذشلْ أُ ٖذشت٘
ذ٘ ٖعأٌذْ ٗ كلذيف العىذن
ىللْٗ وع أٔه قافمذ ٛوثّٗ٠ذ ٛلمرضٗذن
ٖٔ ا ْ ٗ كليف الاسب اؿ٦ه...

***
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قاً أشعب وَ فٕ ٓ فرضن وع قافمذ ٛكاِاذ ٛىلٍ واذٔ .ٛ
ٖاذذَ وعذذْ وذذاه ٔ ٥أٓذذاه ٔ ٖذذث ٗ ذ ذذاة عذذَ فطٍذذٛ
ٍذذاُ ٔقذذث أصذذا ضسذذَ اؿذذاه ىذذا قذذاه :أُ ٖرعذذن ىللٗذذْ وذذع
الرقعَ ٛا ٖقذٗي أٔ ٓ ضثذ ٜالٕصذٕه .لعمذْ خ ذ ٜأٌٗشخذي أشذعب
إذذذاه ٖٔاسذذذن عذذذَ ػ ذذذي الرضٗذذذنٖ ٔ .عذذذثً ودذذذن أشذذذعب
الٕعٗم ٛفقث عا وع القافم ٛعم ٜقثوْٗ ٖةٍّٗي ٖٔءذطاّي
ٔقث اُ عذريٓ أٔه ا٧وذر ىلٍ زاٌذب ٌاقذ ٛعمّٗذا شذٗ ٔشذاة
فمط ٜأُ ال اة دري الااذا ٞفاعذثعمي فذشخ ٔٓ أٌذْ عاشذق
 ٍٛ ٥عىْ ٔقث فرقج ٍّٗىا ا٧ضثار ٔأُ ال ذااة اشذوك وذع
كليف ال ٗ ٗ السفر ٔإ ٔ ٌٛٔ٤اُ عم ٜيٗقٔ ٛعسر .فسعذ٦
هلىذذذا ٗ ذذذن ٖذذذًٕ قرصذ ذاً وذذذَ اـاذذذز ٔ .ذذذاُ ال ذذذٗ وثخمذذذع
ا٧يذذرات طذذ٘ ٞا ٧ذذن فاذذاُ ال ذذاة ٖذذاطب ذذالقر خذذي
ٖقعث ٖ ثا٘ الع ق ٖٔثءٕ ال ٗ زٕع ًا ٔ اُ اعي كليف
ال اة زعفرا فسعن أشعب ٖةين فّٗىا قا:ً٦ٟ
لقذذذذذذذث ا ذذذذذذذين وذذذذذذذَ زعفذذذذذذذر أُ زعفذذذذذذذرا
ٖطذذذذذٗب قذذذذذر

ال ذذذذذٗ ٗ تخذذذذذر المٗذذذذذن

فقمذذذذذج لذذذذذْ :لذذذذذٕ وسٲذذذ ذيف اؿذذذذذب

تاذذذذذج

مسٍٗذذذذذا ٔأٌسذذذذذاك اهلذذذذذٕ ٝشذذذذذث ٚا ٧ذذذذذن
73

فءطاج القافمذٔ ٛأٌسذج ىلٍ أشذعب ٔٓمذْ وعذْ زذن
وذذَ الثسذذا ٖسذذافر ٔضذذثٓ عمذذْ ٜذذن فماذذذ أشذذعب وعذذْ طذذٕه
الطرٖذذق ٍٖذذزٖٔ ُ٥قٕوذذاُ ٔالرزذذن ٗ ذذن ٖذذًٕ وءذذر الطعذذاً
ٔهّذذزٓ ٔأشذذعب ٖ ٥صذذٍع شذذٗ٠اً .فقذذاه لذذْ الرزذذن كاح ٖذذًٕ" :قذذي
الًٕٗ فاطا ".
فقاه أشعب ٥" :أضسَ كليف".
فطا الرزن خي قاه ٧شعب" :قي فاخر ".
فقاه أشعبٔ" :اهلل

س."ُ٦

فدر الرزن خي قاه" :قي فا ر ".
فقاه أشعب" :أخ  ٜأُ ٍٖقمب عم ٜخٗا ٘".
فةر الرزن خي قاه ٧شعب" :قي ا ُ٩فان".
فٍّ أشعب قا" :ً٦ٟقث ٔاهلل اعثطٗٗج وَ
عمٗيف!" ٔتقثً ىلٍ ا ٧ن فقاً فْٗ وقاً زمٌ.

در ٚخٗ٦

***
ٔصن أشعب ىلٍ وأ ٛعشه عَ ٍاُ فقٗن لْ ىلٌٲذْ ذاُ
قذذذث اعذذذثشزر ا اً ٗ واذذذ ٛهىذذذع فّٗذذذا ذذذٌ الرزذذذاه ٔالٍسذذذاٞ
ٔوىن هلي الطعاً ٔال راة.
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ف اآ الٍات ىلٍ ٔىلٍ واذ ٛفٍفذآ ىلٍ عرفذاح فى ذٜ
أشذذعب وذذَ عذذاعثْ ىلٍ عرفذذاح فٕزذذث صذذاضاْ قذذث أقذذاً فّٗذذا
وٍز ٔ ً٥أ ٝأواً إٍزه قطٗعاً وَ اؿىري ورتاط ٛفىا تٓ ٍذاُ
اخ ً٦عمْٗ ضث ٜفث لْ ك اعْٗ ٔتعاٌقا ٔأخ ٓ َا ِٕ فْٗ وَ
الرخأ ٞاعثٕا ٞاؿاه ٔأٌذْ ٍٖ ٥قصذْ لثىذاً عذرٔ وذَ هٌٕٗ٠ذْ
ري الةٍأ ٞالطرة ِٔيا ٖ ٥قًٕ ذْ ذري أشذعب ٔهلذيا أ عذن
ىللٗذذْ فثشوذذن أشذذعب إاذذاُ ٔقذذاه لصذذثٖقْ" :أِذذيا ِذذٕ العىذذن
ال رٖ ٔالاسب اؿ٦ه!" فاٌثّرٓ ٍاُ ٔقاه لذْ" :ألذٗس ِذيا
أشر وَ أُ ٌثعٕ أٌفسٍا ىلٍ وٕاٟث الةري ٔشرا ّي؟ ىلِا ٌثعٕ
ا ُ٩الٍذذذذات ىلٍ شذذذذرا ٍا مذذذذَ ٔوٕاٟذذذذثٌا ٔ ٍاٍٟذذذذا فىذذذذاكا ٗ
كليف؟".
فقاه لْ أشعب:
ذذذ أوا ٌفاك ٔال٘ واٛ؟ فاٗ هٗ٠يف الٍات ِاٍِا؟
فشزاة ٍاُ:
ذذذ ا٧ور ِذٌ .فقذث أ عذمج ىلٍ الٍذات أقذٕه" :وذا ّذٍعاي
وذذذَ أُ تعذذذأ ٔا وذذذا ٍذذذثي فٗذذذْ!" فقذذذالٕأ" :أٖذذذَ ذذذيف ٔأٌذذذج ٗ
عرفاح؟" فقمج هليٓ" :ا ث ِي ٔقث صرمت عم ٜا٧خذر فءذً٦
عَ الٍزِ ."ٛففعمٕا ٔوا تالٕا ٖفعمُٕ ٔتميف ٓريِي الااة.
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اعثطاة أشعب تميف اؿٗا ٚاؾثٖث ٚلقث عرفج ٖثٓ خقذن
الث اِي ٔ طٍْ ال اع ّٔٚرٓ الاسأ ٞأصا ال ذراة وذَ
لزًٔ عىمْٖ ٥ .فٗق وٍْ ىل ٥ىللْٖٗ ِٕٔ .عث شرٖيف ٍاُ ٗ ن وا
وميف ضث ٗ ٜكليف اـا ً اليٖ ٙقًٕ غثوثّىا.
ٔ ٖث أشعب أَٖ ٍٖفق والْ ٔ ٖ ش أُ ٖر ب ٓذا اً
ذذالارا ٞوىمذذْ ٗ ثٔاتذذْ ٔ ٔضاتذذْ وذذَ واذذ ٛىلٍ عرفذذاح
ٔوَ عرفاح ىلٍ وا.ٛ
فيِب ىلٍ نات سٕ الثٔاة فقاه لْ:
ْ.

ذذذ اطمب وا ش٠ج وَ الدىَ ٔأعطين ٓا ًا ٖمٗق ٘ ٔألٗذق
فقاه الٍخات ِٕٔ ٍٖٛر ىلٍ يخ أشعب:
ذذذ تاةٓ ٜا اً عٗٛي اهلٗ ٛ٠عرٖع اـطٕٚ؟..
فقاه أشعب:

ذذذ أ ة٘ ٓا اً لٗس الصةري احملثقر ٔ ٥الااري إ ثّر
ىلكا خ ٦لذْ الطرٖذق تذثفق ٔىلكا دذر الزضذاً ترفذق ىلُ أقممذج
عمفْ ص ٔىلُ أ درتْ شار ٔىلكا اثْ ِاً ٔىلُ اذْ
ريٌ ٙاً.
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فٍٛر ىللْٗ الٍخات قىمق ًا و ثِٔاً خي قاه لْ:
ذذذ ٖا عاث اهلل اص  .فذنُ وسذ اهلل قايذ٘ واذٓ ٛذا اً
أصاج ضازثيف ىلُ شا ٞاهلل.
خي أ آ عث كليف ٓا اً ضسَ إٍٛذر أٌٗذق إّٛذر لذٗس ذْ
وَ اـصاه وا طمب أشعبٔ .لاَ فْٗ وَ ا٧وا اح وا ٖةرٙ
فر اْ أشعب وَ عاعثْ ٌٔقث الرزن الدىَٔ .و ٖ ْ ٜثاخو
و ٖٗ ٛعرفّا وَ قان  ٥عم ٜقثوْٗ ٔ ٥عمّٚ ٜر ا ٔ .ٛعذا
ذذْ ىلٍ عرفذذاح ..فمذذي ىمطذذْ وذذع اؿىذذري الٕاقفذذ ٛالاذذاة ات اٞ
ل شٌّا ٔتعٗٛىاً ل شٌْ .فر طْ ٔضذثٓ ؼذج ٌافذيٍ ٚذاُ ٔ خذن
فشلق ٜفمس ال راة قاٟى ًا ٔالرزاه ٔالٍسا ٞكثمطٌٍ ٔ .اُ
لٗشعذذْ وذذَ ٗاذذ ٛأشذذعب ٗ السذذٕ ٕٔذذا صذذٕ لذْ السذذار وذذَ
الذذذِٕي ٔاـذذذٗ ٞ٦قذذذث ضذذذن قذذذن أشذذذعب ٗ الةٍذذذأ .ٞىلكا القذذذًٕ
ٖءذذسُٕ ٖرٖذذثُٔ أُ ٖسذذاثٕٓ ِٔذذٕ ٖ ٥رٖذذث أُ ٖسذذاج ٔوذذا
ذذا ٔا ٖذذرُٔ أشذذعب اخ ذ ً٦ضثذذِ ٜممذذٕا فذذرضٌ ٔأقاذذن عمٗذذْ
الرزاه ٔأقامج الٍسأ ٞا تفعج ا٧صٕاح تقٕه لْ:
ج لٍا صاضايف!
ا ٯ
ع ٳ
ذذذ كا ٯ
فذذش ا أُ ٖٮسذذاث٭ْ فمذذي ٖسذذثطع ٔأقاذذن الٍذذات عمذذٍ ٜذذاُ
ٖقٕلُٕ لْ:
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ذذذ لقث ضءر أشعب فىَ أضسَ ٍا ..ٞأٌج أٔ أشعب؟
فقاه ٍاُ:
ذذذذذ أٌذذا شذذ٘ٔ .ٞأشذذعب شذذ٘ ..ٞأٌذذا أ ذذين ذذث ِئ .أعذذاج
ثٍٖا أوا أشعب فٗةين ذثٍٖا ٖٔسذاج ذث ِي فسذإت٘
ىلكُ أ م ٜوَ عإح أشعب! فذٕاهلل وذا أعذاج ضثذ ٜتذثفعٕا
الدىَ!
فصا الٍات:
ذذذ ٌثفع ٔاهلل!
ٔصاضج الٍسا ٞتطمب ىلٍ أشعب أُ ٖةين فقاه هلَ:
ذذذ دىٍْ

ىا قء ٜتوٗم٘.

فقمَ:
ذذذ ٌثفع ٔاهلل.
فساج ٍأٌُّ .ق اؿىا ؼج الٍافي .ٚفقاه أشعب:
ذذذ ِيا ٔاهلل ِٕ ٔضثٓ الي ٙطرة لةٍاٍ ٞاُ!
خي شرة طمٌ ٔ فع عقريتذْ ٖةذين صذٕتْ اؿسذَ ٖٔ ذري
ىلٍ ٍاُ:
أٔ ر الٍذذذذذذذذذذذثواُ ِىذذذذذذذذذذذا

ٔوةذذذذذذذذذذذذذذذذَ ىلُ ت ٭ةٍٵذذذذذذذذذذذذذذذذٜ
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فٗذذذذذْ وذذذذذَ

أضسذذذذذذَ ا٧قذذذذذذٕاً ضذذذذذذاً٥

ذذذذذاُ أصذذذذذىا

فءطيف ا مس ٔطرة ٔاٌّالج عمذ ٜأشذعب تٖذاح اؿىذث
ٔا٫عساة...

***
وذذذذرح اٖ٧ذذذذاً ٔشذذذذاعج ٗ واذذذذ ٛأخاذذذذا كلذذذذيف إٍذذذذزه ٗ
عرفذذذاح ٔأعذذذا أِذذذن واذذذ ٛال ذذذااٖ ٛىلٍ الذذذٕال٘ ىلُ ِذذذيَٖ
القٕا َٖ ٖ ٥فواُ عَ ِيا الفعن ضث ٜفسذثح أضذثار واذ.ٛ
فش عن الٕال٘ ال رط ٛىلٍ ٍذاُ ٔأشذعب لٗطءذرِٔىا ٔ اٌذا
قث قاوا عَ الع أ ٞاوذث ٨طٍاِىذا ذشلٕاُ الطعذاً ٔقذث شذرة
لٗمث٠ي أشعب ضث ٜزعن ٖقٕه َٕ ضءر:
اعذذذذذقين صذذذذذرفا ٓٗىذذذذذا

تذذذذذذذوك ال ذذذذذذذٗ صذذذذذذذاٗا

ٔترٖذذذذذذذذْ الةذذذذذذذذ٘ شذذذذذذذذذثا

ٔترٖذذذذذذذذْ الرشذذذذذذذذث ٗذذذذذذذذذا

ٔ أ ٝخا وّىا ال رط ٛوقذامٌ فشعذر ى ِىذا ٔ اٌذا
قث أعا ا عر ا اً ىفٗاُ فْٗ الٍات ٔاؿىري ىلكا ٔقع خطب وذَ
ِيٓ اـطٕة .فاا ىلٍ قٕ تخا وا إٌا فْٗ ٔ .اس الثا
زذذاه الذذٕال٘ ..فمذذي هذذثٔا ذذري أشذذعب ٔ ٍذذاُ ..فقا ِٔىذذا ىلٍ
واذذ .ٛفذذيِاا ٔتر ذذا خا وّىذذا ٖطمذذق الٍذذات ىلكا ٥ضذذج عذذاعٛ
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ا٧وذَ ٔالسذذ٦و ٔ .ٛخذن الرزذذاه ششذعب عمذذ ٜالذٕال٘ فمىذذا تٓ
قاه:
ذذذ لٗس ِيا اٍاُ وَ أٌج أّٖا الرزن؟
فةىز أشعب عٍْٗ ٔقاه" :خا ويف ٔعاثك!".
ٔؿ ٜالٕال٘ وَ ضر اتْ وا زعمْ ٖقٕه لرزالْ:
ذذذ ِيا الرزن شا ة.
فقاه أشعب ..٥" :أصمطيف اهلل!".
فقاه الٕال٘" :اعثٍإّٓ!".
فشقان الرزاه عم ٜأشعب ف ىٕا اٟط ٛفىْ خي قالٕا:
ذذذ ىلُ ٌاّثْ  ٥تاٌ عمْٗ.
فقاه الٕال٘" :قٗ."!ٕٓ٠
فصذذذذا أشذذذذعبٔ" :ىلُ
ع اٟ٘؟!".

أقذذذذ ١شذذذذرا اً فىذذذذَ ٖءذذذذىَ لذذذذ٘

ٔ ٖاث ٖثي عاا تْ ..ضث ٜخن قٗ ٛالرزاه اٍذاُ .فمىذا
أُ أ ٝالٕال٘ ٍاُ ضث ٜعرفْ ٔصا ْ:
ذذذ ٖا عثٔ اهلل! طر تيف وَ وا ٛفصذرح تفسذث ٗ إ ذعر
اؿراً!
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فقاه ٍاُٖ" :اي ُٕ عمٗيف أصم اهلل ا٧وري".
فذذشور الذذٕال٘ ٕيذذعّىا ٗ اؿذذاس ضثذذ ٜالصذذاا ٔ .وذذا ىلُ
طمذذذع الٍّذذذا ٔزمذذذس الذذذٕال٘ ٗ فمسذذذْ ضثذذذ ٜأوذذذر شصذذذطاة
ال ذذااٖ ٛفشضءذذرٔا .فسذذشهلي الذذثلٗن فقذذالٕا" :أصذذمطيف اهلل
الثلٗن عم ٜصط ٛوا ٌقٕه أُ تذشور ظىٗذع ٓذري واذ ٛفوعذن
ّذذا أوٍذذا ٞىلٍ عرفذذاح فٗطمقِٕذذا فذذنُ ٔقفذذج عا تّذذا عمذذٜ
وٍزلْ ُٔ إٍاته فٍطَ ري اك ٌ ٔ ٥واطمٌ".
فقاه الٕالٌ٘" :عي ىلُ ٗ ِيا لثلٗٔ ً٦شاِثاً عث."ً٥
ٔأوذذر وذذَ عذذاعثْ عىذذري وذذَ ٓذذر واذذ ٛالذذد لماذذراٞ
فش عذذمج ٔأطمقذذج فذذنكا ِذذ٘ تصذذري ىلٍ وٍذذزه ٍذذاُ  ٥تمذذٕ ٙعمذذٜ
شٌّا ْ عمٗى ٛخاري.ٚ
ش٘ٞ
فمىا عمي الٕال٘ يليف قاه" :وا عث ِيا ش٘ ..ٞزر ٔٓ!".
فذذذشت ٜالرزذذذاه اٍذذذاُ ٔزذذذر ٔٓ وذذذَ خٗا ذذذْ فمىذذذا ٌٛذذذر ىلٍ
السذذذٗا ٙالثفذذذج ىلٍ ا٧وذذذري قذذذا ٥" :ً٦ٟٮذذذ ٵث أصذذذمطيف اهلل وذذذَ
ير ٘؟".
فقاهٌ" :عي ٖا عثٔ اهلل!".
فقاه ٍاُ:
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ذذذذذ ٔاهلل وذذا ٗ كلذذيف شذذِ٘ ٞذذٕ أشذذث عمذذٌ ٜفسذذ٘ وذذَ أُ
ٖ ذذىج ٍذذا أِذذن العذذرا ٖٔءذذطإا وٍذذا ٖٔقٕلذذٕا أِذذن واذذٛ
هٗزُٔ شّا  ٚاؿىري!
فءطيف الٕال٘ ٔفار قمٗ ً٦خي قاه:
ذذذ أؼب أُ أخم٘ عاٗميف؟ عم ٜشر..ٙ
ذذذ ٔوا ِٕ ضفٛيف اهلل ٔأ قاك!
ذذذ أُ تةا وَ عاعثيف أٌج ٔصاضايف ِيٓ الا. ٦
كِب ٍاُ ٔأشعب تٕاً ىلٍ عرفاح لٗطى ٦وثاعّىا ٖٔرض٦
ىا أور الٕال٘ .فٕزثا خا وّىا قث عاقّىا ىلٍ الٍٗ ٛفٕيع
الث اِي ٔإ ٦س ٔوا خ ٔ  ٗ ٦صر ٔتّٗش لمذّرة .فٕخذب
عمْٗ ٍاُ فءر ْ ير ًا و ض ًا فقاه أشعب:
ذذذذذ و ذاكا تصذذٍع؟  ٥تءذذرة العاذذث ذذن ِذذيا الءذذرة فقذذث
فعج فْٗ ىا فعج أٌجٔ ..ضق٘ فْٗ طقيف أٌج!
فقاه ٍاُ:
ذذذ ىلٌ٘ أيرة ٌصٗيب وٍْ!
فششا أشعب ىلٍ الصر :
ذذذ ِٔيٓ؟
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فقاه ٍاُ:
ذذذ

ن شٖ٘ ٞٮقسي ٍٍٗا العثه..

فقاً أشعب ىلٍ اـا ً فءر ْ ِٕ أٖءاً قا:ً٦ٟ
ذذذ ٔأٌا ايرة ضصد فْٗ..
فاٌفمج وٍّىا العاث ٔ اُ زمثاً ٌ طاً ك ٗاً ٔ فع خٗا ْ
ٔعم عمّٗىا ٔقاه" :اقسىا ِيٓ عم ٜصث اؿصا!".
ٍٔٔ ا ٧ذذذذا ٔ .ٞقٗذذذذا ِىذذذذا و ذذذذةٕلٌ ٖٕوّىذذذذا ظىذذذذع وذذذذا
اعثطاعا ْعْ ٔ ٗع وا قث ا عمٗ ٜعْ ٔخرزا وَ كليف الٍعٗي
تعفٌ...
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أشعب يف احلناو
عا أشعب ٔ ٍاُ ىلٍ إثٍٖ ٛفثخِ٦ا خذٕه الٛذافرَٖ
خمفّىا عاذثِىا اهلذا ة ذذذذ ٔقذث ازعذآ ٔأ يذٗآ ذذذذ وىذن هلىذا
الصر ٔاـرياحٔ .قث تعاِثا عم ٜأُ ٖقٗىا وع ًا ٗ وٍزه ٔاضذث
لٍٗفقذذا فٗذذْ ِذذيا إذذاه عذذٕٖأً .كِذذب أشذذعب ىلٍ ا ٓ أٔه ا٧وذذر
فذذذرأ ٝاورأتذ ذْ ٔعٗالذذذْ ٔتذذذرك هلذذذي عذ ذ الٍفقذذذٔ ٛعذذذرص عمذذذٜ
الاٍذثٖ ٙسذذشه عذذَ خذ ٓ ٖٔءذطيف وذذَ أطذذٕا ٓ ٖٔذذرٗ ٝذ
ٔقع العٕ  ٚعمْٗ فسشه عٍْ فقٗن لْ ىلٌذْ خذرص فةذ وذَ اذرٚ
الصذذاا لٗقثءذذ٘ ز ذٔ ً٦سذذ ٛاِذذي فءذذمج ٍٖ ذاً عمٗذذْ ٔأُ
ِيا وا ٖ ةمْ وٍي أٖاً طٕٖم ٛفّذٕ ىذرص وذَ أزذن ِذيا الذثَٖ
وذذذَ أٔه الٍّذذذا فذذذٖ ٦رزذذذع ىل ٥وذذذع تخذذذرٓ لاعذذذث ال ذذذق ٔ ٛدذذذرٚ
إىاطمذذ ٛفسمذذس أشذذعب ٍٖثٛذذرٓ ضثذذ ٜزذذع فىذذا ٔقذذع ٌٛذذر
الاٍذذث ٙعمذذ ٜأشذذعب اا ذذْ ضثذذ ٜاوثقذذع لٌٕذذْ فا ثذذث ٓ أشذذعب
صاٟطاً:
ذذذ  ٥ؽب٭ شٗ٠اً ش ٘ أٌج ٔأو٘!
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ٔقذذا عمٗذذْ أخاذذا الرضمذذٔ ٛأ آ وذذا ِذذٕ فٗذذْ وذذَ الٍعىذذٛ
فششذذر ٔزذذْ الاٍذذثٔ ٙزعذذن ٍٖٛذذر ىلٍ خذذٕة أشذذعب الٍٗٛذ
وعسااً أٔه ا٧ور ري أٌْ عا فّز أعْ ٔقاه وثفاخراً:
ذذذ ٔ ٥اهلل ..أَٖ كليف القىٗا!
فمي ٖفطَ أشعب ٔقاه:
ذذذ أ ٙقىٗا؟!
ٔفسش ٚتي ر المٗم ٛالد عار فّٗذا الاٍذث ٙفءذطيف
ضث ٜوج عٍٗآ فش ا أُ ٖسرٓ ُّٖٕٔ عمْٗ تمذيف إصذٗا ٛالذد
وا تاه ٖي رِا فثعآ ىلٍ طعاً ٔشراة ٗ كليف إٍزه الذيٙ
زعمذذذْ ِذذذٕ ٔ ٍذذذاُ ٍٕا وثّىذذذأ .وءذذذ ٜأشذذذعب فذذذشخ ٓ صذذذثٖقْ
ٔشرٖاْ لٗعث ٔلٗىذ ٗ ٛكلذيف إسذا ٔ ٞأ ٝأشذعب أُ شذعرٓ قذث
طاه ٔ ثٌْ قث اتس وَ طٕه السفر.
فقاه لمخا ً:
ذذذ اخو لٍا ٓاواً ٌٗٛذ الاقعذ ٛطٗذب اهلذٕا ٞوعثذثه إذاٞ
ٔض٦قاً خفٗ الٗث ضثٖث إٕع ٜقمٗن الفءٕه.
فقا ٓ الة ً٦ىلٍ وا أ ا ٔ خن أشعب اؿىاً فمي ٖرعذْ
ىل ٥زذذن قذذث خذذن عمذذ ٜأخذذرٓ ٔعىذذث ىلٍ قطعذذ ٛطذذٌ فمط ذ ّذذا
زاٍْٗ ٔٔيعّا عم ٜأعْ خي خذرص ٔ خذن تخذر فسعذن ٖثلاذْ
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لا ًا ٖاث العٛذاً ٖٔةىذزٓ ىذزًا ّٖذث أ٧صذاه خذي عىذث ىلٍ
أعْ ٖةسمْ ٖٔرعن عمْٗ إأ ٞىلكا أ٧ه قذث عذا فذرأ ٝالدذاٌ٘
وٍّىا ًا ٗ العىذن فماىذْ لاىذ ٛذا ح تطذري أعذٍاٌْ ٔقذاه
لْ:
ذذذ ٖا لاع وا ليف ٔهليا الرأت ِٕٔ ل٘؟
فقذذاً ىللٗ ذْ إءذذرٔة ٔعط ذ عمٗذذْ مطىذذٛ
صٕا ْٔ :قاه لْ:

ذذا ح تءذذٗع

ذذذ ن ِيا الرأت ضق٘ ٔوما٘ ٔٗ ٖث.ٙ
ٔت ٦ىا ضث ٜتعاذا ٔؽاك ذا ا٧خذٕاة ٔعذا ا ٖثطا ىذاُ
ىلٍ صاضب اؿىاً .فقاه لْ أ٧ه:
ذذذذذ أٌذذا صذذاضب ِذذيا الذذرأت ٌ٧ذذ٘ لطخذذج زاٍٗذذْ ٔٔيذذعج
عمْٗ الطٌ.
ٔقاه الداٌ٘:
ذذذ ن أٌا والاْ  ٌ٘٧سمثْ ٔ لاج صاضاْ.
فقاه اؿىاو٘:
ذذذ اٟثٌٕ٘ الز ُٕ أعشلْ ٖ٧اىا ِيا الرأت؟
فيِب الرز ُ٦ىلٍ أشعب ٔقا ٥لْ:
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ذذذ لٍا عٍثك شّا  ٚفقي وعٍا!
ٔ اُ أشعب وا تاه وٕيذٕعاً ٗ وااٌذْ ٔيذعا ٖفّذي
ٖذذا ضذذثر أواوذذْ شذذٗ٠اً ٔ ٥أ ك هلذذيا ال ذذسا وعٍذذ ٜفذذٍّ
ٔعا وعّىا ىلٍ صاضب اؿىاً فا ثث ٓ اؿىاو٘ قا:ً٦ٟ
ذذذ ٖا زن  ٥تقن ري الصث ٔ ٥ت ّث ةري اؿق قن ل٘:
ِيا الرأت ّٖ٧ىا؟
فٕق أشعب ِ ًا و ثِٔاً ؿ ٛٛخي قاه:
ذذذذذذ ٖذذذا عافذذذاك اهلل ِذذذيا أعذذذ٘ أٌذذذا قذذذث صذذذطاين طذذذٕه
الطرٖذذذق وذذذَ إثٍٖذذذ ٛىلٍ واذذذٔ ٛوذذذَ واذذذ ٛىلٍ عرفذذذاح ٔوذذذا
شااج أٌْ ل٘.
فقاه لْ اؿىاو٘ وٍثّراً:
ذذذ اعاج ٖا فءٕل٘!
خي واه ىلٍ أضث اـصىٌ ٔقاه لْ:
ذذذ ٖا ِيا ..ىلٍ وثِ ٜيٓ إٍافسٍٗ ٛاىا عمذ ٜأت صذةري
ال شُ قمٗن اـطر!
خي عرص عم ٜاـصي ا٩خر ٔقاه وٌّٕاً عمْٗ:
ذذذ ٔأٌج ٖا ِيا! ِب أٌامي تر٭ أت ِيا الثٗس!
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ٔ ٦ا تذث ٝخٗا ذْ عمذٜ
فقاً أشذعب وذَ كلذيف إاذاُ خسذ ً
عسن ٔاٌسنٵ وَ اؿىاً فٕزث خا وْ إٍثٛر الااة ٖقٕه لْ:
ذذذ ٌعٗى ًا ىلُ شا ٞاهلل!
فّٕ ٗ ٝاؿاه افْ عم ٜقفا اـا ً.
ذذذ أٌعي اهلل عمٗيف ّيا!
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أشعب واحلالق
أعر أشعب فثخن إٍزه ٔأٔص ٜالةذ ً٦أٌٗشتٗذْ عذ٦
ٔأٌٗطي ِيٓ إر ٚف ٦وءرٓ فءٕلٗ ًا ٔ ٥خرخذا اً .فطسذاْ وذا
كِب وَ الٕقج ٗ ري ش٘ ٞعٕ ٝوا تٓ وَ شسا ٔوا ؿقذْ
وَ عااة!
فاٌصر ٔعا رزن
عمٔ ٜزْ أشعب ضث ٜقاه لْ:

خن فسمي ٔوا ِٕ ىل ٥أُ ا ح ٖثٓ

ذذذ زعمج فثاك ِيا ٔزْ  ٥أعرفْ فىَ أٌج؟
فقاه أشعب:
ذذذ امس٘ أشعب.
فقاه اؿ: ٦
ذذذذ ذش ٘ أٌذج ٔأوذ٘ ِذذيا ا٥عذي  ٥هّمذْ أضذث ٗ إثٍٖذذ!ٛ
ٔوَ أَٖ قثوج؟ فنٌ٘ أ  ٝأخر السفر عمٗيف؟
فقاه أشعب:
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ذذذ وَ وا..ٛ
فقاه اؿ: ٦
ذذذ ضٗاك اهلل وَ أ ض الٍعىٔ ٛالرفاِ ٔ ٛمذث عذٕه اهلل
الارٖي.
لقذذث ضءذذرح ٗ شذذّر وءذذاُ زاوعّذذا ٔقذذث أشذذعمج فٗذذْ
إصا ٗ ٔأقٗىج الوأٖ ..
ٔزعن ٖقا قص ٛطٕٖم ٥ ٛتخر هلا ٔ ٥وعٍٔ ٜأشعب ٖص
ٌفسْ.
ٔفر اؿ ٦وَ القص ٛفعا ٖسشه:
ذذذ ٔأ ٙش٘ ٞأقثويف؟ أصمطيف اهلل!
فشزاة أشعب:
ذذذذذ أقذذثوين الذذزوَ ٔتقمااتذذْ ٔلاذذَ ىلكا فر ذذج عذذشخ ك
ا٧وٕ عمٔ ٜزّّا.
فقاه:
ذذ ٔتعرفين إٍاته ٔالسايف الد ز٠ج عمّٗا.
فقاه أشعب:
ذذذ ٌعي.
90

ٔ اُ اـا ً ٔاقفاً عم ٜوقر ذ ٛوٍّىذا .فٍٛذر ىللٗذْ أشذعب
ٌٛر ٚقاعٗ .ٛفثٌا وٍْ الةِٔ ً٦ىس ٗ أكٌْ وعثي اً:
ذذذ لَ أزث ض٦قاً ٖساج ضثٖ ٜفر !
ٔوالج ال ىس ىلٍ الةرٔةٕٔ .با فر اؿ ٦وَ الاً٦
ٔ ٖفر ٖا زا ٞلْ ٔأخرياً قاه:
ذذذذذ لذذٕ اٌذذج ا٥عذذثطاع ٛقاذذن الفعذذن لاٍذذج قذذث ضمقذذج
أعيف .فّن تر ٝأُ ٌاثث٢؟
ٌّٔذذ فٕخذذذب عٗذذذثأً .وذذذا أُ اعذذذثٕخق أٌذذذْ أفمذذذج وذذذَ ٖذذذث
اؿٔ ٦وٕاعْٗ ضث ٜصا ٗ اـا ً:
ذذذ عمق ِيا اؿ ٦وَ العقاٌ.
فّسي عمْٗ اـا ً سٕاعثٓ القٕٖٔ ٛعمقْ
لْ أشعب:

ىا أور .فقاه

ذذذ زعمج فثاك عشلثين عَ إٍاته ٔالسايف الد قثوج
عمّٗذذذا ٔأٌذذذا و ذذذةٕه ٗ كلذذذيف الٕقذذذج ٍٍٔٚذذذج أٌذذذيف و ذذذةٕه
عىميف فشٌا أقصّا عمٗيف ا ُ٩فاعثىع :خرزٍا وذَ واذٗ ٛ
إسا ٞفٍزلٍا ٠راً كاح نٗن ٗ ّٚر ٚالةثٖ .ا  ً٦أٔزع!
فءر ْ العاث ع ر ٚأعٕا .ٙفقاه أشعب:
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ذذذ ٔ
طمٕ الٍّا .

اٍذا عٍذث إسذا ٞفٍزلٍذا عذٌ وذا ٞضٕهلذا ع ذب عٍذث

ٖا  ً٦أٔزع!
فءر ْ اـا ً ع ر ٚأخرٔ .ٝقاه أشعب:
ذذذ خي
ا٧صٗن.

اٍا يط ٜالًٕٗ ٔعرٌا ىلٍ لع ٔقث أشرفٍا عمذٜ

ٖا  ً٦أٔزع!
فءر ْ العاث ع ر ٚخالدٔ .ٛقاه أشعب:
ذذذ ٔ عثٟي

اٍا ٔعرٌا ضثٔ ٜزثٌا...

فصا اؿ ٦وقاطعاً:
ذذذ ٖا عٗث ٙعشلثيف اهلل ىلٍ أَٖ ترٖث أُ تامغ؟
فقاه أشعب:
ذذذ ىلٍ إثٍٖ.ٛ
ذذذ لسج تامةّا ضث ٜتقثمين.
فقاه أشعب:
ذذذ أتر يف عم ٜأ ٥تعٕ ؟
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فصا اؿ: ٦
ذذذ ٔاهلل  ٥أعٕ أ ثاً.
فو ْ ٔ .اُ إسا ٞقذث أقاذنٔ .ضءذر ٍذاُ ٔالاٍذث..ٙ
ٔأ صذذرا اـذذا ً وذذن ٔخذذا اؿذذ ٦فسذذش ٥فشخ ِىذذا أشذذعب
اـ .
فقاه الاٍث:ٙ
ذذذ ٔ ح أٌيف مةج ْ ىلٍ أُ تشت٘ عمٌ ٜفسْ!
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على اخلوان
زمس اؾىٗع ٖثطا خُٕ عاع ٛقان أُ ٖٕيع ٍّٗي اـذٕاُ
ٖٔقذذثً ال ذذراةٔ .ضم ذ أشذذعب عمذذ ٜاؿذذ ٦أُ  ٖ ٥ذ ضثذذٜ
وءر وعّي الع ا .ٞفقث فذآ وذَ الثش ٖذب وذا أ مذْ وذَ ٖذث
العاذذثٔ .أخذذي الاٍذذث ٙهذذٕه ٍٛذذرٓ ٗ أمذذا ٞإاذذاُ ٖٔعسذذب
الرٖا ٔ .حملْ ٍاُ فقاه لْ واثسىاً:
ذذذ أ اك شثٖث العسب!
فقاه الاٍث:ٙ
ذذذ ىلٔ ٙاهلل ٌعي.
خي أ
ذذذذذ ٔوثذذٜ
اي ًٖٕ؟

عا:ً٦ٟ
ذذاُ الرضٗذذن؟ قاذذن أُ أِذذث ٙأشذذعب القىذذٗا

فمي ٖفطَ ٍاُ ٔقاه:
ذذذ أ ٙقىٗا؟
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فا ثسذذي أشذذعب ٔتذذي ر عٍثٟذذي أوذذراً
الاٍث ٙفْٗ .فشقان عمْٗ ٖقٕه لْ:

ذذاُ ٖذذٕ أُ ٖسذذشه

ذذذ اهلل أ ٥أخ تٍا :ىلٌا ٌراك ٔ٧ه وذر ٚتصذٍع شذٗ٠اً الفسذا
فْٗ ٚاِر ٔالفاٟث ٚليف فْٗ ري ورزٕ .ٚأخ ٌا عَ وءٗيف ن
ٖذذًٕ ىلٍ زذذن ٗ تخذذر السذذٕ لثقثءذذ٘ وٍذذْ ٔسذذ ٛاِذذي ٍٖ ذاً
عمْٗ ..إِٔ ضزً وٍيف؟  ٥ىلِا اؿزً أُ ٖث ث اٌ٫ساُ ٗ ري
تءٗٗع.
فالثفج الاٍث ٙىللْٗ قا:ً٦ٟ
ذذذ ٔوا ِٕ ٔزْ الثءٗٗع؟
فقاه أشعب:
ذذذذذذ ٔزذذذٕٓ الثءذذذٗٗع ذذذدري .ٚفٕاضذذذث :ٚأٌٲذ ذا ٌ ٥ذذذشوَ عمٗذذذيف
اٌثقذذاض ذذثٌيف ٔقذذث خذذ ٦وذذا خذذ ٦وذذَ عذذٍيف ٔأُ تعثذذن فثذذث
الثقايذذ٘ الاذذدري سذذاب ِذذيا القمٗذذن أٔ تث ذذا ن الاعٗذذث عذذَ
القرٖذب ٔخاٌٗذذ :ٛأٌذيف ىلُ ػّذذث ِذيا اؾّذذث فذ ٦ذذث لذيف وذذَ أُ
تز ا ٗ الع ا ٞىلُ ٍج َٖ ٖثع  ٜأٔ تثع  ٜىلُ ٍج َٖ
ٖ ٥ثع ِٔ .ٜيا ىلكا ازثىع اُ أ در وَ ٔس ٛاِي ٔ .عذث
فنٌذذيف ؼثذذاص أُ ت ذذق ٔعذذ٘ السذذٕ ٔعمٗذذيف خٗا ذذيف ٔاؿىٕلذذٛ
تسذذثقاميف فىذذَ ٍِّذذا ٌذذؤ ٚوذذَ ٍِّذذا زي ذذ ٛفذذنكا الدذذٕة قذذث
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أٔ ٔ ٝوذَ كلذذيف أُ ٌعمذيف تٍقذذب ٔتذر ٔعذذا عذرأٖميف تثسذ
ٔتامٔ ٜلعميف أُ تعدر ٗ ٌعميف فثقثٲِا قثٲ ًا ٔلعميف تّرتّا ِرتا
وذذَ دذذر ٚالذذيِاة ٔاٖ٫ذذاة ٗ عذذاٗن ِذذيا الذذثَٖ الزِٗذذث .وٍذذي
وثٔ ٜأٌج تيِب لمىطالأ ٛا٥قثءاٞ؟
فقاه الاٍث:ٙ
ذذذذذذ وٍذذذي ٖذذذٕوٌ وذذذَ تذذذا ٖ المٗمذذذ ٛالذذذد أِذذذثٖج فّٗذذذا لذذذيف
القىٗا.
فشخف ٜأشعب ا ثساؤ ٛوءٖ ٜقٕه:
ذذذذذ وءذذ ٜىلكُ ٔقذذج طٕٖذذن ٔأٌذذج عمذذِ ٜذذيٓ إ ذذق ٛتثااذذث
ذذذن وذذذا ك رٌذذذا لذذذيف وذذذَ اـسذذذاٟر ٔ ٥ػذذذين ىلكا زٍٗذذذج ىل٥
ٔسذذذذ ٛاِذذذذئٕ .ذذذذا ٍذذذذا ٌدذذذذق اٟىذذ ذاً عاىثذذذذيف ٗ ذذذذن
تصرفاتيف .فقث أعٗثٍا ٔاهلل ِذيٓ إ ذامٔ .ٛأضااٍذا أُ ٌسذشليف
فّٗا.
فثٍطٍ الاٍثٔ ٙقاه:
ذذذ أوا وا ك رمت وَ اٌثقاض الاثُ فنُ الي ٙأخا عمٜ
ثٌ٘ وٍْ ِٕ الثعٔ ٛقم ٛاؿر ِٔ ٛن أٖثي أصذ أ ذثاٌ ًا وذَ
اؿىالٌ ٔالطٕافٌٔ .لرَا أقىج ٗ إٍزه ع ا٧ور فش در
الصعٕ ٔالٍزٔه خٕفاً وَ قم ٛاؿر ذٔ .ٛأوذا الث ذا ن الاعٗذث
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عَ القرٖب فشٌا  ٥أعرض لماعٗث ضث ٜأفذر وذَ القرٖذب ٔأوذا
وذذا ك ذذرمت وذذَ الزٖذذا  ٗ ٚالطعذذاً فقذذث أٖقٍذذج ٌفسذذ٘ ٔاطىذذشُ
قميب عم ٜأٌْ لٗس لٍفس٘ عٍث ٙىل ٥وا هلذا ٔأٌّذا ىلُ ضاعذاثين
أٖذذاً الثعذذب ضاعذذاثّا أٖذذاً الراضذذٔ .ٛأوذذا وذذا ك ذذرمت وذذَ تمقذذ٘
اؿىٕلٔ ٛوَ وزآ ٛأِن السٕ ٔوَ الٍو ٔاؾية فشٌا أقطع
عرض السٕ وَ قان أٌٗقًٕ أِن السٕ لصذ٦تّي خذي ٖاذُٕ
زذذٕع٘ عمذذّٚ ٜذذر السذذٕ ٔأوذذا وذذا ك ذذرمت وذذَ شذذشُ الٍعذذن
ٔالسرأٖن فنٌ٘ وَ لذثُ خرٔزذ٘ وذَ وٍزلذ٘ ىلٍ أُ أقذوة وذَ
ذذاة صذذاضيب فنِذذا ٌعمذذ٘ ٗ ٖذذثٔ ٙعذذرأٖم٘ ٗ ىذذ٘ ..فذذنكا
صرح ىللْٗ لاسثّىا فنكا خرزج وَ عٍذثٓ خمعثّىذا فّىذا ٗ
كلذذذيف الٗذذذًٕ أٔ ٮ أ ذذذثاٌ ًا ٔأضسذذذَ ضذذذا .ً٥قذذذ٘ ا ُ٩لاذذذي ٖذذذا
ك رمت ش٘ٞ؟
فقالٕا ْٗع ًا ٗ عسم:ٛ
ذذذ ..٥
فش

الاٍث ٙامساً:

ذذذ ٍِّا ٔاضث ٚتف٘ ظىٗع وا ك رمت.
فقالٕا ْٗعاً ٗ هلف:ٛ
ذذذ وا ِ٘؟
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ذذذ ىلكا عمي إثَٖ القرٖب ٔوَ ل٘ عمْٗ ألذٕ الذثٌاٌري شذثٚ
وطذذالاد لمىذذثَٖ الاعٗذذث ٔوذذَ لذذٗس لذذ٘ عمٗذذْ ىل ٥الذذث اِي أتذذٜ
ٖ ٔ ٦طىذع ٌفسذْ ٗ وذال٘ .فّذيا تذث ري هىذع لذ٘
عقْ او ً
ىلٍ زذذٕ وذذاه ٖطذذٕه اضذذ ٛذذثٌ٘ٔ .لذذٗس وذذَ اؿاىذذ ٛأُ أ
شًٗ ٠ا وَ َٖ ٖطىع ٗ فءم ٛوا ٖاق٘ عم ٜالةروا.ٞ
ٔعاج .فقالٕا شْعّي ٗ صٗط ٛىلعساة:
ذذذ ٔٔ ٥اهلل  ٥عشلٍاك عَ و ام ٛأ ثاً.
ٔزأ ٞقج الطعاً ٔٔيع الة ً٦اـذٕاُ ٔقذثً "وءذري"ٚ
وَ ؿذي اؾذثٔ ٙالمذي اؿذاو ٔالثٕا ذن ٔا ٧ذزا تدٍذ ٜعمذٜ
ذذذرً أشذذذعب ٔ ٍذذذاُ ٔت ذذذّث هلىذذذا السذذذعٔ ٛالرخذذذا ٗ ٞقصذذذٛ
عٗٛىذذٖ ٛذذزه عٍّذذا الطذذر ّذذأ ٔ ٞا ٞفىذذا أخذذيح وذذَ إاٟذذثٚ
وااٌّا ضث ٜقذاً اؿذ ٦عمذ ٜقثوٗذْ عذاخط ًا ٥عٍذ ًا ٖسذب
ت مذذّا ٔطاغّذذا فٍٛذذْ اؿايذذرُٔ ّذذز فذذنكا ِذذٕ زذذا ٗ
الاذذذٔ ً٦ىلكا ِذذذٕ ٖثٍطذذذ ٜعٗذذذثاً تٍطذذذ٘ السذذذمٗي عذذذَ ا٧زذذذرة
فذرا ّي أورِذا ٔخذافٕا أُ ّذثٔا ىللّٗذا ٖذثًا فرفعِٕذا فا تفعذج
وعّا قمٕ ّي ٔعذافرح خمفّذا عٗذٌّٕئ .ؼمذب هلذا فذي الاٍذثٙ
ٔأقاذن ىذا
ٔتمىٛج هلا شذفثآ ٔلاٍذْ أكعذَ عمذ ٜوءذ
أقان ا٩خرُٔ عم ٜاؿٖ ٦سشلٌْٕ عَ أورِا فثٍّث ٔقاه:
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ذذذ قصد وعّا أطٕه وَ وصٗاد فّٗا!
ٔعاج فصاضٕا ْ:
ذذذ تامي!
فو خي قاه:
ذذ أخا لذٕ ضذثخثاي ّذا أ ٥توذَ وذَ ءذااي ٔىليذاعٛ
ٔقثاي ..فزا يليف اثّي ٗ ا٥عثط ٦فقالٕا لْ ْٗعاً:
ذذذ ؼثر.
فسمس ٔأطر عاع ٛخي فع أعْ ٔقاه:
ذذذ وٍي عٍٕاح خ٦ر عذاٌ٘ ضذ ٦وذَ ىلخذٕاٌ٘ اؿ٦قذٌ
ترك اؿرف ٛعث أُ أخذرْٔ ٝذع ا٧وذٕاه ىلٍ أ مذ" ٛوءذري."ٚ
ٔلذذزوين و٦توذذ ٛالٛذذن ىلٍ أُ تر ذذج ضذذإٌت٘ ٔت ذذاٟين ٔأزاثذذْ
ىللّٗذذا ٔقىٍذذا .فسعذذن طذذٕه الطرٖذذق ٖذذدين عمذذ ٜتٔزثذذْ ٖٔفذذثّٖا
َّسثْ ٖٔص ضيقّا ٗ صذٍاع ٛإءذرئ ٚتشٌقّذا ٗ طاخّذا
ٖٔقٕه:
ذذذ ٖا صذاضيب لذٕ أٖثّذا ٔاـرقذٔ ٗ ٛعذطّا ِٔذ٘ تذثٔ ٗ
إطا ٌ القثٔ تٍفذ فىّذا الٍذا ٔتذث ٗذثّٖا ا ٧ذزا ٔلذٕ
أٖج الذثخاُ ٔقذث ذ ٗ كلذيف الٕزذْ اؾىٗذن لرأٖذج وٍٛذرًا
99

ؼا فْٗ العُٕٗٔ .أٌا أع قّا ٌّ٧ا تع ذقين ٔوذَ عذعا  ٚإذرٞ
أُ ٖرت إساعث ٚوَ ضمٗمثْ ٔ ٥عٗىا ىلكا اٌج وذَ طٍٗثذْ
ِٔ٘ ا ٍ ٛعى٘ ؿا .وثٍٖثّا وثٍٖد ٔأ ٔوثّذا أ ٔوذدٔ .لاٍّذا
أٔعع وين صث اً ٔأضسَ خمقاً.
ٔوء ٜوثخين صفاح تٔزثْ ضث ٜاٌثٍّٗا ىلٍ اؾّ ٛالد
ٖقٗي فّٗا.
فقاه:
ذذذ ٖا صذاضيب تذرِ ٝذيٓ اؾّذِ ٛذ٘ أشذر وٕقذع إثٍٖذٛ
ٖثٍافس ا٧خٗا ٗ ٌزٔهلا ٖٔ ٥قطٍّا ري ن عٗٛي ٔىلِا إرٞ
اؾا  ٔ .ا ٔ ٗ ٙعذطّا الٍقطذ ٗ ٛالذثاٟر ٚاٌٛذر ىلٍ ا ٙ
ٔقن ل٘ ي تقث ٍّا .قمْ ؽىٍٗا..
قمج:
ذذذ الادري..
فقاه:
ذذذ ٖا عاطاُ اهلل! تقٕه الادري فق٘؟
ٔتٍّث خي قاه:
ذذذ عاطاُ وَ ٖعمي ا٧شٗا!ٞ
100

ٔاٌثٍّٗا ىلٍ اة ا ٓ فقاه:
ذذذ ي تقث ٖا صاضب وا أٌفقج عمذِ ٜذيا الاذاة؟ أٌفقذج
ٗ ذ تذذر ٝصذذٍعْ ٔشذذامْ؟ أ أٖذذج
ٔاهلل عمٗذذْ فذذٕ الطاقذذٛ
اهلل ٌٛريٓ؟ اٌٛر ىلٍ قاٟق الصٍع ٛفْٗ ٔتشون ضسذَ تعرهذْ
فاشِا خ٘ ال ا خي ِذيٓ اؿمقذ ٛفٗذْ لقذث اشذوٖثّا ٗ
عٕ الطرا ٟوَ عىذراُ الطراٟفذ٘ د٦خذٌ ٛذاٌري ٔ .ذي فّٗذا
وَ الٍطات ٖا صاضيب! فّٗا عث ٛأ طاه! اهلل ٔ ِا خي أٌقرِا
ٔأ صرِا.

***
ٔقرعٍا الااة ٔ خمٍا الثِمٗز .فقاه:
ذذذ عىرك اهلل ٖا ا ٔ ٥خر يف ٖا زثا  .تشون اهلل إعا ص
ٔتاٌ ٔاخمّا ٔخٕا زّا ٔعمين ٗ ضصمج عمّٗذا ٔ ذي
وَ ضٗمذ ٛاضثمذج هلذا .فمقذث ذاُ لذ٘ زذا ٖاٍذ ٜأ ذا عذمٗىاُ
ٖساَ ِيٓ الثا ٔلْ وَ إاه واٖ ٥سعْ اـزُ .فىاح ْٓ
اهلل ٔخم ذ خمف ذاً أتم ذ إذذاه ذذٌ اـىذذر ٔالزوذذر ٔخ ذذٗج أُ
تذذذيِب الذذذثا فٗىذذذا كِذذذبٖٔ .فذذذٕتين شذذذراِ٣ا فذذذشتقطع عمّٗذذذا
ضسراح ىلٍ ًٖٕ إىذاح فاضثمذج ضثذ ٜأقريذج صذاضب الذثا
وذذا ٥أضثذذاص ىللٗذذْ ٔتةافمذذج عذذَ اقثءذذا ْٟضثذذ ٜذذا ح ضاش ذٗٛ
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ضالْ تر فسشلثْ أُ هعذن ا ٓ ٍِٗذ ٛلذث ٙففعذن .خذي صذ ح
٘ الذثا ذدىَ غذسٔ .أٌذا عىذث اهلل
عمْٗ ىلٍ أُ أفمس ٔتلج ىللذ ٵ
ق.ٕٚٛ
ٔضسايف ٖا صاضيب أٌ٘ ٍج وٍي لٗاه ٌاٟى ًا ٗ الاٗج وع
وذذَ فٗذذْ ىلك قذذر عمٍٗذذا الاذذاة .فقمذذج :وذذَ الطذذا ؟ ..فذذنكا اوذذرأٚ
وعّا عقث ل٤ل ٤تعريْ لماٗع فشخيتْ وٍّا أخي ٚخمس ٔاشذوٖثْ
ذذذدىَ تِٗذذذث ٔعذذذٗإُ لذذذْ ذذ ٔافذذذر عذذذُٕ اهلل تعذذذأٍ .ىلِذذذا
ضثخثيف ّيا اؿثٖذ لذثعمي عذعا  ٚضٛذ٘ٔ .السذعا  ٚتٍذا٘ إذاٞ
وذَ اؿسذا  .ٚاهلل أ ذ ٍٖ ٥ا٠ذيف أصذث وذذَ ٌفسذيف .خذي أٌذذ٘
اشذذوٖج ِذذيا اؿصذذري ٗ إٍذذا أ ٚقذذث أخذذرص وذذَ ٔ ته خذذراٞ
ٔ ٍج أطمب ودمذْ وٍذي توذَ طٕٖذن فذ ٦أزذث .تشوذن ذاهلل قثذْ
ٔلٍْٗ ٔصٍعثْ ٔلٌْٕٔ .ىلُ ٍج مسعج ش ٘ عىراُ اؿصذريٙ
فّذذذٕ عىمذذذْ ٔلذذذْ ا ذذذَ ىمفذذذْ ا ٗ ُ٩ضإٌتذذذْ ٕٖ ٥زذذذث أعذذذ٦
اٌذْ.
اؿصر ىل ٥عٍثٓ فاطٗات٘  ٥اشذوٖج اؿصذر ىل ٥وذَ
فإ٤وَ ٌاص ٫خٕاٌْ ٌٔعٕ ىلٍ ضثٖذ إءري ٚفقث ضاُ ٔقذج
الّٛرٖ ..ا  ً٦الطسج ٔإا..ٞ
فقمج:
ذذذ اهلل أ

َا قرة الفرص.
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ٔتقثً خا وْ .فقاه:
ذذذذذ تذذرِ ٝذذيا الةذذً٦؟ ىلٌذذْ ٔوذذ٘ ا٧صذذن عراقذذ٘ الذذٍبٞ
تقثً ٖا ٔ ً٦اضسر عَ أعذيف ٔاٌذ عذَ ك اعذيف ٔأقاذن
ٔأ ر.
ففعن اـا ً كليفٔ .قاه صاضب الثا :
ذذذذذذ ذذذاهلل عذذذمين وذذذَ اشذذذوآ؟ اشذذذوآ ٔاهلل أ ذذذٕ وعذذذَ وذذذَ
الٍخاتٖ .ا  ً٦يع الطسج ِٔاح ا ٫رٖق.
فٕيذعْ الةذذٔ ً٦أخذذيٓ إءذذٗ ٔقماذذْ ذذٌ ٖثٖذذْ ٔأ ا فٗذذْ
الٍٛر خي ٌقرٓ ٔقاه:
ذذذ اٌٛر ىلٍ ِيا الٍطات ا٧صفر شٌْ قطع ٛوَ اليِب
مات ال اً ٔصٍع ٛالعرا  .تشون ضسذٍْ ٔعذمين وثذ ٜاشذوٖثْ؟
اشوٖثْ ٔاهلل عاً ا اعٖ .ٛا  ..ً٦ا ٫رٖق!
فقثؤْ .أخيٓ ة الاٗج فقماْ ٌ ٖثْٖ ٔقاه:
ذذذذذ أٌإ ذذ ٛوٍذذْٖ ٥ .صذذم ِذذيا ا ٫رٖذذق ىل ٥هلذذيا الطسذذج ٖذذا
 ً٦أ عن إا ٞفقث ضاُ ٔقج الطعاً! اهلل ترِ ٝيا إا ٞوذا
عذذٌ السذذٍٕ  ٔ .شٌذذْ لسذذاُ ال ذذىع ٗ ٛصذذفاٞ
أصذذفآ أت
الثوعِٔ .ٛيا إٍثٖن عمين عَ قصثْ .فّذٕ ٌسذش زرزذاُ ٔقذع
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ىلل٘ٵ فاشوٖثْ .فاؽذيح اورأتذ٘ عءذْ عذرأٖن ٔاؽذيح عءذْ
وٍثٖ .ً٦خن ٗ عرأٖمّا ع رُٔ ك اعاً.
ٔاٌثزعج اٌثزاعاً وَ ٖثِا ِيا القذث ٔأعذمىثْ ىلٍ إطذرت
ضث ٜصٍعْ ىا ترآ ٔطذرتٓ .فا خرتذْ لمٛذرا وذَ ا٧يذٗا
أودالذذذيفٖ .ذذذا ذذذ ً٦اـذذذٕاُ ٔالقصذذذا ٔالطعذذذاً فقذذذث دذذذر
الا.ً٦
فذذذشت ٜالعاذذذث ذذذاـٕاُ ٔقماذذذْ صذذذاضب الاٗذذذج ٌٔقذذذرٓ
ٔعسىْ شعٍاٌْ ٔقاه:
ذذذذذ عىذذر اهلل ةذذثا فىذذا أزذذٕ وثاعّذذا تشوذذن ذذاهلل ِذذيا
اـٕاُ ٔاٌٛر ىلٍ خفٔ ٛتٌْ ٔص ٛ ٦عٕ ٓ ٔضسَ شامْ.
فقمج لْ:
ذذذ ِيا ال ان فىث ٜا ٧ن؟
فقاه:
ذذذ ا .ُ٩عسن ٖا  ً٦ا ٧ن لاَ اـٕاُ قٕاوْ وٍْ..
فقٍطج ٔقمج ٗ ٌفس٘:
ذذذ قث ق٘ اـاز ٔت٥تْ ٔصفاتْ ٔاؿٍط ٛوذَ أٖذَ اشذواِا
ٔ ٗذ ا ذذو ٝهلذذا ٓذذا ٗٔ ً٥أ ٙضذذ ٜططذذَ ٔ ٗ ذ عسذذَ
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ٔخاز ٔ ق٘ اؿطب ٔوث ٜزمب ٔ ٗذ صذف ٔزفذ  ٔ .قذ٘
اـاات ٔٔصفْ ٔالذثقٗق ٔاـىذري ٔشذرضْ قذ٘ الاقذن ٔ ٗذ
قطذذ ٌٔٛذذ ٔ قٗذذذج إءذذذريٗ ٚذذ اشذذذو ٝؿىّذذذا ٔٔفذذذٜ
شطىّا ٌٔصب قث ِا ٔ قج أ زا ِا ضثذ ٜأزٗذث طاخّذا ٔعقذث
ورقّا ِٔيا خطب ٖطي .فقىج.
فقاه" :أَٖ ترٖث ٖا صاضيب؟".
فقمج" :ضاز ٛأقءّٗا".
فقاه:
ذذذ ترٖث ٍٗفاً أضسَ وَ وصٗ ا٧وذري ٖٔذز َ ٝقصذٕ ٚ
الذٕتٖر قذذث عذط شذذقفْ ٔفرشذج أ يذذْ ذإرور ّ ذذ٘ عمذذٜ
أ يذذْ الذذي اة فٗزلذذق ٔعمٗذذْ ذذاة وذذَ عذذاص ٔعذذاص وذذز ٔزٌ
أْن ات ٔاص ٖثىٍ ٜالءٗ أُ ٖش ن فْٗ؟
ٖاَ الاٍٗذ
فقمج لْ " :ن أٌج وَ ِيا اؾراة
ٗ اؿسذذاة"ٔ .خرزذذج وذذَ الذذثا ٔزعمذذج أعذذثٔ ِٔذذٕ ٖثذذاعين
ٖٔصٗ ٘:
ذذذ ٖا أ ا الفرص ...إءري!ٚ
ٔٚذذَ الصذذاٗاُ ٗ الطرٖذذق أُ إءذذري ٚلقذذب لذذ٘ فصذذاضٕا
صذذٗاضْ فءذذسرح ٔ وٗذذج أضذذثِىا عسذذر فشصذذاة اؿسذذر
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عىاو ٛزن عا ر ٔ ا ٗ ِاوثْ .فشخيح وَ صفع الٍات َا
طاة ٔخاذٔ .يٮذ ِر جٮ ٔاهلل ضثذٌ ٜسذٗج امسذ٘ .خذي ض ذرح ىلٍ
اؿذذاس فشقىذذج عذذاوٌ ٗ كلذذيف الذذٍطسٔ .خرزذذج فٍذذي ح أ٥
ت ذذن وءذذري ٚطذذٕه ضٗذذات٘ .فّذذن أٌذذا ٗ كا ٖذذا أعذذٗا ٔ ٙىلخذذٕاٌ٘
ٚا ؟!
ٔعذذذذاج اؿذذذذٌٛٔ . ٦ذذذذر ىلٍ اؾالسذذذذٌ ٍّذذذذٖٔ ٛسذذذذرٚ
فٕزثِي ٍٖفخذُٕ ٖٔثمىٛذُٕ  ٥وذَ اؾذٕ ذن وذَ الةذٗٔ .ٜ
هثٔا ٦واً ٖقٕلٌْٕ لْ.
ٔ ٖذذر٭ أشذذذعب زٕا ذذاً هٗذذذب ذذذْ ذذذري ا٫شذذذا  ٚىلٍ العاذذذث
ٔالصٗا فْٗ قا" :ً٦ٟعمق ِيا اؿ ٦وَ العقاٌ ىلٍ أُ ٌفر
وَ الع ا."!ٞ
ٔأ زعٕا "إءري "ٚفعا ح ىللّٗي ا  ٚوٍاى  ٛالعسٕت
اؿٗز ذذُٕ فش مِٕذذا ٔقذذث كِذذب ٔاِ٣ذذا ٔوءذذج لذذيتّا فسعذذن
الاٍثّ ٙءع ٖٔقٕه ٧شعب:
ذذذ أ أقن ليف ٔ :ح أٌذيف مةذج ّذيا اؿذ ٦ىلٍ أُ تذشت٘
عمٌ ٜفسْ
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حيلة شيطاىية
لاذذذذ أشذذذعب ٔ ٍذذذاُ عمذذذِ ٜذذذيٓ اؿذذذاه أٖاوذذ ًا ٍٖفقذذذاُ ٖذذذا
عٍذذثِىا عمذذ ٜطٗذذب الطعذذاً ٔزٗذذث ال ذذراة ىلٍ أُ أٔشذذيف وذذا
ْعآ أُ ٍٖءب ٔحملا شا الفاقٔ ٛاؾٕ ٖقوة فطذثخثّىا
الٍفس أُ ٖصٍعا ٍِّا وا صٍعآ ٗ عرفاح ٔلاذَ عمذٌ ٜسذق
تخر خٕفذ ًا وذَ عذٕ ٞالعاقاذ .ٛفاعذذ أشذعب ىلٍ اؾا ٖذ " ٛشذا"
فطءرح ٔأعث ِٕ ٔ ٍاُ وٍذز ً ٗ ٥تقذا العطذا َٖ ٖ ذر عمذٜ
السٕ ٔ .أٔصذٗا اؾا ٖذ ٛأُ ؽطذر قذثِا إذاٟس أوذاً إسذسث
ىلكا ازثىذذع الٍذذات لصذذ ٚ٦العصذذر .فىءذذج ٔعمذذٔ ٜزّّذذا ٔذذا
أعٕ تزِر وَ ؼثْ عٍٗاِا شٌّىا الٍسًٕ فىا ذا ح تسذري
خطٕاح ضث ٜمسعج خمفّا وَ ّٖىس ٗ أكٌّا:
قذذذذذذذذذذذذذذن لمىمٗطذذذذذذذذذذذذذذ ٗ ٛاـىذذذذذذذذذذذذذذا ا٧عذذذذذذذذذذذذذذٕ
وذذذذذذذذذذذذذذذذذاكا فعمذذذذذذذذذذذذذذذذجٳ زاِذذذذذذذذذذذذذذذذذث وثعاٲذذذذذذذذذذذذذذذذثٳ؟
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قذذذذذذذذذذذذث

ذذذذذذذذذذذذاُ مشبذذذذذذذذذذذذر لمصذذذذذذذذذذذذ ٚ٦خٗا ذذذذذذذذذذذذْ

ضثذذذذذذذذذذذ ٜخطذذذذذذذذذذذرح لذذذذذذذذذذذْ اذذذذذذذذذذذاة إسذذذذذذذذذذذسثٳ
ٮ ٲ ٙعمٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٦تْ ٔصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٗاوْ
 ٥تقثمٗذذذذذذذذذذذذذذذْ عذذذذذذذذذذذذذذذق ٖذذذذذذذذذذذذذذذَ قىذذذذذذذذذذذذذذذث!
 ٦لذٗس وذَ أِذن الامذث ٌٗٛذ اهلٗ٠ذٛ
فالثفثج فرأح زذ ً
ٔقٕ الطمع ٛوث ىللّٗا الٍٛر .فقالج لْ:
ذذذ اتاعين..
فقاه هلا" :ىلُ شرٖطد اؿ٦ه".
فقالج لْ:
ذذذ قاطيف اهلل ٔوَ ٖرٖثك عم ٜضراً؟
فخسن الرزن ٔ .ماثْ ٌفسْ عم ٜأْٖ فثاعّأ .و ذٗا ضثذٜ
خ ٦الزقا ٔ مةا إٍزهٔ .صعثح اؾا ٖ ٛزٔ ٛقالج لمرزن:
ذذذ اصعث..
فصعث ..فقالج لْ:
ذذذ ىلُ ل٘ ٔزّاً أضسَ وَ العافٗ ٛوع صٕح صٕح "ا ذَ
عرٖ " ٔترمن "وعاث" ٔتْٗ "ا ذَ عا ٟذ "ٛأْذع لذيف ِذيا مذْ ٗ
ثُ ٔاضث ششقر عمٗي.
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فقاه هلا:
ذذذ ٔوا أشقر عمٗي؟
فقالج:
ذذذ ثٍٖا ٔاضث ٖٕويفٔ .لٗمثذيف .فذنكا أقىذج زعمذج الذثٍٖا
صثاق ًا ٔتزٔهاً صطٗطاً.
فقاه الرزن:
ليف كليف ىلكا ْع ل٘ وا ك رح.
فشزمسذذثْ ٗ صذذث الذذثا ٔخمعذذج ٔا ِذذا ٔ .أ ٝالرزذذذن
ْاهلا فيِب عقمْٔ .قاوج اؾا ٖ ٛفقاه هلا:
ذذذ ىلٍ أَٖ زعمج فثاك!
ذذذ ألاس ٔأتّٗش..
فصا الرزن:
ذذذذذذذ ذذذذاهلل ُ ٥سذذذذ٘ ىذذذذرًا ٔ ٥طٗاذذ ذاً فطسذذذذايف ذذذذث٥ليف
ٔعطرك ..فا ثسىج لذْ ا ثسذاو ٛأزّذزح عمٗذْ ٔكِاذج ٔزذاٞ
الة ً٦فطٗا الرزن أْن ؼٗٔ ٛأعر لْ ٗ أكٌْ:
ذذذ أأخ تيف شرٖطثّا؟
فقاه الرزن:
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ذذذ ٔ ٥اهلل ..واشرٖطثّا؟
فقاه اـا ً:
ذذذ لعمّا ٌسٗج ؽ كٔ ِ٘ .اهلل أفثذيف وذَ "عىذرٔ ذَ وعذث
ٖارة" ٔأشسع وَ " ٗع َ ٛواثً" ٔلسج ٕاصن ىللّٗا ضثٜ
تسار ٔتةمب عم ٜعقمّا فنكا مةج كليف اؿاه ففّٗا وطىع.
فقاه الرزن:
ذذذ وا إُِٔ كليف ٔأعّمْ!
فش

اـا ً:

ذذذ خي ش٘ ٞتخر..
ذذذ وا ِٕ؟..
ذذذ اعمي أٌيف لذَ تصذن ىللّٗذا ضثذ ٜتثسذر هلذا ٔتذراك فذر ًا
 ٦وث راً.
وقا ً
فقاه الرزن:
ذذذ ِٔيا أٖءاً أفعمْ.
ٔتر ْ الةٔ ً٦وءٔ .ٜأقامج اؾا ُٖٕ ٛص ٚرفاً ُٔٗس
لطفاً فقالج:
ذذذ ِمي ٍٖا ك!
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فذشخرص الرزذن ٍٖذذا اً ٌاذيٓ ىللّٗذا فصذذفقج فشزا ّذا العاذذث.
فقالج لْ:
ذذذ قن  ٘ ٧اؿسَ ٔأ ٘ اؿسٌ ِمىا الساع.ٛ
ٔوءذذ ٜقمٗذذن .فذذنكا شذذٗخاُ خايذذااُ ٌاذذِٗ ُ٦ذذا أشذذعب
ٔ ٍذذذاُ قذذذث أقذذذا ٦فصذذذعثا .فقصذذذج اؾا ٖذذذ ٛعمّٗىذذذا القصذذذ.ٛ
ٔ ىذذذزح هلىذذذا عٍّٗذذذا ىذذذز ٚخفٗفذذذٖ ٛمطّٛذذذا الرزذذذن فقذذذاً
أضذذثِىا فخطذذب ٔأزذذاة ا٩خذذر ٔ .عٗذذا الرزذذن فذذشقر ذذالثزٖٔش
ٔأقذذرح اؾا ٖذذ ٔ .ٛعذذا ال ذذاِثاُ ال ذذ ٛخذذي ٌّءذذا ٔخرزذذا
ٔاعثطٗ ٜالرزن أُ وىن إرأ ٚشًٗ ٠ا وذَ إٌٔ٤ذ ٛفذشخرص ٍٖذا اً
تخر فعْ ىللّٗا ٔقاه:
ذذذ ازعم٘ ِيا لطٗايف..
فقالج لْ:
ذذذ ٖا أخ٘ .لسج َٖ ّس طٗااً لرزن ىلِا أتطٗٲب لٍفس
ىلكا خمٕح.
فقاه هلا:
ذذذ فازعمْٗ ىلكُ لع اٍٟا المٗم.ٛ
قالج:
ذذذ أوا ِيا فٍعي..
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ٌّٔءذذج فذذشورح نصذذ ٦وذذا وثذذاص ىللٗذذْ .خذذي عذذا ح قاذذن
إسذذا ٞفذذثعج ذذاـٕاُ ٔالٍاٗذذي .فثع ذذٗا ٔشذذر أ .أوسذذاج
العٕ ٔاٌثفعج تةٍ:ٜ
اضذذذذذذذذذذذذذذٕا ٖصذذذذذذذذذذذذذذٗثُٔ الٛاذذذذذذذذذذذذذذأ ٞىلٌذذذذذذذذذذذذذذين
 ٝ ٧تصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٗثِا عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ٵ ضراوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
أعذذذذذذذذذذذذذذذذزت عمذذذذذذذذذذذذذذذذ ٜذذذذذذذذذذذذذذذذشُ أ ٔ شذذذذذذذذذذذذذذذذاّّا
أٔ أُ تذذذذذذذذذذذذذذذئ عمذذذذذذذذذذذذذذذٖ ٜذذذذذذذذذذذذذذذثٓ ٙاوذذذذذذذذذذذذذذذا
فاا الرزن هَ عرٔ ًا ٔطر أ .قاه هلا:
ذذذ زعمج فثاك وَ ٖةين ِيا؟
قالج:
ذذذ اشوك فْٗ ْاعٕ ِٕ ٛعاث ٔتةٍ ْ ٜا َ عرٖش ٔا ذَ
عا.ٛ ٟ
ٔزعذذن الرزذذن وثذذذاه لثذذثٌٕ وٍذذْ فثذذذش  ٜعمٗذذْ خذذي ٍذذذج
صٕح ٕٗفّىْ لم قا ٞالي ٙثب عمْٗ:
ذذذذذذذذذذذذذذذذذشٌ٘ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ر قذذذذذذذذذذذذذذذذذث عمثذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ
ٌعذذذذذذذذذذذذذذاه القذذذذذذذذذذذذذذًٕ أٔ خ ذذذذذذذذذذذذذذب السذذذذذذذذذذذذذذٕا ٙ
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فقاه هلا:
ْ!

ذذذ زعن فثاك وا أفّي ِيا الاٗج ٔ ٥أضساْ ٖذا ٖثةٍذٜ
قالج:
ذذذ أٌا أٔه وَ تةٍ.ْ ٜ
فقاه:
ذذذ ىلِا ِٕ ٗج عا ر  ٥خاُ لْ؟
قالج:
ذذذ وعْ تخر لٗس ِيا ٔقثْ ِٕ .تخر وا أتةٍ.ْ ٜ

فسذذاج الرزذذن ٔزعذذن ٍٖ ٥اتعّذذا ٗ شذذ٘ ٞىلزذذ ٥ً ٦هلذذا
ىلٍ أُ أكٌج الع ا ٞفٕيعج عٕ ِا .فقاً فصم ٜالع أ ٞوا
ٖث  ٙي صم ٜعسمٔ ٛشٕقاً.
ٔفر وَ ص٦تْ فشقان عمّٗا ٖقٕه:
ذذذ تشكٌٌ زعمج فثاك ٗ الثٌٕ وٍيف!
فقالج:
ذذذ ػر !
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ٔأشا ح ىلٍ خٗا ّا شٌّا ترٖث أُ تثسذر فاذا الرزذن
ٖ ق خٗا ْ عسم ٛلمخرٔص وٍّا .فثسر ٔقاً ذٌ ٖذثّٖا فقالذج
لْ:
ذذذ او
ٔوث راً!

ىلٍ تأٖ ٛالاٗذج ٔأقاذن ٔأ ذر ضثذ ٜأ اك وقذاً٦

ٔىلكا ٗ تأٖ ٛالاٗج ضصري ٗ الةرف ٛعمذ ٜالطرٖذق فخطذر
الرزن عمْٗ.
ٔىلكا ؼثذذذْ خٳذ ذر ٱ ىلٍ السذذذٕ ٔ .ىلكا الرزذذذن هذذذث ٌفسذذذْ ٗ
السٕ فر اً عا ٖاً ىذا ٔلثتذْ أوذْ ٔىلكا ال ذٗخاُ ال ذاِثاُ
"أشذذعب ٔ ٍذذاُ" قذذث أعذذثا ٌعاهلىذذا عمذذ ٜقفذذآ ٔاعذذثعاٌا شِذذن
السذذٕ  .فىذذا أ قذذٕا فٗذذْ عٛى ذاً صذذطٗطاًٍٗ ٔ .ىذذا الرزذذن ٖءذذرة
ٍعاه كصٕفٔ ٛأٖث و ذثٔ  ٚىلكا صذٕح تةٍذ ٜذْ اؾا ٖذ ٛوذَ
فٕ الاٗج:
ٔلذذذذذذذذذذذذذذٕ عمذذذذذذذذذذذذذذي ا ذذذذذذذذذذذذذذر وذذذذذذذذذذذذذذا أ ٌذذذذذذذذذذذذذذا
ؿا ٍذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطا ٝ
فقاه الرزن ٗ ٌفسْ:
ذذذ ِيا ٔاهلل ٔقج ِيا الاٗج.
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أوعذَ أشذعب ٔ ٍذذاُ ٗ ِذيا السذاٗن َدذذن ِذيٓ ا٧عذذالٗب
ضثذذ ٜيذذسج الٍذذات ٔعىذذج ال ذذإ ٔ .ٝمذذغ ا٧وذذر ٔالذذ٘ إثٍٖذذٛ
ٔ ذاُ شذثٖث الذٕ صذذا ً اـمذق عاذٕت الٕزذْ .فش عذذن ٗ
طمذذب ِذذيَٖ إفسذذثَٖ ٔأوذذر ّىذذا لمفذذٕ فسذذر ا وذذَ خٗا ّىذذا
ٔير ا خ٦خذٌ عذٕطأً .أوذر شوٕاهلىذا اؿذراً فءذىج ىلٍ ٗذج
إاه.
ٔؼىن أشعب ٔ ٍاُ الءرةٔ .لاٍّىا ٖثطى ٦ا خذٛ
كِاة إاه .فصا أشعب ٖسثشكُ عم ٜالٕال٘ فذشكُ لذْ .فااذٜ
ٌ ٖثْٖ ٔتاا ٔ ٜقاه:
ذذذ أصمطيف اهلل! ألر وَ خٗا ٍا ٔوَ والٍا ٗ ًٖٕ ٔاضث؟
فقاه لْ ٔالٕال٘:
ذذذ ٖا عثٔ اهلل! لقذث
ٗ لٗمٔ ٛاضث.ٚ

ٍثىذا ػذر اُ الٍذات وذَ ِذيا ٔكاك

ٔ أ ٝأشذذعب أ ٥ضٗمذذ ٛلذذْ وذذع ِذذيا الذذٕال٘ ىل ٥أٌٗٮءذذطاْ
فمعمْ ىلُ يطيف عفا .فسعن ٖقذا عمٗذْ طرٖذ الٍذٕا ٔالذٕال٘
ٗ ىلطراقذذذْ ٔتقطٗاذذذْ ٔعإعذذذْ ٖ ٥عذ ذ ٔزّذذذْ خٗذذذاه ا ثسذذذاو.ٛ
ٔعاج أشعب قاٌطاً.
فرفع الٕال٘ أعْ ٔقاه لْ:
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يف.

ذذذ لٕ أٌيف ضفٛج اؿثٖذ ضفٛيف ِيٓ الٍٕا لااُ أٍٔ

فقاه أشعب" :قث فعمج".
فقاه لْ الٕال٘" :أمسعين وا ضفٛج وَ اؿثٖذ".
فثٍطٍ أشعب قي قاه:
ذذذ ضثخين ٌافع عَ ا َ عىر عَ الٍيب  قاه:
وَ اُ فْٗ خصمثاُ ثب عٍث اهلل خالص ًا كمصاً.
فقاه لْ الٕال٘:
ذذذ ِيا ضثٖذ ضسَ فىا ِاتاُ اـصمثاُ؟
فطا أشعب ٔتفار ؿ ٛٛخي قاه:
ذذذ ٌس٘ ٌافع ٔاضث.ٚ
فقاه الٕال٘ٔ" :ا٧خرٝ؟".
فقاه أشعب:
ذذذ ٔا٧خرٌ ...ٝسٗثّا أٌا.
فمذذي هذذب الذذٕالٖ٘ ٔ ...ذذز عمذذ ٜأُ أوذذر ششذذعب فءذذرة
خ٦خٌ أخر...ٝ

***
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يف العرس
زعن أشعب ٔ ٍاُ ٖطٕفاُ ٗ ا٧عٕا وثسر َٖ وَ واهلىا
ٔقذذث أعٗاِىذذا اؾذذٕ ٔيذذاقج ّىذذا اؿٗذذاٖ ٔ .ٚاذذق هلىذذا ٖذذا
ذذري ك ذذر ٝتعذذأ أشذذعب ٗ ذذن لٗمذذ .ٛفريفذذع عقريتذذْ
عذذم
صاٟطاً:
شذذذذذذذذر ٍا

ذذذذذذذذٔ٤ت السذذذذذذذذعث ضثذذذذذذذذٜ

ومذذذذذذذذذذذذٕك هلذذذذذذذذذذذذي ٗ

شٌٍذذذذذذذذا

ذذذذذذذذذذذذن ٌاضٗذذذذذذذذذذذذٔ ٛفذذذذذذذذذذذذر

فمىذذذذذذذذذذا اعثمذذذذذذذذذذذج مشذذذذذذذذذذذس الٍّذذذذذذذذذذذا أٖثٍذذذذذذذذذذذا
ؽمذذذذذذذذذذذ ٜالةذذذذذذذذذذينٶ عٍذذذذذذذذذذذا ٔعأ ٌذذذذذذذذذذذا الفقذذذذذذذذذذذر
ٔأتعاثّىا

در ٚإ ٘ فقاه ٍاُ:

ذذذ وا لٍا ِ ٘ ٗ ري ضازٛ؟
فقاه أشعب:
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ذذذ صثقجٔ .اهلل لقث ىلٌسذاٌ٘ العذز ٔصذاٖا أعذاتي ٚالثطفٗذن
ّٓي اهلل لقث زا ٗ ٞع ٌصاٟطّي اليِاُٗ ٥" :ٛبِ ىلٍ
وٕيع ُ ٥ءغ فْٗ شٗ٠اً".
فقاه ٍاُ:
ذذذ لٕ عرفٍا وٕيع إءع...
فشزاة أشعب:
ذذذ ٕ ٍٗا ىللْٗ ِراً.
ٔتٍّذث الذذرزٔ ُ٦وءذٗا ٗ السذذري ٔىلكا الفذرص ٖمذذٕ هلىذذا
عَ دب ٗ ِٗ ٛ٠عرت ٗ طذر إثٍٖذ .ٛقذث ِذج أٌذٕا ٓ عذَ
عٛي ششٌْ فصاضا وعاً صٗطٔ ٛاضث ٔ .ٚءا ىللْٗٔ .لاٍّىذا
ٔزثا ٌّٔىا ا ا قث أ تش ٔ ٕا اً ٔقاضاً مٗ ٜالطاع ٖسب وَ ٥
ٖعر وَ القا وٌ ٖٔثفع ٗثٓ ٗ صثٔ ِي فعمىا أ ٥عاٗن ىلٍ
ن وٍّىا ٖث ر لٍفسْ أوراً.
الثخٕه ىل ٥اؿٗم .ٛفاٌصر
ٔاٌطمذذق أشذذعب وذذَ عذذاعثْ ٖس ذشه عذذَ صذذاضب العذذرت ىلُ
ذذاُ لذذْ ٔلذذث اٟذذب أٔ شذذرٖيف ٗ عذذفر فعمذذي أُ لذذْ ٔلذذثًا ٗ
الذذٗىَ ِذذٕ أخ لمعذذرٔت فشخذذي ٗ اؿذذاه ٔ قذذٗ ٛءذذا ٞفطٕاِذذا
ٔخثىّذذذا ٔلذذذٗس ٗ طٍّذذذا شذذذ٘ٔ ٞزعذذذن العٍذذذٕاُ "وذذذَ ا٧خ ىلٍ
العرٔت" خي أقان وثثل .ً٦فقعقع الااة قعقع ٛشذثٖث ٚفقذاه لذْ
الإاة:
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ذذذ وَ أٌج؟
فقاه أشعب:
ذذذ أٌا عٕه وَ عٍث أخ٘ العرٔت.
ففث لْ الااة ٔتمقآ صاضب الاٗج فرضاً قا ً٦ٟلْ:
ذذذ

ٗ فا قج ٔلثٙ؟

فقاه أشعب:
ذذذ شضسَ ضاه ٔوا أقث أُ أ مىيف وَ اؾٕ !
فذذشور صذذاضب العذذرت الطعذذاً فقذذثً ىلٍ أشذذعب فسعذذن
ٖش ن ٔ ٖطق صاضب الثا اٌثٛا اً فقاه:
ذذذ أوا وعيف عالٛ؟
فقاه أشعب:
ذذذ ٌعي..
ٔ فذذع ىللٗذذْ الٕ قذذ ٛفشخذذيِا الرزذذن فٕزذذث خثىّذذا طرٖ ذ ًا
فقاه:
ذذذ أ  ٝالطٌ طرٖا؟
فشزاة أشعب ٔفىْ وٍثف الطعاً:
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ذذذذذ ٌعذذي ٔأعسذذب وذذَ ِذذيا أٌذذْ لذذٗس ٗ طذذَ الرعذذال٥ٔ ٛ
ضر ٔاضث ٔ ُ٧لثك وَ العسمٖ ٛاثب فْٗ شٗ٠اً.
فٍٛر ىللْٗ صاضب العرت شي ًا ٔقاه لْ:
ذذذ أطفٗم٘ أٌج؟
فشزاة أشعب ِٕٔ ّءغ:
ذذذ ٌعي أصمطيف اهلل!
فقاه الرزن:
ذذذ

ن ٍِ ٥اك اهلل!

***
أوا ٍاُ فقذث ضذا وذاكا ٖصذٍع لمذثخٕه خذي تذي ر أُ ٗ
ٖثٓ خاُاً ق٘ لْ وَ أٖاً العز .فيِب وَ فٕ ٓ ىلٍ قاه فرٍِْ
عٍثٓ عم ٜع ر ٚأقثا ٔزا ٞىلٍ اة العرت ٖصٗ :
ذذذ ٖا ٕاة افث ل٘!
ذذذ وَ أٌج؟
ذذذ أ اك  ٥تعرفين ..أٌا الي ٙعدٌٕ٘ اشو ٙهلي ا٧قثا ..
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ففث لْ الإاة فثخن ٍاُ فش ذن ِذٕ أٖءذاً ٔشذرة وذع
القًٕ ضث ٜفر فقاً ٔأخي ا٧قثا ٔخرص فر ِا عم ٜالاقذاه
ٔاعو خاُْ.

***
تاذذَ اؿٗمذذ ٛتذذٍقا أشذذعب ٔ ٍذذاُ ىلِذذا الذذي ٙذذاُ
ٍٖقصذذّىا ِذذٕ العمذذي َٕيذذع الذذٕٟ٥ي ٔا٧عذذرات فذذنُ ُٔ كلذذيف
الاطذ الطٕٖن ٔاؾّث الادري ٔ ٖفث اهلل عمّٗىا عذن هلذيٓ
إعءم .ٛىلٍ أُ خطر عم ٜاه ٍاُ ٖٕواً خاطر فقاه لصاضاْ:
ذذذذذ ٖ ٥عذذر واذذاُ الذذٕٟ٥ي ٔا٧عذذرات ذذري مىذذاُ ا٧تقذذٛ
ٔالطر  .فنٌيف لواِي وٍث رَٖ ٗ ن واأُ .هلي عمي ان
ششُٔ .لعن وذَ ذٌ عٗالذيف وذَ ت ذر ودمذّي .فذشٔ ا٧شذث وذَ
أٔ ٥ك أٌٗشتٍٗا ا٧خاا .
ٔ ذذاُ اؿذذق فٗىذذا قذذاه ىلك ّ ذ ٖذذًٕ ضثذذ ٜزذذا ٞا ذذَ
أشذذعب هذذر ٙفشخ ِىذذا أٌذذْ وذذر اذذاة قذذًٕ عٍذذثِي ٔلٗىذذ.ٛ
فشعرعٕا خ٦خثّي ىلٍ تميف الثا ٔ خمٕأ .ىلكا صاضب الاٗذج قذث
ٔيذذع عذذمىاً فامىذذا أ ٝشخصذاً ٖ ٥عرفذذْ قذذاه لذذْ "اصذذعث ٖذذا
أ ذذ٘" فصذذعث ٍذذاُ ٔأشذذعب ٔا ٍذذْ فٕزذذثٔا أٌفسذذّي ٗ رفذذٛ
وفرٔشٔ .ٛتٕاٍ الصعٕ ىلٍ ِيٓ الةرف ٛضثذٔ ٜافذ ٜفّٗذا خ٦خذٛ
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ع ر طفٗمٗاً خي فع السمي ٔٔيعج إٕاٟذث ٗ أعذفن الذثا
ٔ ق٘ أشعب ٔوَ وعْ ٗ العمٕ ٍٖٛرُٔ وثطريَٖ فقاه عءّي:
ذذذ وا ور ٍا ودن ِيا ق٘...
فٍٛر أشعب ىلٍ اؿايرَٖ ومٗاً ٔقاه:
ذذذ ٖا فثٗاُ وا صٍاعثاي؟
فقالٕا:
ذذذ الطفٗمٗ.ٛ
فقاه هلي:
ذذذ وا عٍث ي ٗ ِيا ا٧ور الئ ٙقعٍا فْٗ؟
فشزا ٕا:
ذذذ وا عٍثٌا فْٗ ضٗم!ٛ
فقاه هلي:
ذذذ ٔ ىلكا ضثمج لاذي ضثذ ٜتذش مٕا ٔتٍزلذٕا تقذرُٔ لذ٘ ىلٌذ٘
أعمىاي الثطفٗن؟
فٍٛرٔا ىللْٗ ٔقالٕا:
ذذذ ٔوَ تإُ أٌج اهلل؟
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فقاه:
ذذذ أٌا أشعب!
فقالٕا عم ٜالفٕ :
ذذذ قث أقر ٌا ليف قان أُ ؼثاه لٍا.
فقاً أشعب ٔأطن عم ٜصاضب الثا ٔيٕٗفْ ٖذش مُٕ
فصا ْ:
ذذذ ٖا صاضب الاٗج!
فرفع الرزن أعْ قا:ً٦ٟ
ذذذ واليف؟
فقاه أشعب:
ذذذذذ أّٖىذذا أضذذب ىللٗذذيف تصذذعث ىللٍٗذذا غذذٕاُ ذذاري ٌش ذذن
ٌٍٔزه أٔ أ و٘ ٍفس٘ أعذٗاً وذَ ِذيا العمذٕ فٗخذرص وذَ ا ك
قثٗن ٖٔصري عرعيف وشُاً؟!
خي زعن أشعب هر عرأٖمْ
ٍفسْ ..فسعن صاضب الثا ٖقٕه:
ذذذ اص

شٌْ ٖرٖث أُ ٖعذثٔ ٖٔروذ٘

ٖٔميف  ٥تفعن!

خذذي أصذذعث ىللذذّٗي خٕاٌ ذ ًا اٌقءذذٕا عمٗذذْ اٌقءذذاض زذذٕا
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الطرئ ..زعن ا َ أشعب ٖش ذن خذي ٖ ذرة خذي ٖش ذن ..ضثذٜ
ٖاذذق شذذ٘ ٤ٖ ٞذذن فقذذاوٕا ٔعٍذذث كاك ..اٌثطذذ ٜأشذذعب ا ٍذذْ
ٌاضٗٔ ٛلطىْ ِاوساً:
ذذذ لٕ زعمج وااُ

شت إا ٞالي ٙشر ثْ لقٗىاح.

فشزاة ا َ ٥عم ٜالفٕ .
ذذذ ىلُ

شت إإٖ ٞعع ق ٦لٳُّمقي.

فثشون أشعب
ذذذ

 ً٦ا ٍْ ؿ ٛٛخي صفعْ خاٌٗٔ ٛقاه:

تٍاّين ىلٍ كليف قان زمٕعٍا ىلٍ اـٕاُ؟

***
وٍي كليف الًٕٗ زعن ٌفر وَ أٔل٠يف الطفٗمٌٗ الد٦خ ٛع ذر
ىثمفذذذُٕ ىلٍ أشذذذعب ٔهمسذذذُٕ ضٕلذذذْ ٗ طذذذر وذذذَ أطذذذرا
السٕ ٖسثىعُٕ ىلٍ ضثٖدْ ٖٔثمقُٕ ٌصطْ ٔلزوذْ ٔاضذث وذَ
ِذذ ٞ٥٤و٦توذذ ٛالٛذذن ٔزعذذن أضٗاٌذذ ًا وىذذن ىلٍ أشذذعب عذذ
الطعذذاً ٖٔثمط ذ لذذْ ٖٔويذذآ لٗشخذذي عٍذذْ ع ذ أعذذالٗب تمذذيف
الصذذذٍاع ٔ ٛذذذاُ ٖمذذذ عمٗذذذْ ىلؿاضذ ذ ًا ٖذذذٍي عذذذَ شذذذث ٚتعمقذذذْ
الثطفٗن ٔزاِ ٞيا الثمىٗي ىلٍ أعثاكٓ كلذيف إسذا ٞطاذق فٗذْ
ُر ٔقعث ٌ ٖثْٖ ىا ٖقعث ن ًٖٕ قا ً٦ٟلْ:
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ذذذ اٌصطين!
فٕيذذع أشذذعب الطاذذق فٗطسذذرٓ ٔطفذذق ٖش ذذن ..خذذي تٍطذذٍ
ٔقاه:
ذذذذذذ ىلكا خمذذذج عرعذ ذ ًا فذذذ ٦تثمفذذذج تمفذذذج إرٖذذذب ٔؽذذذري
ٔ ٥تٍٛذر
ا الس ٔىلُ ذاُ العذرت ذدري الزضذاً فمذثى
ٗ عُٕٗ الٍات لٗ َٛأِن إرأ ٚأٌيف وَ أِن الرزذن ٖٔٛذَ
أِن الرزن أٌيف وَ أِن إرأ ٚفنُ اُ الإاة مٗٛذاً ٔقاضذاً
فثاذذثأ ذذْ ٔتذذشورٓ ٔتٍّذذآ وذذَ ذذري أُ تعٍذذ عمٗذذْ ٔلاذذَ ذذٌ
الٍصٗطٔ ٛا٥ ٫ه...
ٔعاج أشعب ٔاشثةن الثىر فقاه الثمىٗي :ت ٌ٘.
فقاه:
ذذذذذ ىلكا ٔزذذثح الطعذذاً فاذذن وٍذذْ أ ذذن وذذَ
ٔتزٔ وٍْ تا وَ ٖ ٥رآ أ ثاً.

ٖذذرٓ قذذ٘

ذذذ ت ٌ٘!
ذذذذذ ٔىلكا عٗذذج ىلٍ ٔلٗىذذ ٛىلُ شذذا ٞاهلل فنٖذذاك خذذي ىلٖذذاك أُ
تثشخر ىلٍ تخذر الٕقذج ذن اعذثخر اهلل ٔ ذَ وذَ السذاق ٔأٔه
وَ ٖٕافٔ ٜاعمي أٌْ لٗس ه٘ ٗ ٞأٔه أ٧قاح ىل ٥زم ٛالٍذات
ٔعذذراتّي فقعذذٕ ك وذذع ود ذنِ ِذذ ٞ٥٤فاٟذذثٔ ٚأٌذذج وعّذذي توذذَ
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وطى َ٠وسرٔ تسىع ن ضثٖذ ضسَ ٔخذ ٚرٖذ ٔأٌذج
ٖذ الاذثُ ٔاعذع إٕيذع طٗذب إاذاُ فذالزً ِذيٓ الطاقذذ٥ ٛ
ٖزاٖن عٕا ك ٗايّي فثّميف فِّ ٞ٥٤ذي الذيَٖ ٖعرفذُٕ ضقذيف
ٖٔاروٌٕذذذيف ٔهمٌٕذذذيف ٔومفذذذُٕ عٗاتذذذيف ٔتعذذذر السذذذرٔ ٗ
ٔزِّٕي فصمٕاح اهلل عمٔ ٞ٥٤ِ ٜعم ٜوَ ٔلثِي.

***
ٔقعٕ ك عم ٜأٔه واٟث ٚفْٗ خصاه دري ٚقىٕ  ٚاعمي
ٖذذا وةفذذن ىلٌذذيف أٔه وذذَ ٖةسذذن ٖذذثٓ ٔاـذذٕاُ ذذٌ ٖذذثٖيف ٔأٔه
القٍٍٗذذ ٛأٌذذج ت ذذر ْ ٔالاقذذن اؾٗذذث ٖٕيذذع قذذثاويف ٔأٔه وذذَ
ٖثاخر أٌج خي أٌيف تش ن ٔ٣ت القثٔ ٔ ن شذ٘ ٞذدري
ٔالقذثٔ وذٔ ٝ٨إذا ٞذذا ٔاـاذات ٌ ذٗ٘ ٔ ة إٍذزه فذذر
وسذذرٔ ٔ ذذن شذذ٘ ٞوذذَ أوذذرك وسذذثٕ أوذذا ىلكا تذذشخرح أٔ
تااعمج ىلٍ تخر الٕقج فقث عطاج ِٔماج فنٌيف تصا
الطعاً ا اً ِٕٔ فء٦ح القثٔ ٔالرقذا قاٖذا عسذٌ فقذث
اعثعىمٕا اؾٗث ٔإا ٞعخٍاً ٔصاضب الٕلٗى ٛيسراً وث و ًا
كليف أٌْ ٖ ٥قعث عم ٜتخر واٟث ٚىل ٥يعف٘ اؾذرياُ ٔوسذا ٌ
إااُ ٔالقٕاً فنكا قاه هلي صذاضب الذثا " :قٕوذٕا عذا عٕا
ىلٍ اـٕاُ" ٌّءٕا وز ٌٓ فاٌاسطٕا ٗ وٗثاُ إءغ ٔ فعٕا
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شٌّذذذا ٍٗذذذاُ
قٍذذذا اؿ ذذذىٔ ٛألصذذذقٕا ا ٧ثذذذا ا ٧ثذذذا
ٖش مُٕ وٗىٍٔ ٛوٗسذرٔ ٚتذثٔ أٖذثّٖي عمذ ٜاـذٕاُ
ورصٕ
شذذرقٗاً ٔ ر ٗذاً ٔتسذذىع لمقذذي ٗ ضمذذٕقّي وعىعذذ ٛف ذنُ قذذثً هلذذي
زثا ُ٦ٓٔ ٞفنِا ٖقثً اؾث ٙأي٦ع ًا  ٦ؿي فٕقْ زمذث
ٔضٕلْ "خس" ٔ"ٍِث ا" شٌْ ٕخ ٌاطٕ قث ٔقع خ ذاْ ٔ قذ٘
القصذذب قاٟى ذاً .فىذذاكا ٖاذذُٕ ضذذاه وذذَ ٖش ذذن وذذع ِذذٞ٥٤؟ ىلٌذذْ
ىرص وَ العرت ٔوا وعذْ وذَ العذرت ىل ٥شذي الطعذاً ُٔ ذٗب
العٛاً...
ٔعاج أشعب .فقاه صاضاْ:
ذذذ ت ٌ٘..
فقاه أشعب:
ذذذ ٔىلكا قىج وَ إاٟثٔ ٚقث تةثٖج فاقعث ٗ ٔع٘ الذثا
ٖءر يف اهلٕأ ٞا ال راة فنُ أتٕك ٍاٗي فّٕ أضب ىلل٘
ط ً٦أٔ طمٌ ٔ ٥تصب فْٗ وأ ٞىلُ ضمفٕا عمٗيف فذش خمٕك
الاٗج ف ٦تقعث ٗ الصث فذنُ القعذٕ ٗ الصذث قعذٕ وةذَ أٔ
كذذذر ٔىلُ ذذذاُ ٗ الاٗذذذج فا ّذذذ ٛذذذدري ٚفازذذذية وٍّذذذا
ىللٗيف ىلك  ٥تشوَ أُ تيِب ٔتاق ٜأٌج  ٦ش٘ ٥ٔ ٞتاَ أٌج
السذذاق٘ ٔ ذذَ كٌا ذ ًا ٔ ٥تاذذَ أع ذ ًا ٔىلُ ذذاُ ٗ ا مذذس
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وةٍٗذذذ ٛأٔ زا ٖذذذ ٛضسذذذٍ ٛالٕزذذذْ فذذذاتق اهلل ٗ ٌفسذذذيف ٔ ٥تٕلذذذع
ٕاضث ٚوٍّىا ٔالزً العافٗذٔ ٛىلكا ا الٍاٗذي ٗ ا٧قذثا فنٖذاك
أُ تسار ٔأُ ٖر ٝالقًٕ وٍيف تل ٛأٔ مىذ ٛمذ٘ فثخذرص ٔقذث
اٌّثيف عوك عٍثِي فنٌيف ىلُ خمطج ٔٔلعج ٔوزضج فنِا ِٕ
صفع مْ ٔعثأ ٌ ٚزرياٌيف.
اشذذرة ٔسذذ ٛأقذذثا أٔ عذذث ٛأقذذثا أٔ عذذاع ٛأقذذثا ٔ٥
تسذذار فذذنُ خ ذذٗج عمذذٌ ٜفسذذيف فقذذي ٔأٌذذج صذذطٗ ٔعقمذذيف
وعذذيف ٔىلِذذا شذذرضج لذذيف ذذن ِذذيا تفصذذٗ ً٦اذذ ٗ ٛىلعذذثاٞ
الٍصٗط ٛفافّي تعمذي ٔتعمذي ذش ة وثعذيف اهلل سذع ٛالصذث
ٔطٗب ا ٧ن ٔالص عم ٜإءغ ىلٌّا عٕ ٚوةفن عٍّا.

***
ٔعذذذذاج أشذذذذعب ٔعذذذذاج تمىٗذذذذيٓ ٔىلكا ْاعذذذذ ٛوذذذذَ
أصطا ّىا الطفٗمٌٗ قث أقامٕا ٖثصذاوُٕ وّممذٌ فعمذي أشذعب
أٌّذذا ٔلٗىذذ ٛفٕخذذب عمذذ ٜقثوٗذذْ ٔقذذاً الثمىٗذذي لقٗاوذذْ ٔصذذا
أشعب ٗ اؾىاع:ٛ
ذذذ أَٖ؟
فقالٕا:
ذذذ اتاعٍا..
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ف ىر عَ عاقْٗ ٔقاه هلي:
ذذذ ن اتاعٌٕ٘ أٌثي!
فسذذذا ٔا ٗ أخذذذرٓ ٔو ذذذِ ٜذذذٕ عمذذذ ٜأعذذذّي ٍٖٛذذذر ىلٍ
السىأٖ ٞثعٕ اهلل قا:ً٦ٟ
ذذذذذ المذذّي  ٥ػعذذن الاذذٕاة لاذذاتاً ٗ الصذذثٔ فباع ذ ًا ٗ
ال ّٕٛطرٲاضاً لمقٌ٦س ِب لٍا أفثْ ٔ رٓ ٔعّٲن لٍا ىلكٌْ!
الطرٖق أواوْ ٔ ٍس فاعثثه
ٔ مةٕا ا ًا ارياً قث
أشذذعب ٔاٌذذثف ٗ خٗا ذذْ ٔمش ذ شٌفذذْ ٔعذذا وثّا ٖ ذاً وثعالٗ ذاً
وثااطً ٠ا ٔ خن ذري ٌذاٚر ىلٍ الاذٕاة فشفسذ لذْ الاذٕاة ذري
فذذو ٢عمذذ ٜاعوايذذْ ٔقذذث ٚذذَ أٌذذْ كٔ وقذذاً ٔتاعذذْ صذذاٗاٌْ
ِٔي ٖ رئُ ىللْٗ ٍٖٔٛرُٔ ىلٍ الإاة شٌّي ٖقٕلُٕ لْ:
ذذذ مَ أصطا ْ ٔخ.ٌْ٦
ٔاعثساة اهلل عا ٞأشعب فٗسر لذْ الذثخٕه ٔوذا شذعر
أُ قثوْٗ ٗ الذثا ِذٕ ٔأصذطا ْ ضثذ ٜأعذر فسمذس ٔأزمسذّي
ضٕلْ ٔ ...ع ٜالطعاً ٔضءرح إٕاٟذث ٔ ذاُ ذن ْاعذٛ
عم ٜواٟث ٚلادر ٚالٍات ٌٔٛر أشعب ىلٍ واٟذث ٚشذّٗ ٛتٕيذع
أواوّي فالثفج ىلٍ أصطا ْ ٔقاه هلي:
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ذذذ افثطٕا أفٕاِاي ٔأقٗىٕا أعٍاقاي ٔأزٗثٔا المذ
ٔاشذذذذذرعٕا ا ٧ذذذ ذ ُٔ ٥ءذذذذذةٕا وءذذذذذغ إذذذذذثعممٌ ال ذذذذذاا
إثخىٌ ٔاك رٔا عٕ ٞإٍقمب ٔخٗا ٛإءطرة!
ٔمشر عَ عاعثٓ ٔىلكا تمىٗيٓ قث تعمق اىْ قا ً٦ٟلْ:
ذذذ اٌصطين!
فٍٛذذر ىللٗذذْ شذذي اً فمذذٗس ِذذيا ٔقذذج الٍصذذأ ٟالاذذً٦
الساعٖ ٛفٕح عمْٗ إٍفعٔ ٛأٌٖ ٛصٗطٖ ٛطماّا ِيا أ دذر وذَ
ٔزٕ الطعاً كاتْ ٌ ٖثْٖ؟ ٔلاٍْ عذا فثذي ر ِذثاٖا صذاْٗ
ٔأطااقْ ٗ أٔقاح العسر ٔاحملٍ ٛفثمط لْ ٔقاه:
ذذذ اٌٛر ىلل٘ٲ ٔ ٥ؽالفين عم ٜن وا أقٕه!
ٔزأِٞي قصع ٛعمّٗا "مسياُ" فقاه أشعب لثمىٗيٓ:
ذذذذذ ذذن وذذَ آ٧ذذر فذذنُ فٗذذْ طعىذذٌ :طعذذي السذذار
ٔطعي الزعفراُ.
ٔ ٖثعْ ٖش ن ريٓ خي أتذِٕي " اهلرٖسذ "ٛفقذاه أشذعب
لصاْٗ:
ذذ ن وٍّا لقى ٛأٔ لقىثٌ أٔ خ٦خاً.
فش ذذن الثمىٗذذي القذذث الذذي ٙأور ذذْ ٔ ٖذذز ٔز ذأِٞي
" الزٖر اص" آ٧ر.
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فقاه أشعب:
ذذ

ن لقى ٛأٔ لقىثٌ.

خي أتِٕي القٖ٦ا الٗا س ٛفقاه:
ذذذذذ  ٥تش ذذذن ىل ٥لقىذذذ ٛأٔ لقىذذذثٌ ٔ ٥تادذذذر ٔأٔلذذذع ّذذذيا
اـاز الٗا س الي ٗ ٙالقمٗ!ٛ
خي زأِٞي " الاقمٗ "ٛفقاه لْ:
ذذ

ن لقى ٛأٔ لقىثٌ.

خي أتِٕي ال ٕا ٞفقاه لْ:
ذذ  ٥تش ن وٍْ شٗ٠اً ٔأ ق ٌفسيف فنٌا ٗ
ال ٕا " ٞثاٌق" ٖقًٕ وقاً ِيا ٖٔافٗيف.
خي زذأِٞي " الفذالٕكص" ٔ ذاُ
فقاه لثمىٗيٓ:
ذذ ىلٖج وَ ؼج ضثٍّٖ ٜذا
ِيا ٗ ن ًٖٕ.

ن ًٖٕ ٌصٗب

ذدرياً شذاّٗاً الصذٕوعٛ

ٔ ذن ٔأ دذر فنٌذيف  ٥تذرٝ

خي أضءرٔا هلي "المٕتٍٖش" فقاه لْ:
ذذ أتٔص ٔخمبذ فنُ وج ٗ ِيا وج شّٗثاً!
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خذذي أتذذِٕي طاذذق عمٗذذْ زذذاص وسذذىَ و ذذٕ ٙفّذذٕ ٝعمٗذذْ
ٔأ ن وٍْ اخٍثٌ أٔ خ٦خاً ٔقاه لصاضاْ:
ذذ ن ٔ ٥تقصر فنُ قٗىِ ٛيٓ خ٦خٌ ٛاٌري فذ ٦تش ذن
ىل ٥وا لْ قٗى!ٛ
ٔلاذ أشعب ٔأصطا ْ عمِ ٜيٓ اؿذاه ٔقذث شذةمّي أوذر
طٌّٕي عَ واٟث ٚعٗٛىٌ ٗ ٛاضٗ ٛوَ إااُ قث ٔيعج أوذاً
ٔال٘ إثٍٖٖ ٔ ٛفطَ أشعب ىلٍ ٔزٕ الٕال٘ ٔلاَ الٕال٘
فطذذَ ىللٗذذْ ٔعرفذذْ ٔلاٍذذْ ذذثي كلذذيف ٔوذذاه ىلٍ صذذاضب
الاٗج ٔقاه لْ:
ذذ وَ صاضب القمٍسٕ ٚالطٕٖمٔ ٛالطٗمساُ ا٧خءر!
فقاه صاضب الثا :
ذذ أصم اهلل ا٧وري ِيا زن ٖقاه لْ أشعب ٖ ذّث ِذيٓ
الٕٟ٥ي ٮع٘ أً ٖٮث ٭.
فقاه الٕال٘:
ذذ ىلكا أ ن ز٠ين ْ.

***
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ٔفر الٍات وَ الطعاً ٔ فعذج إٕاٟذث فشعذر صذاضب
الاٗج ىلٍ أشعب ٔأضءرٓ ىلٍ الٕال٘ فمىا صا ٌ ٖثْٖ قاه
لْ الٕال٘:
ذذ ِن عاك أضث ىلٍ ِيٓ الٕلٗىٛ؟
فٕقع أشعب ٗ اؿري ٔ ٚقاه:
ذذ  ٥أصمطيف اهلل!
فقاه الٕال٘:
ذذذذ أ ٥تعمذذي أُ وذذَ زذذا ٞىلٍ طعذذاً
ٔأ ن ضراواً؟

ٮٖذذث ٭ ىللٗذذْ خذذن عذذا قاً

فقاه أشعب:
ذذ ٔ ٥اهلل وا أ مج ىل ٥ض.ً٥٦
فٍٛر ىللْٗ الٕال٘ ِ اً:
ذذ

ٗ كليف؟

فشزاة أشعب:
ذذ ألٗس ٖقٕه صذاضب الٕلٗىذ ٛلمخاذات" :ت ٗ ذن شذ٘ٞ؟"
ٔىلكا أ ا ىلُ ٖطعي وا ٟٛقث ٕأ ٟٛع رَٖ ِٕٔ ٖقٕه" :قث هٍٗ٠ا
وَ ٌرٖث ٔوَ ٌ ٥رٖث!؟" فشٌا َٖ ٖ ٥رٖث.
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فا ثسي الٕال٘ ٔأعساْ اؾٕاة ٔقاه ٧شعب.
ذذذذ لقذذث اقثصصذذٍا وٍذذيف فٗىذذا وءذذ ٜكلذذيف ضذذق إسذذمىٌ
ٔلاَ الًٕٗ عمين ضازثيف؟
فقاه أشعب:
ذذذذ أطذذاه اهلل قذذا ٞا٧وذذري ضذذازد :تاثذذب لذذ٘ وٍ ذذٕ اً ٥
ٖثخن عم ٜأضث ٗ ِيٓ الصٍاع ٛىلٖٔ ٥ث ٙعمْٗ وطمق.ٛ
فءذذطيف الذذٕال٘ ِٔىذذس ٗ أكُ صذذاضب الٕلٗىذذ ٛخذذي أوذذر
٧شذذعب ّثٖذذٔ ٛأوذذر صذذاضب الٕلٗىذذ ٛلذذْ أٖء ذاً ّثٖذذ ٛفخذذرص
أشعب شطاا وَ ن لُٕ...
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ضيف ثقيل
لاذ أشعب أٖاواً ٖسري ٗ ا٧عٕا ٗ ري شٍٖ٘ ٞثٛر أُ
ٖٕافْٗ أضث غ عرت أٔ ٔلٗى ٍٖ ِٕٔ ٛث ٖٔةين:
ذذذذذذذذذذذذذن ٖذذذذذذذذذذذذذًٕ أ ٔ ٗ عرصذذذذذذذذذذذذذ ٛالذذذذذذذذذذذذذثا
أشذذذذذذذذذذذذذذذذذذي القثذذذذذذذذذذذذذذذذذذا شذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذذذذذي اة
فذذذذذذذذذذذذذذنكا وذذذذذذذذذذذذذذا أٖذذذذذذذذذذذذذذج تخذذذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذذرت
أٔ خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُ أٔ عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٕ ٚا٧صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطاة
أعذذذذذذذذذذذذذذذذذذرص ُٔ الذذذذذذذذذذذذذذذذذذثقطي  ٥أ ِذذذذذذذذذذذذذذذذذذب
عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا أٔ لاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز ٚالاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٕاة
ٔطاه اٌثٛا ٓ ٔٔق عم ٜزن ٖعىن طاقذ ًا وذَ اـٗذز اُ
فقاه لْ:
ٔ ٦أُ تزٖذذث فٗذذْ طٕقذذاً أٔ
ذذذذ أعذذشليف ذذاهلل أُ تٕعذذعْ قمذذٗ ً
طٕقٌ ..فرفع اـٗز اٌ٘ أعْ ٔقاه لْ:
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ذذ ٔوا رييف وَ كليف؟ أترٖث أُ ت وْٖ؟
فقاه أشعب:
ذذ ٔ ٥لاَ َا اشوآ شخا ّٖث ٙىللذ٘ٲ فٗذْ شذٗ٠اً كاح
ٖذذًٕ ...خذذي تر ذذْ ٔو ذذ .ٜفذذرأ ٝزمذذٌ ٖثّاوسذذاُ ٖٔثسذذا اُ ٗ
طذذر السذذٕ  ...فٕق ذ عمذذ ٜوقر ذذ ٛوٍّىذذا ٍٖٛذذر ىللّٗىذذا ٔىلكا
تمىٗيٓ قث أقان ٖقٕه لْ:
ذذ لقث عدج عٍيف ٗ فمسيف ٗ السٕ .
فقاه لْ أشعب عم ٜعسن" :أٔلٗىٛ؟".
ذذ ٔ ..٥لاٍْ ال ٕ ىلٍ ضثٖديف..
فششا أشعب ٕزّْ عٍْٔ .عا ىلٍ الٍٛر ٗ ٔزْ الرزمٌ
إثّاوسٌ ضث ٜافوقا ٔكِاا .فقاه لْ تمىٗيٓ:
ذذ أتعرفّىا؟
فقاه أشعب ِٕٔ ٍٖصر خاٟا ًا وع صاضاْ:
ذذ ٔ ٥لاين وذا أٖذج اخذٌٍ ٖثسذا اُ ىلٍٍٚ ٥ثّىذا ٖذشوراُ
ل٘ ٘.ٞ
ٔأطر أشعب ؿ ٛٛخي فع أعْ ٔقاه لصاضاْ:
ذذ

شٌ٘ يف  ٥ترٖث أُ أتٖثك ٗ الٍص ؟
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فٍٛر ىللْٗ تمىٗيٓ:
ذذ ٕاكا؟
فقاه أشعب وثخا داً:
ذذ كليف ىلٌ٘ أ  ٝأطااقيف قث اٌقطعج.
فقاه الرزن:
ذذ لٗس عٍث ٙا ُ٩وا ٖٮّث.ٝ
فقاه أشعب:
ذذ أٔ٭لٗس عٍثك وا ٖ ٤ن؟
فشزاة الرزن:
ذذ ىلكا ش٠ج فنُ ا  ٙا ك .فشٌج لٗس وٍيف ض ى.ٛ
ٔقا الرزن أشعب ىلٍ ٗثْ ٔأٌزلْ يٗفاً عمْٗ ٔ .خذن عمذٜ
اورأتْ فشٔصاِا أُ تعث ٧شعب ع ا ٞطٗاذأً .أ ذن أشذعب .خذي
ٌٛر ٗ الثا ٔقاه:
عمْٗ.

ذذ عساذاً! أ  ٝأٌذيف وذَ اعذثٕا ٞاؿذاه عمذ ٜقذث ؼىذث اهلل
فىا ششٌيف ٔصٍاع ٛالثطفٗن؟
فقاه الرزن:
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ذذ لقث عمقثّا ٔ ٥طاق ٛل٘ و ّا.
فقاه أشعب:
ذذ لٕ أيذفثين عٍذثك أٖاوذ ًا أٌصذطيف ٕذا تر ثذيف ىلٔ ٥قذث
ضيقثّا ضيقاً عٗٛىاً.

***
واذذذذ أشذذذعب ٗ ا الرزذذذن أٖاوذ ذاً طٕٖمذذذ ٛضثذذذ ٜيذذذسر
ٔيسرح اورأتْ فقالج إرأ ٚلزٔزّا كاح لٗم:ٛ
ذذ ٖاق ٜىلٍ وثٜ؟
ذذ

ٗ لٍا أُ ٌعمي وقثا وقاوْ؟

فقالج إرأ ٚعث تفار:
ذذ أٌا أزٗ٠يف اـ .
فقاه تٔزّا:
ذذ

ٗ تسثطٗعٌ؟

فقالج:
ذذ ألق ٗين ٔ ٍٗيف شراً ٌٔثطا ي ىللْٗ ٔأزاك ْ اؿثٖذ.
ٌّٔءذذذذذا وذذذذذَ عذذذذذاعثّىا فث ذذذ ذازرا ٔتٛذذذذذاِرا الةءذذذذذب
ٔاـصٕؤ ٛاٌطمقج إرأ ٚىلٍ أشعب تقٕه لْ:
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ذذ اليٖ ٙاا ك ليف ٗ كِا يف ثاً .أٍٖا أٚمي؟
فقاه أشعب:
ذذ ٔاليٖ ٙاا ك ل٘ ٗ وقاو٘ عٍث ي شّراً وا أعمي!
ذذج إذذرأٔ ٚأ ك تٔزّذذا أُ أشذذعب ٖطىذذع ٗ طذذٕه
فش
إقاً .فسق٘ ٗ أٖثّٖىاٖ ٔ .عمىا وا ٖصٍعأُ .ا ثا ٚالرزذن
ٔفار ضث ٜاِثث ٝىلٍ ضٗم ٛفقاه ٥ورأتْ:
ذذ ىلكا اُ ثاً فنٌ٘ أقٕه لذْ " :ذي ك اعذاً تقفذز؟" فذشقفز
أٌا وَ العثا ٛىلٍ الثا فنكا قفز ِٕ فش مق٘ خمفْ...
ٔ اُ الةذث فشضاىذا الثذث ري ٔزعذن الرزذن وثذاه ٗ
اؿثٖذ وع أشعب ضث ٜقاه لْ:
ذذ ٗ قفزك؟
فقاه أشعب:
ذذ زٗث.
فقاً الرزن لساعثْ فٕخب وَ اخن وٍزلْ ىلٍ خا ص الذثا
أك عاً ٔقاه ٧شعب:
ذذ خب!
فذذٍّ
ك اعٌ.

أشذذعب ٔٔخذذب  ٥ىلٍ اـذذا ص ذذن ىلٍ اخذذن الذذثا
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فٕزي الرزن ٔقاه ٧شعب:
ذذ عسااً! أٌا ٔخاذج ىلٍ خذا ص الذثا أك عذاً ٔأٌذج ٔخاذج ىلٍ
اخن الااة ك اعٌ؟!
فقاه أشعب وَ فٕ ٓ:
ذذ ك اعٌ ىلٍ اخن خري وَ أ ع ٛىلٍ " را"!

***
اٌف الٍات عذَ أشذعب تخذر ا٧وذر ِٔذرة وٍذْ ت٦وٗذيٓ
ٔورٖذذثٔٓ فقذذث أٖقٍذذٕا أٌذذْ قذذث اٌثّذذ ٜىلٍ الٕقذذٕ عمذذ ٜوٍذذاتهلي
ٔتطاٗذذق أصذذٕه الثطفٗذذن عمذذ ٜوٕاٟذذثِي فماذذذ أشذذعب أٖاوذذ ًا
ٔضٗذذذثاً ضزٍٖذ ذاً  ٥هذذذث أٌٗسذذاً ٔ ٥فٗقذ ذاً ٖٔٛ ٥فذذذر ةذذذثا٥ٔ ٞ
ع ذذأ .ٞخطذذر عمذذ ٜالذذْ صذذثٖقْ ٍذذاُ ٔ ٖذذث أٖذذَ اخثفذذ.ٜ
فخذرص ٖاطذذذ عٍذذْ ضثذ ٜقذذٍ٘ وذذَ اِ٥ثذثا ٞىللٗذذْ فقعذذث ٗ أٔه
السذذٕ ٖفاذذر ٗ أوذذر ذذثٓ ٔىلكا اٍذذاُ قذذث أقاذذن وىذذن قٕعذاً
ٌٔ ا اً ٔهر مااً فىا تٓ أشعب ضث ٜصا ْ:
ذذ أَٖ

ٍج؟ أخزاك اهلل!

فقاه ٍاُ:
ذذ ٗ الصٗث .خٗايف اهلل!
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ذذ الصٗث!
ذذ ٌعي صٗث الطري ٔالٛاا .ٞىلٌْ لعىن أزث ٝعمٗيف وَ ِيا
القعٕ تٍثٛر وا  ٥ه٘ ٞقي وع٘ ىلٍ الرت اؿذ٦ه تسذثىثع
الصٗث ال ّ٘ ٔالمطي الطرٔ ٙاهلٕا ٞالٍق٘...
فٍٛر أشعب ىلٍ وا ٗ ٖث صاضاْ ٔقاه:
ذذ ٔأَٖ ليف القٕت ٔالٍ اة؟
ن وا تر.ٝ

ذذ عج خاُ٘ ٔاشوٖج
ذذ ٔأٌا واكا أصٍع؟
ذذ اصٍع ودن وا صٍعج أٌا.
ذذ لٗس عٍث ٙشٖ٘ ٞاا .

ذذ أٔ٭لٗس عٍث اورأتيف أٔ عٗاليف ش٘ٞ؟
فٍّ

أشعب لٕقثْ ٔقاه لاٍاُ:

ذذ اٌثٛر ِا ٍِا ضث ٜأعٕ .
ٔو  ٜىلٍ ٗثْ ٔأشذعب ٖ ٥ذي ر ٗثذْ ىلٖ ٥ذًٕ تءذٗق ذْ
الثٌٗا فصا الاٍث ٙالااة...
فى ذا تٓ الاٍذذث ٙضثذذ ٜخ ذ ىللٗذذْ ٔعاٌقذذْ عٍذذا إ ذذثا
ٔقاه لْ ٗ صٕح العثاة:
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ذذ أ ٥عثتين ٔقث

ٍج ورٖءاً؟

فقاه أشعب:
ذذ زعمج فثاك وث ٜوريج؟
فقاه الاٍث:ٙ
ذذذذ عذذث أ عذذٌ ٖٕو ذ ًا وذذَ تذذا ٖ الٗذذًٕ الذذي ٙأِذذثٖثيف فٗذذْ
القىٗا ..فقاه أشعب ِٕٔ وسب عث اٖ٧اً ٗ ٌفسْ:
ذذ عث أ عٌ ٖٕواً وَ تا ٖ الاعد ٛذالقىٗا! أ ٙوٍذي وثذٜ
عا الثطقٗق؟ ىلُ ِيا الثا ٖ ٔاهلل ٔ ٥الثا ٖ القاط٘!
خي ترك اؿساة ٔالثفج ىلٍ الاٍث ٙقا:ً٦ٟ
ذذذ اؿىذث هلل عمذذ ٜذن ضذاه ..ىلك أٖثذذيف ٔقذث اهلل ىللٗذذيف
العافٗ ٔ .ٛأ ٝأشعب أُ ٍٖثفع ّيا ال ٕ ٔالذٕ ٔ .ضثخثذْ ٌفسذْ
ىلُ ٖفء٘ ىلٍ الاٍثَ ٙذا زذا ٞلذْ .فسمذس ىلٍ زذٕا ٓ ٔتٍطذٍ
ٔقاه:
ذذ ل٘ ىللٗيف ضاز.ٛ
فقاه الاٍث ٙعم ٜعسن:
ذذ ٔل٘ ىللٗيف أٌا أٖءاً ضاز.ٛ
فقاه أشعب ٔاْاً:
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ذذ ٔوا ضازثيف؟
فقاه الاٍث:ٙ
ذذ لسج أك رِا ليف ضث ٜتءىَ ل٘ قءاِٞا.
فقاه أشعب:
ذذ ٌعي.
ذذ ضازد أُ  ٥تسشلين ِيٓ اؿاز.ٛ
فقاه أشعب:
ذذ ىلٌيف  ٥تث  ٙوا ِ٘.
ذذ م .ٜقث ٖج.
ذذ فىا ِ٘؟
فقاه الاٍث:ٙ
ذذ ِذ٘ ضازذٔ ٛلذٗس ٖاذُٕ ال ذ٘ ٞضازذ ٛىلِٔ ٥ذ٘ ؽذرص
ىلٍ ش٘ ٞوَ الامف.ٛ
فقاه أشعب وثخا داً:
ذذ ِيا ضقٔ .لاَ ...أٌج خري وَ ٖثام لذ٘ٔ .قذث ز٠ثذيف
أعشليف أتسمفين ٔت٤خرٌ٘...
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فقاه الاٍث:ٙ
ذذ ِاتاُ ضازثاُ.
فقاه أشعب:
ذذ ٌعي.
فقاه الاٍث:ٙ
ذذ ٔىلكا قءٗج ليف ىلضثاِىا؟
فقاه أشعب وَ فٕ ٓ:
ذذ يٗج.
فقاه الاٍث:ٙ
ذذ أٌا أ٣خرك وا ش٠ج ٔ ٥أعمفيف.
فٗذذ٠س أشذذعب وٍذذْ ٔ ٖذذر ٗ الاذذ ً٦وعذذْ ذذري ىلٌفذذا
الٕقج ٗ ري طاٟن فقاً ٖرٖث اليِاة.
فثفار الاٍث ٙؿ ٛٛخي صا ْ:
ذذ ٔاهلل  ٥تٍصر خاٟااً.
فٕق أشعب ِ أً .وء ٜالاٍثٖ ٙقٕه:
ذذ أوا الث ِي فشٌج تعمي أُ لذٗس وذَ عذا ت٘ ىلخرازذْ .فّذٕ
وث ٜأُلق٘ ٗ الاٗس عذاَ عمذ ٜاعذي اهلل فذّٖ ٦ذاُ ٖٔ ٥ذيه
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ٖٔ ٥ذذذزعش .أوذذذا ىلكا شذذذ٠ج فذذذنٌ٘ أِذذذث ٙىللٗذذذيف قر ذذذ ٛوذذذَ عسذذذن
الرطذذذب زذذذاٞتين ِثٖذذذ ٛوذذذَ الاصذذذر ٚفاعّذذذا ىلُ أ ح ٔاقذذ
ضازثيف!
فعسب أشعب ٔ ٖصث أكٌْ ٔأٌار كليف وذَ وذيِب
الاٍثٖ ٔ ٙعر زّ ٛتث ريٓ ِٕٔ ٖعمي أٌْ ىلِذا هذز وذَ
ا٫عطذذأِ ٞذذٕ عذذثٔٓٔ .أوذذا ا٧خذذي فّذذٕ يذذالثْ ٔأوٍٗثذذْ ٔىلٌذذْ لذذٕ
أعط ٜأفاع٘ عسسثاُ ٔخعذا ٌ وصذر ٔضٗذاح اِ٧ذٕات ٧خذيِا
ىلكا اُ اعذي ا٧خذي ٔاقعذ ًا عمّٗذا .فاٗذ ٖعطٗذْ ِذيٓ اهلثٖذٛ
الذد زاٞتذذْ ّذذيا الاذرً؟ ٔزعذذن أشذذعب وثالعمٗذْ لٗعذذر وٍذذْ
السذذابٔ .الاٍذذثٖ ٙثىٍذذع ٖٔثعسذذر خذذي ذذا سذذرٓ تخذذر ا٧وذذر
قا:ً٦ٟ
ذذ ِيٓ اهلثٖ ٛالد زاٞتين خساٟرِا أيعا وااعاّا
ٔأخيِا عٍث ٙوَ أعااة ا ٫ا ٔالثوا .
فقاه لْ أشعب:
ذذ لعن أٔه خسا  ٚاضثىاه ال ار عمّٗا ٖر ٌٛريِا.
فقاه الاٍث:ٙ
ذذ ِيا ىطر ق٘ عم ٜاه.
فقاه أشعب:
ذذ ِاح ىلكُ وا عٍثك وَ ا٧عااة.
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فقاه الاٍث:ٙ
ذذ أٔه كليف را ٞاؿىاه الذيٍٖ ٙقمذّا ىلٍ الاٗذج خذي ِذ٘
عم ٜخطرضث ٜتصري ىلٍ وٍزل٘ فنكا صا ح ىلٍ إٍزه صذا ح
عذذذاااً لطمٗذذذب العصذذذٗثٔ ٚا ٧ت .فذذذنُ عثّذذذا فذذذرا اً وذذذَ ِذذذيا
صريٌُٕ٘ شّرٔ ٚشذٍعٔ ٛىلُ أٌذا ضسذاثّا كِاذج ىلٍ العصذاٟث
ٔأشاآ العصاٟث ٔزية كليف شذرا ٞالسذىَ خذي زذية السذىَ
ذذريٓ ٔىلُ أٌذذا زعمذذج ِذذيا العسذذن ٌاٗذذيًا اضثسذذج ىلٍ ذذراٞ
القثٔ ٔىلٍ شرا ٞإذأ ٞىلٍ ذرا ٞوذَ ٖٕقذث ؼثذْ ٔىلٍ الثفذر
لذذْ .فذذنُ ٔلٗذذج كلذذيف اـذذا ً أعذذٕ خٕ ّ ذا ٔ روٍذذا ذذَ ا٧شذذٍاُ
ٔالصا ُٕٔ .ات ا ح ٗ الطىع عم ٜقذث الزٖذا  ٗ ٚالعىذن ..فذنُ
تةايٍٗا ٔصٍعٍا الٍاٗي عم ٜي كليف ٔعمي الصثٖق أٔ الٍثٖي
أُ عٍذذثٌ ٙاٗذذياً الاذذاة إذذثه فذذنُ ضساٍذذآ فذذأ ٞ٦ىلُ
أ خمٍذذآ ف ذذقا ٞىلك  ٥ذذث لذذْ وذذَ ّٖذذي ؿذذي ٔوذذَ طسذذٕص ٌقذذن
ٔقذذريا ٙوذذاُ ٔوذذَ أ ذذزا لمقذذث ٔضطذذب لمٕقذذٕ ِٔذذيا مذذْ
راً ىلُ يٗج ْ فقث شا ج إسذرفٌ ٔفا قذج ىلخذٕاٌ٘
وَ إصمطٌ فنكا صرح يليف فقث كِذب سذيب وذَ وذاه
رئ ٙصا ذريٖ ٙاثسذب وذينٔ .أٌذا لذٕ ا ثمٗذج شضذثِىا
أقي لْ فاٗ ىلكا ا ثمٗج شُ أعط٘ ٔ ٥تخي؟ أعذٕك ذاهلل وذَ
اـي ُ٥عث العصى.ٛ

***
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أخي أشذعب القر ذ ٛفذشعطٌ ٜصذفّا لعٗالذْ ٔٓذن الٍصذ
ا٩خر ىلٍ السٕ فااعْ َذا مذغٔ .كِذب ىلٍ ٍذاُ فذشخ ٓ اـذ
فءطيف ٔيطاا .خي ٌّءأ .قاه ٍاُ لصاضاْ:
ذذ ِمي ٌ و ٙليف قٕع ًا فىا وعيف ٖاف٘ ل راّٟا.
فٍٛر أشعب ىلٍ الٍقٕ ٗ

فْ ٔقاه:

ذذ أٌا ا ٗ ُ٩أواُ وَ اؾٕ لٗمثٌ أٔ خ٦خاً أٔ أ عاً.
فقاه ٍاُ:
ذذ أتءٗع أت إاه ٗ طعاً لٗمثٌ ٔتقعث عث كليف تثءٕ ؟
فقاه أشعب:
ذذ ِٔن ترٖث أُ أيٗع طعاواً وءىٌٕاً ٗ ٖث ٙطعاً وا تاه
ِاٟى ًا ٗ اـٔ ٞ٦السىا ٞقث ٖصا ٔقث ٖ ٥صا ؟
ٔاشثث اـٍّٗ ٦ىذأ .اضثذاه ٍذاُ ضثذ ٜأخذي الٍقذٕ ٗ
ٖذذثٓ فسذذية صذذاضاْ وذذَ ىذذْ ٔو ذذ ٜذذْ قسذذرًا ىلٍ الاذذاٟع
فاخثا لْ قٕعاً ٔيعّا ٗ ٖثٓ .فشوسذيف ّذا أشذعب ٌٔٛذر فّٗذا
ِٔثأ ٍٕٛرِا ٔا تاضج ٌفسْ ؿىمّا..
فقاه لمااٟع " :ي ٍّا؟".
فقاه الرزن" :اقان ٍّا ٍٖا اً".
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فصا أشعب:
ذذ ٍٖذا ! ٔاهلل لذٕ ىلٌذ٘ ىلكا وٗذج ّذا طذاٟرًا ٗ السذىأ ٞقذع
و ٕٖ ًا ٌ ٗفٌ وا فعج فّٗا ٍٖا اً أ ثاً!
فٍٛر الااٟع ىلٍ ٍاُ ٌٛر ٚإسثسري .فثثخن ٍاُ ٗ ا٧ور
ٔقاه لصاضاْ ِىساً:
ذذ لٗس ٗ الدىَ مٕ .فمقث اشوٖج قٕع٘ ِيٓ ش در وذَ
ٍٖا !
ٔك ر ٍاُ أُ إاه وعْ فمذي ٍٖثٛذر أ ٙصذثٖقْ ٔأعذر
فشعط ٜالااٟع الدىَٔ .زية ك ا أشعبٔ .اٌصر ْ..
ُ عاع ٛضث ٜاُ الصثٖقاُ قث خرزا وَ إثٍٖٛ
ٔيذذر ا ٗ الفمذذذٕاح ٔأٔ ذذذ ٗ ٦اـذذذ ...ٞ٦ذذذن وىذذذن قٕعذذذْ
ٌٔ ا ْ ٔخمفّىا الامبٔ .عٌّٕٗىا شاٟع ٌ ٛا ٧ض ٔالسذىا.ٞ
ٖاطداُ عَ الصٗثٔ .وء ٜالٍّذا ِٔىذا ٗ و ذ٘ ٔعذذ ٔ ذث
ٔاٌثٛذذذا ٔىلكا الامذذذب ٍٖذذذا فسذذذشٍٖٔ ٚطمذذذق ٗ أخذذذر شذذذ٘ ٞوذذذر
أواوّىا ال  .فٍٛرا فنكا ٚيب قث عَ هلىا ..فٕقفا ٔٔقذ
قمااِىذذا وذذَ الفذذر ٔا٥يذذطراةٔ .أوسذذيف ذذن قٕعذذْ ٔ .وذذٜ
ٍذذاُ الٛذذيب فشخطذذشٓ ٔ .وذذآ أشذذعب فشخطذذشٓ ٔأصذذاة الامذذب.
ِٔرة الصٗث ٔواح الامبٔ .زمس الصٗا اُ ٔقث أيٍاِىا
الثعب ٔاؾٕ ٔالفسٗع ٗ ٛخالدّىا...
148

حمتال ظريف
طذذذاه زمذذذٕت الصذذذثٖقٌ ٔىلطراقّىذذذا ٔاشذذذثث زٕعّىذذذا
فرفع أشعب أعْ ٔقاه لصاضاْ:
ذذ قث زر ٍا صٗث الٛاا ٞفمٍعث ىلٍ صٗث إٕاٟث.
خي ٌّ

ٌٔٛر ىلٍ ا٧فق فٕزث ن٦

درياً فقاه:

ذذ أ  ٝقرٖ ٛقرٖاِ ٛمي ىللّٗا.
ٔأوسيف ٗث ٍاُ ٔعا ا ضث ٜمةا القرٖ ٛفنكا ِىذا أوذاً
ا قث واح صاضاّا ٌٔسا ٞالقرٖٖ ٛمطىَ خثٔ َِ ٖٔءر َ
صثٔ َِ ٔ زاهلا قث ٕ ٝاؾز أف٠ثتّي ٔإٗج ٗ صطَ
الذذثا قذذث عذذخَ وذذا ٓ٣لٗةسذذن ٔخٗطذذج أخٕا ذذْ لذذٗافَ .فعمذذي
أشذذعب ٔ ٍذذاُ أ ٥أ ذذن ٔ ٥طعذذاً ٗ ودذذن ِذذيٓ القرٖذذ ٛالمٗمذذٛ
ٔخطر عم ٜذاه أشذعب خذاطر ٔ فعذْ اؾذٕ ىلٍ اؿٗمذ ٛفةىذز
صذذاضاْ خذذي تر ذذْ ٔتقذذثً ىلٍ إٗذذج فسذذس عرقذذْ ٔصذذا ٗ
الٍات:
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ذذ ٖا قًٕ اتقٕا اهلل  ٥تثفٍٕٓ فّٕ ض٘ ٔىلِذا عرتذْ ّثذٛ
ٔأٌا أعمىْ ىللٗاي وفثٕ العٌٍٗ عث ٖٕوٌ!
فقاه الٍات:
ذذ وَ أَٖ ليف عمي كليف ٖا ِيا؟
فقاه أشعب:
ذذذ ىلُ الرزذن ىلكا وذاح ذر ىلعذثْ ٔقذث ٕسذج ِذيا الرزذذن
فعمىج أٌْ ض٘.
فثقذثً الٍذذات ىلٍ إٗذذج ٔزعمذذٕا أٖذثّٖي ٗ ىلعذذثْ خذذي قذذاه
عءّي لاع :
ذذ ا٧ور عم ٜوا ك ر الرزن فافعمٕا

ىا قاه..

ٔتر ٕا أشعب ٖصٍع وا ٖرٖث فقاً ىلٍ إٗج فٍذز خٗا ذْ
خذذي ألاسذذْ عىاوذذٔ ٛعمذذق عمٗذذْ ُذذاٟي ٔألعقذذْ الزٖذذج ٔأخمذذ ٜلذذْ
الثا ٔقاه لمٍات:
ذذ عٕٓ ٔ ٥ترٔعٕٓ! ٔىلُ مسعثي لْ أٌٍٗاً ف ٦تثخمٕا عمْٗ!
ٔخرص أشعب وَ ا إٗج ٔقث شا اـذ ذشُ إٗذج قذث
ح ىللٗذْ اؿٗذا ٚفاٌّالذج اهلذثاٖا عمذ ٜأشذعب ٔ ٍذاُ وذَ ذن
ا ضثذذٗ ً ٔ ٜسذذّىا فءذذٔ ٛكِاذذا ٔاوذذث ٨ضمذذّىا مسٍ ذاً
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ٔزاٍ ذاً ُٔذذرأ .زّذذثا ٗ أُ ٍٖثّذذزا فرصذذ ٛلمذذّرة فمذذي هذذثاِا
ضث ٜضن ا٧زن إءرٔة ٔأقان الٍات عم ٜأشذعب عذث ٖذٕوٌ
ٖسثٍسزٌْٔ الٕعث فقاه هلي:
ذذ ِن مسعثي هليا العمٗن أٌٍٗ ًا أٔ ا ثاي وٍْ ضر ٛ؟
فقالٕا:
ذذ ..٥
فقاه هلي:
ىلُ ٖاذذَ قذذث ؼذذرك عذذث أُ فا قٍذذآ فمذذي هذذ٘ ٞعذذث
ٔقثذذْ عذذٕٓ ىلٍ ذذث فذذنكا مسعذذثي صذذٕتْ فعرفذذٌٕ٘ ٧ضثذذاه ٗ
ع٦زْٔ .ىلص ٦وا فسث وَ وزازْ.
فقالٕا ٥ :ت٤خر كليف عَ ث!
فقاه."٥" :
ٔزذذذا ٞالصذذذاا ٔاٌث ذذذر الءذذذٕ ٞفسذذذا ٓٞالرزذذذاه ٔالٍسذذذاٞ
أفٕاز ًا ٔصاضٕا ْ:
ذذ مب أُ ت ف٘ إرٖ

ٔتث القاه ٔالقٗن.

فقاه أشعب:
ذذ قٕوٕا ٍا ىللْٗ!
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ٔكِب وعّي ىلٍ إٗج فش عث عٍْ الثىاٟي ٔقاه هلي:
ذذ أٌٗىٕٓ عمٔ ٜزّْ!
فشٌاوٕٓ ..فقاه هلي:
ذذ أقٗىٕٓ عم ٜزمْٗ!
فشقاوٕٓ ..فقاه هلي:
ذذ خمٕ عَ ٖثْٖ!
ففعمٕا فسق٘ إٗج أعذٗاًٖ ٔ .ذث أشذعب وذا ٖفعذن ٔ٥
وا ٖقٕه ٔ ٖز عم ٜأُ ِىس:
ذذ ىلٌْ ضقٗق ٛوٗج!
فسذذقطج عمذذ ٜأشذذعب الٍعذذاه ٔلطىثذذْ ا ٧ذ ٔتٍألذذْ
القًٕ الصذفع ٔالءذرة ٔصذا ىلكا فعذج عٍذْ ٖذث ٔقعذج عمٗذْ
أخذر ٝخذذي ت ذذا ن الٍذذات ثسّٗذذز إٗذذج فاٌسذذن أشذذعب ٔ ٍذذاُ
ِذذا ٌ ضثذذ ٜأتٗذذا قرٖذذ ٛأخذذر ٝعمذذ ٜشذذفري ٔا قذذث زذذا عمّٗذذا
السٗن ٔأِمّا وةثىُٕ قزٌُٕٔ وَ خ ٗ ٛالةر فثقثً ٍذاُ
ٔقذذذث ضثخثذذذْ ٌفسذذذْ أُ ٖاذذذز صذذذثٖقْ ٗ ا٥ضثٗذذذاه فٍٛذذذر ىللٗذذذْ
ٔا ثسي خي صا ٗ أِن ِيٓ القرٖ:ٛ
ذذذذ ٖذذا قذذًٕ! أٌذذا أ فذذٗاي شذذر ِذذيا إذذأ ٞأ عذذَ ِذذيٓ
القرٖ ٛير ٓ فشطٗعٌٕ٘!
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فالثفج الٍات ىلٍ ٍاُ ٗ زأ ٞقالٕا لْ ٗ اؿاه:
ذذ ٔوا أورك؟
فقاه ٍاُ:
ذذ اكعٕا ٗ فرِ ٝيا إا ٞقر ٚصذفرأ ٞأتذٌٕ٘ ظا ٖذٛ
ْٗم ٛعي أ ٞصمٕا خمف٘ عثٌ هلل فنُ فعمثي كليف اٌدٍٜ
إذذا ٞعذذٍاي ىلٍ ِذذيٓ الصذذطرا ٞفذذنُ ٍٖذذدَ فذذثو٘ عمذذٗاي
ض٦ه!
فقالٕا ْٗعاً:
ذذ ٌفعن...
ٔقاوٕا وَ عاعثّي فيعٕا الاقرٔ ٚتٔزذٕٓ اؾا ٖذٔ ٛقذاً
ٍاُ ىلٍ الر عثٌ ٖصمّٗىا ِٕٔ ٖقٕه:
ذذ ٖا قًٕ! اضفٕٛا أٌفساي ٖ ٥قذع وذٍاي عذّٕ ٗ القٗذاً
٦
أٔ ٗ الر ذذذٕ فىثذذذ ٜعذذذٌّٕا أٔ ِفٌٕذذذا كِذذذب عىمٍذذذا ذذذاط ً
ٔاص ٔا عم ٜالر عثٌ فىسافثّىا طٕٖم..!ٛ
ٔقذذاً ٍذذاُ لمر عذذ ٛا ٍٔ٧فشطذذاه الٕقذذٕ ضثذذ ٜذذا ح
تٍخمع أي ٦الٍات ٔعذسث عذسثٍٚ ٚذٕا وعّذا أٌذْ قذث ا ٗ
عااح ٔ هرٔ٣ا عم ٜفع الرٔ٣ت خ ٗ ٛأُ ٖيِب زّذثِي
153

ٗ ري طاٟن ىلٍ أُ زأ ٞقج السسث ٚالداٌٗ ٛفشٔوش ٍاُ ىلٍ
أشذذعب ٔاٌسذذ ٦فشخذذيا طرٖذذق الذذٕا ٔ ٙتر ذذا أِذذن القرٖذذٛ
عازثَٖ ٖ ٥ث  ٙأضث وا صٍع الثِر ّي!

***
و ذذ ٜأشذذعب وىذذن الذذزا ٔإذذاه ٔو ذذ ٜخمفذذْ ٍذذاُ وذذع
اؾا ٖ ٛاؿسذٍا ٞالذد تٔزِٕذا وٍذْ ٔزعمذٕا ٖءذر ُٕ ٗ الفذٚ٦
عم ٜري ِذث ٝضثذ ٜأشذرفٕا عمذ ٜاهلذ٦ك ٔىلكا ِذي ٖسذىعُٕ
صّٗن خٗذن فذالثفثٕا فٕزذثٔا ْاعذ ٛوسذافرَٖ ىلٍ الاصذرٚ
فر إا وعّي ٔقث اطىشٌج قمٕ ّي ٔأوٍٕا عم ٜأٌفسّي ٔعمذٜ
الةٍٗىٔ ٛوا ا ٔا ٖٕ مذُٕ ٗ طذَ الصذطرا ٞضثذ ٜعذَ هلذي
فذذا ت زعذذن ٍٖٛذذر ٗ القذذًٕ ىلٍ أُ ٔقذذع صذذرٓ عمذذ ٜأشذذعب
ٔ تٓ ٔضٗثاً وٍفر اً ٌ اؾىاع ٛفٍزه عَ فرعذْ ٔتقذثً ىللٗذْ
 ٦لفثذذٜ
ٔقاذذن قثوٗذذْ فٍٛذذر ىللٗذذْ أشذذعب فٕزذذث ٔزّ ذاً وذذثّم ً
أخءر ال ا ة و ُ٪الساعث قٕ ٙالعءن ٚرٖذ المطذٜ
لطٗ اؿثٖذ فقاه لْ:
ذذ وا ليف؟!
فقاه ال اة:
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ذذ أٌا عاث عذ إمذٕك ِذي قثمذ ٜفّىذج عمذٔ ٜزّذ٘ ىلٍ
ضٗذ تراٌ٘ ٔأٌا عٍثك ٔوال٘ واليف.
فقاه أشعب:
ذذ ر ٝليف ٔ يف!
ٔ أح اؾىاعذذذ ٛكلذذذيف فةاطذذذج أشذذذعب عمذذذِ ٜذذذيا العاذذذث
ٍِٔشتذذْ ٔزعذذن العاذذث ٍٖٛذذر فثقثمذذّي أؿاٚذذْ ٍٖٔطذذق فثفثذذٍّي
ألفا ْٚخي قاه:
ذذ ٖا عا  !ٚىلُ ٗ عف ِيا اؾان عٍٗ ًا ٔقث اذثي فذٚ٦
طٕٖم ٛفخئا وَ ٍِاليف إا!ٞ
فمذذٕٔا أعٍذذ ٛاؾٗذذا ىلٍ ضٗذذذ أشذذا ٔ مةذذٕا اؾاذذن ٔقذذث
صّرح اهلازر ٚا ٧ثاُ فقاه هلي:
ذذ أ ٥تقٗمُٕ ٗ ِيا الٛن الرضب عمِ ٜيا إا ٞالز٥ه؟
فقالٕا :أٌج ٔكاك.
فٍذذذزه عذذذَ فرعذذذْ ٔضذذذن وٍطقثذذذْ فىذذذا اعذذذثو عذذذٍّي ىل٥
ة٦لذ ٛتذٍي عمذ ٜثٌذْ فىذذا شذإا أٌذْ خاصذي الٕلذثاُ ففذذا
اؾٍذذذِٔ ٛذذذرة وذذذَ يذذذٕاُ ٔعىذذذث ىلٍ السذذذرٔص فططّذذذا ٔىلٍ
اـٗن فطب هلا الع ب ٔىلٍ ا٧واٍذ ٛفٍاسذّا ٔ شذّا ٔقذث
ضا ح الاصاٟر فْٗ ٔٔقفج ا ٧صا عمْٗ..
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فقاه لْ أشعب:
ذذذذ ٖذذا فثذذ !ٜوذذا ألطفذذيف ٗ اـثوذذٔ ٛأضسذذٍيف ٗ اؾىمذذ!ٛ
ٗ أشار اهلل عم ٜالٍعى ٛيف!
فقاه:
ذذذذ و ذا عذذؤٌْ وذذين أ دذذر أتعسذذااي خفذذد ٗ اـثوذذٛ
ٔضسين ٗ اؾىمٛ؟ فاٗ لٕ أٖثىذٌٕ٘ ٗ اؾذث ٔالفرٔعذٗٛ
أ ٖاي وَ ضيق٘ طرفاً لثز ا ٔا ٘ شةفاً؟
فقالٕا ْٗعاً:
ذذ ِاح!
فعىث ىلٍ قذٕت أشذعب فشخذيِا ٔ وذ ٗ ٜالسذىا ٞعذّى ًا
ٔأتاعْ آخر شق أزٕات الفءأ ٞقاه:
ذذ عش ٖاي ٌٕعاً تخر!
خذذي عىذذث ىلٍ ٍاٌذذٍ ٛذذاُ فطىمذذّا ٔىلٍ أ ذذرً زذذٕا وذذَ
زٗذذا القذذًٕ فاوثطذذآ خذذي وذذ ٜأضذذث اؾىاعذذ ٛسذذّي أخاثذذْ ٗ
صث ٓ ٔعازن تخر سّي طريٓ وَ ّٚرٓ.
فصا أشعب:
ذذ ٔويف! وا تصٍع؟
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فقاه الفثٔ ٜقث تةري صٕتْ:
ذذذذذ اعذذذاج ٖذذذا لاذذذع! فمٗ ذذذث
اخثطفج ٔضْ!

ذذذن وذذذٍاي فٗقذذذْ ٔىل٥

فمذي ٖذذث القذذًٕ وذذا ٖصذذٍعُٕ! ..فخٗمذذّي ور ٕطذذٔ ٛعذذرٔزّي
قطٕطٔ ٛأعذمطثّي عٗذثِٔ ٚذٕ ا ذب ِٔذي عمذ ٜأقذثاوّي
ٔالقٕت ٗ ٖثٓ ٖرشق ّا ال ٔ ّٕٛأح اؾىاع ٛاؾذث ٔالعذزً
ٗ عذذٌ الفثذذ ٜف ذذث عءذذّي عء ذاً وذذَ اـذذٕ ٔ قذذ ٜأشذذعب
ٔضثٓ  ٥هث وَ ٖ ث ٖثٓ فقاه لْ الفث:ٜ
ذذ اخرص ظمثك عَ خٗا يف ٔواليف  ٥أً ليف!
خي ٌزه عَ فرعْ ٔزعذن ٖصذفع الٕاضذث وذٍّي عذث ا٩خذر
ٍٖٔز خٗا ذْ ٔ ذٗس والذْ ٔتا ٓ ضثذ ٜزذر ِي ٖذا ّماذُٕ
ٔعا فاعثم ٜفرعْ ٔلازٓ لاز ٚاٌطمقج ْ اٌط ٦السّي ٗ
اث الف.ٚ٦

***
زذذذز القذذذًٕ فقذذذث فقذذذثٔا الذذذزا ِٔذذذي اّ ٥ ُ٩ماذذذُٕ
اليِاة ٔ ٥الرزٕ ٔٔقعٕا ٗ ضري ٚوَ أورِي فقاه قاٟذن ىلُ
خذذري السذذان اوثطذذا ٞخٗمذذّي ٔا٫وعذذاُ ٗ السذذري وذذَ وذذا ٞالعذذٌ
ٔٔخاذذٕا ىلٍ أفراعذذّي ٔٚمذذٕا عذذاٟرَٖ ضثذذ٥ ٜضذذج هلذذي قرٖذذٗ ٛ
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طر وَ أطرا الاصر ٔ ٚاُ اؾٕ قث أٔشيف أُ ٖقثمّي
فىا مةٕا أٔه ا وَ ٔ القرٖذ ٛضثذٔ ٜخاذٕا وذَ فذٕ أفراعذّي
فٕزثٔا أٌفسّي أواً زن شٗ قث زمس عم ٜاة ا ٓ فٍٛر
ىللّٗي ٔقاه:
ذذ وَ أٌثي؟
فقالٕا:
ذذ أيٗا

ٖئقٕا شٗ٠اً ٖ ٤ن وٍي لٗاه خ٦ر.

فا ثسي الرزن ٔقاه:
ذذ ازمسٕا!
ٔعاج طٕٖ ً٦خي ٌٛذر ٗ ٔزذِّٕي ومٗذاً خذي تٍّذث خذي
ا ثسي خي تٍطٍ ٔقاه هلي:
ذذ وا أٖاي ٖا فثٗاُ ٗ ت ث ٚوثٕز ٛعسذٕ ٚخٗذ الٕاضذثٚ
وٍّا ُ ٨الفذي ٖٕٔضذن فّٗذا الءذرت..عمّٗا لذي قذث ضمذب وذَ
ٌٕ وسىٍ ٛأت ثٌّّٕا ٖا فثٗاُ؟
فقالٕا ْٗعاً:
ذذ أٔ ٙاهلل ٌ ثّّٗا! ..فقّقْ ال ٗ ٔقاه:
ذذ ٔعىاي أٖء ًا ٖ ثّّٗا.
158

ٔصىج ؿ ٛٛخي قاه:
ذذ وا أٖاي ٖا فثٗذاُ ٗ عصذٗث ٚوذَ قٗذق قذث نذن ضثذٜ
صا شٌذْ عذطال ٛالذيِب ٔمسذَ عر ذ٘ صذر ٙأٌءذش ضثذٜ
قذذاه " ذذق قاذذق" عمذذ ٜضٕاشذذّٗا قذذا ومفذذٕ مطذذي قذذث ٌعذذي
قطعذذذْ ٔفذذذٕٓ ا ٧ذذذاتٖر ٔوذذذزص الاصذذذن ٔقمذذذ٘ ٗ الذذذثَِ
أفث ثٌّٕا ٖا فثٗاُ؟
فاشذذرأة
ُٔطقٕا ٔقالٕا:

ذذن وذذٍّي ىلٍ ٔصذذفْ ٔؼمذذب ٖقّذذي ٔتمىٛذذٕا

ذذ ىلٔ ٙاهلل ٌ ثّّٗا فقّقْ ال ٗ ٔقاه:
ذذ ٔعىاي ٔاهلل ٖ ٥اةءّا ٔعاج رِ ٛخي قاه:
ذذ وا أٖاي ٖا فثٗاُ ٗ عٍذز ٚوذَ لذث قذث أ مذج ال ذٗ
ٔالقٗصذذًٕ ٔاهل ذذٗي ضثذذ ٝ ٔ ٜكّذذا ٔ دذذر شذذطىّا ٔطذذاة
ؿىّا تٍءش لاي وَ ري اوثطا أٔ ىلٌّأ ٞتقثً ىللٗاي
عمذذ ٜخذذٕاُ وٍءذذث الاقذذن ٔاـاذذز فثٕيذذع ٗذذٍاي تثس ذاق٘
عرقاً ٔتثساٖن ورق ًا أفث ثٌّّٕا ٖا فثٗاُ؟
فقالٕا:
ذذ ىلٔ ٙاهلل ٌ ثّّٗا!
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فقاه الرزن:
ذذ ٔعىاي ٔاهلل ٖرقا هلا!

***
ٔ تطق اؾىاع ٛأ در وَ كليف فٕخب عءّي ىلٍ الرزن
السٗ قاٟمٌ:
ذذ وا ٖاف٘ وا ٍا وَ ع

اؾٕ

ضث ٜتسخر وٍا.

ٔقاوٕا ٔاٌفءٕا عٍْ ِٔي ٖسإٌْ ٖٔثعُٕ عمْٗٔ ..أعذرعٕا
ٗ الذذذثخٕه ىلٍ وثٍٖذذذ ٛالاصذذذر ٚضٗذذذذ تفرقذذذٕا ٔكِذذذب ذذذن
ل شٌْ ٔأخ ح اؾا ٖ ٛتٔزّا " ٍاُ" أُ هلذا أِذ ٗ ً٦الاصذرٚ
ٖءٗفٌّٕىا فاٌطمق ٍاُ ىلٍ أِمّا ٔتر ا أشعب ٔضثٓ..
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مع اخلليفة
زمس أشعب عم ٜأت الطرٖق ٔضٗثاً رٖا ًا ٗ ِذيا الامذث
ٖ ٥عر أضثاً فْٗ ٔ ٥واه وعْ ٔ ٥تا ٔقث أيذر ذْ اؾذٕ
فسعن ٖثٍّث ٖٔقٕه لٍفسْ:
ذذ لعَ اهلل إاه اؿراً!
ٔعثٌا شراً ٖا ٍا!

مىا ْعٍآ كِب عٍذا عذرٖع ًا

ٔمسع خمفْ زما ٛفالثفج فرأ ٝع ر ٚزاه فذثىعٌ
فصا :
ذذ ىلٌْ الفرص.
ٌّٔ

ٌ ٗط ًا ٔاٌسن فثخن ٔعطّي ِٕٔ ٖقٕه ٗ ٌفسْ:

ذذ وا ازثىع ِ ٞ٥٤ىل ٥لٕلٗى!ٛ
ٔ ٖماذذذ أُ زذذا ٞوذذَ ٖقذذٕ ِذذ ٞ٥٤الع ذذرّٔ ٚءذذ٘ ّذذي
ضث ٜاٌثّٕا ىلٍ تٔ قث أعث هلي فش خمٕا الزٔ فقاه أشذعب
لٍفسْ:
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ذذ ِ٘ ٌزِ.ٛ
ٔ خذذذن وعّذذذي ٔىلكا ِذذذٕ ٖذذذر ٝالرزذذذاه الع ذذذر ٚقذذذث قٗذذذثٔا
اؿثٖذذث ٔقٗذذث ِذذٕ وعّذذي ٔىلكا ِذذٕ ٖعمذذي أُ ِذذ ٞ٥٤ع ذذر ٚوذذَ
الزٌا ق ٛك رٔا ا٥عي ٧وري إ٤وٌٍ فذشور أُ وىمذٕا ىللٗذْ
فسىعذذٕا لذذْ ٔ ٖماذذذ أشذذعب أُ ٔزذذث الذذزٔ قذذث ٔصذذن ىلٍ
ةذذثا ٔىلكا ِذذٕ ٖسذذا يذذىَ الع ذذر ٚضثذذ ٜأ خمذذٕا عمذذ ٜأوذذري
إذذ٤وٌٍ فسعذذن ٖذذثعٕ شمسذذاّٟي ز ذ ً٦ز ذ ً٦فٗذذشور ءذذرة
قا ّي ضث ٜاعثٕف ٜالعث ٔ ق ٜأشعب فثِب أوري إ٤وٌٍ
ٔقاه لمىٕ مٌ:
ذذ وَ ِيا؟
فقالٕا:
ذذ ٔاهلل وا ٌث ٖ ٙا أوري إ٤وٌٍ ري أٌا ٔزثٌآ وع القذًٕ
فسٍ٠ا ْ.
فالثفج أوري إ٤وٌٍ ىلٍ أشعب قا:ً٦ٟ
ذذ وا قصثيف؟ٖٔ ..ميف!
فصا أشعب:
ذذذذ ٖذذا أوذذري إذذ٤وٌٍ! اورأتذذ٘ طذذالق ىلُ ٍذذج أعذذر وذذَ
أضٕاه ِ ٞ٥٤شًٗ ٠ا ٖٔ ٥ا ٖثٍُٖٕ اهلل ْ ىلِا أٌا زذن طفٗمذ٘
أٖثّي فثىعٌ فٍٍٛثّي كاِاٌ لثعٕ.ٚ
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فقاه أوري إ٤وٌٍ:
ذذ لٗس ِيا ٖا ٍٖسٗيف وين اير ٕا عٍقْ!
فصا أشعب:
ذذ أصمطيف اهلل ىلُ ٍج ٔ ٥ذث فذاع ً٦فذشور السذٗا أُ
ٖءرة طين السٗ فنٌْ ِٕ الي ٔ ٙطين ِيٓ الٕ ط!ٛ
فالثفج أوري إ٤وٌٍ ىلٍ زالْ ٔقاه:
ذذ ٖ ٤ة.
فخرزٕا ششعب ِٕٔ ٍٖثف ٗ خٗا ذْ عاذاً ٔ ذاُ ٔتٖذر
اـمٗفذذ ٛقاٟىذاً عمذذ ٜأعذذْ فمىذذا أ ٝكلذذيف ٖسذذثطع ثىذذاُ
ا ثساؤ ٛوا ُاليف أُ قاه:
ذذ ٖا أوري إ٤وٌٍ ِب ل٘ كٌاْ ٔأضثخيف ضثٖداً عسٗااً عَ
ٌفس٘ ٔقث ع ج ودمْ ضٗا ٚالثطفٗن لٗم!ٛ
فاشثا أوري إ٤وٌٍ ىلٍ اؿثٖذ ٔقاه:
ذذ قن ٖا أّٖا الٕتٖر..
قاه الٕتٖر:
ذذذذ خرزذذج ٖذذا أوذذري إذذ٤وٌٍ وذذَ عٍذذثك لٗمذذ ٛفطفذذج ٗ
عذذايف ةذذثا فاٌثّٗذذج ىلٍ وٕيذذع ف ذذىىج ٔا ٟذ أ ذذاتٖر
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قثٔ قث فا طٗاّا فثاقذج ٌفسذ٘ ىللّٗذا فٕقفذج عمذ ٜخٗذاٙ
فقمج:
ذذ َٕ ِيٓ الثا ؟
قاه:
ذذ لرزن وَ الثسا .
قمج:
ذذ وا امسْ؟
قاه:
ذذ ف َ ُ٦ف.ُ٦
فٍٛرح ىلٍ الثا فنكا ااك فّٗا وطن فرأٖج فاً قث
خرزج وَ ال ااك قا ء ٛعم ٜعءث ٔوعصي ف ةمين ٖا أوري
إ٤وٌٍ ضسَ الا ٔإعصي عَ اٟط ٛالقثٔ ٔ قٗج اِثاً
ين كِين فقمج لمخٗا:ٙ
عاع ٛخي أ
ذذ إِٔ َٖ ٖ رة؟
قاه:
ذذ ٌعي ٔأضسب ىلُ عٍثٓ المٗم ٛعٕٔ ٚلٗس ٍٖا وْ ىل ٥ػذا
عىم ٛوسثٕ ُٔ.
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فاٍٗىا أٌا يليف ىلك أقان زٌ ُ٦اٗ ُ٦ا ااُ وَ أت
الث ة فقاه اـٗا:ٙ
ذذ ِ ٞ٥٤وٍا وٕٓ.
فقمج:
ذذ وا امساِىا؟ٔ ...وا

ٍاِىا؟

قاه:
ذذ فٔ ُ٦ف.ُ٦
فطر ج ا د ٔ اخمثّىا ٔقمج هلىا:
ذذ زعمج فثا ىا قث اعثاطش ىا أ ٕ ف ُ٦أعزٓ اهلل.
ٔعذذذذاٖرتّىا ضثذذذذ ٜمةذذذذا الاذذذذاة فذذذذش خٔ ٌ٘٦قذذذذثواٌ٘
فثخمٍا فمىا تٌ٘ صاضب إٍزه ٖ ذيف أٌذ٘ وٍّىذا سذاٗن
أٔ قذذا ً قذذثوج عمّٗىذذا وذذَ وٕيذذع فرضذذب ذذ٘ ٔأزمسذذين ٗ
أفءن وااُ ٔز٘ ٞإاٟذثٔ ٚعمّٗذا خاذز ٌٗٛذ ٔأتٍٗذا ثمذيف
ا٧لٕاُ فااُ طعىّا أطٗب وَ وّا فقمج ٗ ٌفس٘:
ذذ ِيٓ ا٧لٕاُ قث أ مثّا ٔ قذ٘ الاذ ٔإعصذي
أصن ىلٍ صاضاثّىا؟
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ٗذ

خي فع الطعاً ٔزأٌٞا ٕيٕ ٞفثٕيشٌا ٔصرٌا ىلٍ ٗج
إٍا و ٛفنكا أْن ٗج ٖا أوذري إذ٤وٌٍ ٔزعذن صذاضب إٍذزه
ٖمط ٘ ّٔٗن عمذ٘ٲ اؿذثٖذ ٔالٍذثوا ٖ ٥ ٞذإُ أُ كلذيف
وٍْ عم ٜوعرف ٛوثقثو ٛضث ٜىلكا شر ٍا أقثاض ًا خرزج عمٍٗا
زا ٖذ ٛشٌّذذا ذذاُ تثدٍذذ ٜذاـٗز اُ فشقامذذج فسذذمىج ذذري
خسمذذذٔ ٛخٍٗذذذج هلذذذا ٔعذذذا  ٚفسمسذذذج ٔأتذذذ ٜذذذالعٕ فٕيذذذع ٗ
ضسرِا فسسثْ فاعثاٍج ٗ زسّا ضيقّا خي اٌثفعج تةين:
تِٕىّذذذذذذذذذذذذذذا طذذذذذذذذذذذذذذرٗ فشصذذذذذذذذذذذذذذا خذذذذذذذذذذذذذذثِا
ٔفٗذذذذذذذذْ واذذذذذذذذاُ الذذذذذذذذِٕي وذذذذذذذذَ ٌٛذذذذذذذذر ٙأخذذذذذذذذر
ٔصذذذذذذذذذذذذذذافطّا

فذذذذذذذذذذذذذذ٘ فذذذذذذذذذذذذذذآ

فىذذذذذذذذذذَ وذذذذذذذذذذس

فّذذذذذذذذذذذذذذا

فذذذذذذذذذذ٘ ٗ أٌاومذذذذذذذذذذّا عقذذذذذذذذذذر

فطر ج ٖا أوري إ٤وٌٍ ؿسَ ٍاّٟا خي اٌثفعج تةين:
أشذذذذذذذذذذرح ىللّٗذذذذذذذذذذاِ :ذذذذذذذذذذن عرفذذذذذذذذذذج وذذذذذذذذذذٕ ت٘؟
فذذذذذذذز ح طذذذذذذذر العذذذذذذذٌ :ىلٌذذذذذذذ٘ عمذذذذذذذ ٜالعّذذذذذذذث
فطذذذذذذذذذثح عذذذذذذذذذَ اّٚ٫ذذذذذذذذذا عىذذذذذذذذذث ًا لسذذذذذذذذذرِا
ٔزذذذذذذذا ح عذذذذذذذَ اِّٚ٫ذذذذذذذا أٖءذذذذذذاً عمذذذذذذ ٜعىذذذذذذذث
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فصذذطجٖ" :ذذذا عذذٔ .."!ً٦زذذذا ٌ٘ٞوذذَ الطذذذرة وذذا  ٥أومذذذيف
ٌفس٘ وعْ خي اٌثفعج فةٍج الدالذ:
ألذذذذذذذذذذذذذذذٗس عسٗاذذذذذذذذذذذذذذاً أُ ٗثذذذذذذذذذذذذذذاً ٖءذذذذذذذذذذذذذذذىين
ٔىلٖذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاك  ٥نمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٕ ٌٔ ٥ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثامي؟
عذذذذذذذذذٕ ٝأعذذذذذذذذذٌ ت ذذذذذذذذذإ اهلذذذذذذذذذٕ ٝظفٌّٕذذذذذذذذذا
ٔتقطٗذذذذذذذذذذع أٌفذذذذذذذذذذات عمذذذذذذذذذذ ٜالٍذذذذذذذذذذا تءذذذذذذذذذذرً
ىلشذذذذذذذذذذذذذذذذا  ٚأفذذذذذذذذذذذذذذذذٕآ ٔ ىذذذذذذذذذذذذذذذذز ضٕازذذذذذذذذذذذذذذذذب
ٔتاسذذذذذذذذذذذذذذري أزفذذذذذذذذذذذذذذاُ ٔ ذذذذذذذذذذذذذ ٖسذذذذذذذذذذذذذمي
فطسثتّا ٖا أوري إ٤وٌٍ عمذ ٜضذيقّا ٔوعرفثّذا الةٍذاٞ
ٔىلصا ثّا ٕعٍ ٜال عر ٔأٌّذا ؽذرص عذَ الفذَ الذي ٙا ثذثأح
ذذْ فقمذذج " :قذذ٘ عمٗذذيف ٖذذا زا ٖذذ ."..ٛفءذذر ج عٕ ِذذا ا ٧ض
ٔقالذذج" :وثذذٍ ٜذذثي ؼءذذرُٔ فالسذذاي الاةءذذا "!ٞفٍذذثوج
عم ٜوا اُ وين ٔ أٖج القًٕ شٌّي تةرئا ل٘ فقمج" :أوا
عٍذذث ي عذذٕ ذذري ِذذيا؟" قذذالٕا " :مذذ "ٜفشضءذذرٔا لذذ٘ عذذٕ ًا
فشصمطج وَ ششٌْ خي ٍٗج:
وذذذذذذذذذذذذذذذذا لمىٍذذذذذذذذذذذذذذذذاته  ٥هذذذذذذذذذذذذذذذذي ضزٍٖذذذذذذذذذذذذذذذذاً
أصذذذذذذذذذذذذذذذىىَ أً قذذذذذذذذذذذذذذذثً إذذذذذذذذذذذذذذذث ٝفامٍٗذذذذذذذذذذذذذذذا
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اضذذذذذذذذذذذذذذٕا الع ذذذذذذذذذذذذذذٗٔ ٛضذذذذذذذذذذذذذذ ٛوٍاذذذذذذذذذذذذذذٕ ٚ
ىلُ وذذذذذذذذذذذذذذذذً وثٍذذذذذذذذذذذذذذذذا أٔ ضذذذذذذذذذذذذذذذذٌٗ ضٍٗٗذذذذذذذذذذذذذذذذا
فىا أُىثْ ضث ٜقاوج اؾا ٖ ٛفش اج عم ٜزم٘ تقامذّا
ٔقالج:
ذذذ وعذذي  ٚىللٗذذيف فذٕاهلل وذذا مسعذذج أضذثاً ٖةذذين ِذذيا الصذذٕح
ٍاٞك! ٔقاً وِٕ٥ا ٔأِن ا مس ففعمذٕا فعمذّا ٔطذرة القذًٕ
ٔاهلل ٔاعثطدٕا ال راة ف ر ٕا الااعاح ٔالطاعاح...
خي اٌثفعج أ ين:
أ ذذذذذذذذذذذذذذذ ٜاهلل أُ ُسذذذذذذذذذذذذذذذ٘ ٔ ٥تذذذذذذذذذذذذذذذي رٍٖين
ٔقذذذذذذث عذذذذذذفطج عٍٗذذذذذذا ٙوذذذذذذَ ك ذذذذذذرك الذذذذذذثوا
فذذذذذذذذذذذر  ٙوصذذذذذذذذذ ذاة القمذذذذذذذذذذذب أٌذذذذذذذذذذذج قثمثذذذذذذذذذذذْ
ٔ ٥تو ٗذذذذذذذذذذذذذْ كاِذذذذذذذذذذذذذن العقذذذذذذذذذذذذذن وةروذذذذذذذذذذذذذا
ىلٍ اهلل أشذذذذذذذذذذذذذذذذإ غمذذذذذذذذذذذذذذذذّا ٔمسذذذذذذذذذذذذذذذذاضد
هلذذذذذذذذذذذذا عسذذذذذذذذذذذذن وذذذذذذذذذذذذين ٔتاذذذذذذذذذذذذيه عمقىذذذذذذذذذذذذذا
فطرة القًٕ ضث ٜخرزٕا وذَ عقذٕهلي فشوسذاج عذٍّي
عاع ٛضث ٜترازعٕا خي اٌثفعج أ ين الدالذ:
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ِذذذذذذذذذذيا قاذذذذذذذذذذيف وطذذذذذذذذذذٕ ٝعمذذذذذذذذذذٜ

ىذذذذذذذذذذثٓ

ضذذذذذذذذ ذرٲ ٝوثاوعذذذذذذذذذذْ ػذذذذذذذذذذر ٙعمذذذذذذذذذذ ٜزسذذذذذذذذذذثٓ
لذذذذذذذذذذذذْ ٖذذذذذذذذذذذذذث تسذذذذذذذذذذذذشه الذذذذذذذذذذذذذرَٓ اضثذذذذذذذذذذذذذْ
ٖذذذذذذذذا زٍذذذذذذذذٖٔ ٜذذذذذذذذث أخذذذذذذذذر ٝعمذذذذذذذذٜ

اذذذذذذذذثٓ

فسعمج اؾا ٖ ٛتصٗ :
ذذ ِيا ِٕ الةٍأ ٞاهلل ٖا عٗث ٥ ٙوا ٍا فْٗ!
ٔعذذذار القذذذًٕ ٔ ذذذاُ صذذذاضب إٍذذذزه ضسذذذَ ال ذذذرة
صذذذطٗ العقذذذن فذذذشور مىاٌذذذْ أُ ىرزذذذِٕي ٔوفٛذذذِٕي ىلٍ
وٍاتهلي ٔخمٕح وعْ.
فمىا شر ٍا أقثاضاً قاه:
ذذذ ٖذ ا ِذيا كِذب وذا وءذ ٜوذَ أٖذاو٘ يذٗاع ًا ىلك ٍذذج ٥
أعرفيف فىَ أٌج ٖا وٕٙ٥؟
ٔ ٖزه ٖم ضث ٜأخ تْ اـ فقاً ٔقان أع٘ ٔقاه:
ذذ ٔأٌا أعسب ٖا عٗث ٙأُ ٖإُ ِيا ا ٧ة ىلٕ ٥دميف ٔىلٌ٘
ل٘ أُ أزالس زاه اـمفا ٥ٔ ٞأشعر.
خذذي عذذشلين عذذَ قصذذد فشخ تذذْ ضثذذ ٜمةذذج خذ الاذ
ٔإعصي ...فقاه لمسا ٖ:ٛ
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ذذ قٕو٘ فقٕل٘ لف ٌٛ٦تٍزه.
خي ٖزه ٍٖزه ل٘ زٕا ْٖ ٔاضذث ٚعذث أخذرٔ ٝأٌٛذر ىلٍ
فّا ٔوعصىّا ٔأقٕه:
ذذ لٗسج ِ٘.
ضثذذذ ٜقذذذذاهٔ :اهلل وذذذا قذذذذ٘ ذذذري تٔزذذذذد ٔأخذذذذد ٔٔاهلل
ٌ٧زلثّىا ىللٗيف .فعساج وَ روْ ٔعع ٛصث ٓ فقمج:
ذذ زعمج فثاك أ ذثأ ا٧خذج قاذن الزٔزذ ٛفعسذاِا ِذ٘!
ف تح فمىا أٖج فّا ٔوعصىّا.
قمجِ ِ٘ :يٓ!
فشور مىاٌذْ فىءذٕا ىلٍ ع ذر ٚو ذاٖ وذَ زمذ ٛزرياٌذْ
ِذذي فقذذاه
فذذشقامٕا ّذذي ٔأوذذر اذذث تٌ فّٗىذذا ع ذذرُٔ ألذ
لمى اٖ :
ذذ ِيٓ أخذد فٌ٦ذ ٛأشذّث ي أٌذ٘ قذث تٔزثّذا وذَ عذٗثٙ
الٕتٖر ٔأوّرتّا عٍْ ع رَٖ ألفاً.
خي فع ىللّٗا الاث ٔ ٚفر ا٧خر ٝعم ٜإ اٖ ٔقاه هلذي:
"اٌصرفٕا".
خي قاه لذٖ٘" :ذا عذٗث ٙأوّذث لذيف عذ
أِميف؟".
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الاٗذٕح فثٍذاً وذع

فاضث ىين وا أٖج وَ

روْ فقمج:

ذذ ن أٓمّا ىلٍ وٍزل٘.
قالج" :وا ش٠ج".
فطىمثّا ىلٍ وٍزل٘ فٕاهلل ٖا أوري إ٤وٌٍ لقث أتاعّا وذَ
اؾّات وا يا عٍْ ع ٕٗتٍا!."...
عسب أوري إ٤وٌٍ ؿثٖذ ٔتٖرٓ ٔلثطفٗمْ الٛرٖ تميف
المٗمذذ ٛفذذذشور نضءذذذا أشذذذعب الطفٗمذذذ٘ فسذذذا ٞأشذذذعب ٖثعدذذذر
خٕف ًا فا ثث ٓ اـمٗف ٛقا:ً٦ٟ
ذذ ِن ليف ٗ "خرٖث "ٚوةىٕ  ٚالز ث و قق ٛالمطي تفذٕ
رٔا ٟا ٧اتٖر؟
فقاه أشعب:
ذذ ٔأيرة

ي؟

فاثي أوري إ٤وٌٍ يطأ ٛقاه:
ذذ ن تش مّا وَ ري يرة.
فٍٛر أشعب ىلٍ اـمٗف ٛومٗ ًا خي قاه:
ذذذذ ِذذيا وذذا ٖ ٥اذذُٕ ٔلاذذَ
صريٚ؟
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ذذي الءذذرة فشتقذذثً عمذذٜ

فءطيف اـمٗفٔ ٛيطيف الذٕتٖر خذي الثفذج اـمٗفذ ٛىلٍ
أشعب قا:ً٦ٟ
ذذ قث عمىج أٌيف كٔ صر الطعاً فىا تقذٕه ٗ "المذٕتٍٖش"
ٔ"الفالٕكص" ...أّٖىا أطٗب؟
فشزاة أشعب:
ذذ ٖا أوري إ٤وٌٍ  ٥أقء٘ عم ٜاٟب.
فذذشور اـمٗفذذ ٛفشضءذذرح واٟذذث ٚعمّٗذذا ِذذياُ المٌٕذذاُ
ٔقاه أشعب:
ذذ أق ٍّٗىا ا.ُ٩
فاٌق أشعب وَ فر ٙزٕعْ عم ٜاـٕاُ ٔزعن ٖش ن
وذذَ "الفذذالٕكص" عذذاعٔ ٛوذذَ "المذذٕتٍٖش" عذذاعِٔ ٛذذٕ عذذا ج ٥
ٍٖذذذاس عذذذر ٔقذذذث اٌذذذثف فىذذذْ الطعذذذاً ٔات ضذذذي ضمقذذذْ وذذذَ
ا٥ت ا فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ قن ...أّٖىا أطٗب؟
ٔقاه الٕتٖر:
ذذ اق ٧ضثِىا.
فذذو أشذذعب ٔضذذا ذذٌ المذذٌٌٕ خذذي عذذا فشخذذي وذذَ ِذذيا
لقىٔ ٛوَ كاك لقىٔ ٛقاه:
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مىذا أ ح أُ أقءذ٘ ٧ضذثِىا أ ٍ

ذذ ٖا أوذري إذ٤وٌٍ
ا٩خر عسثْ.
فءطيف اـمٗفٔ ٛاعثٛرفْ ٔقاه لْ:
ت ْٵ عم٘ ...أ ٙلُٕ ترٖث؟
فاطىشُ أشعب ٔقاه ووِاً:
أ ٥لٗذذذذذذذذذذذج خاذذذذذذذذذذذزاً قذذذذذذذذذذذث تسذذذذذذذذذذذر ن اٟاذذذذذذذذذ ذاً
ٔخذذذذذذذذذذٗ ً٦وذذذذذذذذذذَ ال ٌذذذذذذذذذذ٘ فرعذذذذذذذذذذاٌّا الز ذذذذذذذذذذث
فشور اـمٗفذ ٛأُ وءذر لذْ وذا اشذثّٔ ٜزعذن ٍٖٛذر ىللٗذْ
ِٕٔ ٖش ن ضث ٜفر فقاه لْ:
ذذ شاعج٭؟
فقاه أشعب:
ذذ ٌعي أطاه اهلل قا ٞأوري إ٤وٌٍ.
ٔتشون اـمٗف ٛخٗاة أشعب فمي ترقْ ٔقاه لْ:
ذذ لسج أ  ٝعمٗيف سٕ ٚاٟع!ٛ
فمي هث أشعب وا ٖقٕه خي تفار ٔقاه:
ذذ اٌج عم٘ٵ أصمطيف اهلل خٗاة ٌٗٛفذ ٛذري أٌذ٘ قاذن أُ
ٖشتٕا ٘ ىلٍ أوذري إذ٤وٌٍ اٌذج قذث أخذيتين ىل فذا ٚٞفرأٖذج
ٖ٣ا ٌصفّا ضق ٌٔصفّا اطن.
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فقاه اـمٗف ِ ٛاً:
ذذ ٔ ٗ كليف؟
فقاه أشعب:
ذذ أٖذج ىلٌذ٘ أٓذن ذث  ٚوذَ كِذب فىذَ شذث ٚخقمذّا عمذ٘
ٍج أعم ٗ خٗا ٘ خي اٌثاّج فنكا أٌا السم  ٥ٔ ...ث .ٚ
فءطيف أوري إ٤وٌٍ ضث ٜاعثٍث ىلٍ الٕعا ٔ ٚقاه:
أٌج؟

ذذ مقق ليف الٍص ا٩خر ٔلاَ أخ ٌ٘ قان كلذيف وذَ
فقاه أشعب:
ذذ وَ إثٍٖٖ ٛا أوري إ٤وٌٍ.
فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ ٔ ٗ ٔزثٔك الاصرٚ؟

ٔتذذي ر أشذذعب
فقاه:

ذذن وذذا ٔقذذع فذذرأ ٝاـذذري ٗ أُ ٖذذٕزز

ذذ خرزج وَ إثٍٖ ٛلمصٗث فءممج ٔىلكا أٌا ٗ الاصر...ٚ
فٍٛر أوري إ٤وٌٍ ىللْٗ ومٗاً ٔقاه لْ:
ذذ ِٔن صثح شٗ٠اً؟
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فثٍطٍ أشعب ٔقاه

إخاطب لٍفسْ:

ذذ صثح الامب.
فءطيف اـمٗفٔ ٛأعساْ ضثٖدْ ٔلاذ ٖصذة٘ ىللٗذْ ٔىلٍ
ٌٕا ٓ عاعاح طٕٖم ٛخي قاه لْ تخر ا٧ور:
ذذ عن ضازثيف!
فقاه أشعب:
ذذ

مب صٗث أصطا ْ.

فقاه اـمٗف ٛوثعسااً ياضااً:
قث أورٌا ليف امب تصطا ْ.
فقاه أشعب:
ذذ ٔ ٖ ً٦قٕ الامب.
فقاه أوري إ٤وٌٍ:
ذذ قث أورٌا ليف ة.ً٦
فقاه أشعب:
ذذ ٔخا ً تطا لٍا الصٗث.
فقاه اـمٗف:ٛ
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ذذ ٔأورٌا ليف غا ً.
فقاه أشعب:
ذذ ٔ ا ٌشٔ ٙىللّٗا.
فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ ٔأورٌا ليف ثا .
فقاه أشعب:
ذذ ق٘ ا ُ٩إعا .
فقاه أوري إ٤وٌٍ.
ذذ قث أقطعٍاك أل "زرٖب" عاورٔ ٚأل "زرٖب" اور.ٚ
فقاه أشعب:
ذذ ٔوا الةاورٚ؟
فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ الد  ٥تعىر.
فقاه أشعب وَ فٕ ٓ:
ذذ فشٌا أقطع أوري إ٤وٌٍ ٔسذٌ ألفذاً وذَ صذطا  ٝلذث
ٔفٗاٗ ين أعث!
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فءطيف أوري إ٤وٌٍ ٔقاه:
ذذ هعمّا ليف ىلكُ

مّا عاور.ٚ

فقاه أشعب:
ذذ

ٖاق ا ُ٩ىل ٥شٗ٠اُ.

فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ ِاح...
فقاه أشعب:
ٍج

ذذ أُ تقٗي وع٘ ٗ ِيٓ الءٗا زا ٖ ٛضسٍ ٛالصٕح
أعمىّا الةٍا ٞإثٍٖٖ ٛقاه هلا " شا"!
ذذ ٔ ٗ ِ٘؟
فثٍّث أشعب ٔقاه ووِاً:
شٌّذذذذذذذذذذذذذذا أفر ذذذذذذذذذذذذذذج ٗ ق ذذذذذذذذذذذذذذر ل٤لذذذذذذذذذذذذذذٚ٤
ٗ

ذذذذذذذذذذذذن زا ٖذذذذذذذذذذذذ ٛوٍّذذذذذذذذذذذذا هلذذذذذذذذذذذذا قىذذذذذذذذذذذذر

فقاه اـمٗف:ٛ
ذذذذ قذذث تٔزٍذذاك وٍّذذا ٔأوّرٌاِذذا عٍذذيف ع ذذرَٖ ألذ
تميف ٔاضث ٚفىا ا٧خرٝ؟
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ِذذي!

فقاه أشعب:
ذذ ا٧خر ٝأُ تسى لذ٘ ٖذا أوذري إذ٤وٌٍ أُ أعثذزه صذٍاعٛ
الثطفٗذذن ٔأُ أعذذثخم عمّٗذذا خمٗفذذ ٛوذذَ عذذثٔ ٙأُ أ ثذذب
ذذيليف عّذذثاً ىلٍ صذذثٖق لذذ٘ ٖذذثعٍ ٜذذاُ لٗاذذُٕ ِذذٕ وٍذذي الٗذذًٕ
ىلواً الطفٗمٌٗ ٔعرٖفّي.
فءطيف اـمٗفٔ ٛقاه:
ذذ ٔكليف أٖءاً ليف.
خي ع ٜالااتب ٔالقرطات ٔقاه ٧شذعب ّمذ ٜعّذثٓ..
فقاه أشعب لمااتب:
ذذ ا ثب:
"ِذذيا وذذا عّذذث أشذذعب ىلٍ ٍذذاُ ضذذٌ اعذذثخمفْ عمذذ ٜىلضٗذذاٞ
عٍثْ ٔاعثٍا ْ ٗ ضف ٜعٕوْ وَ الثطفٗذن عمذ ٜأِذن إثٍٖذٛ
ٔوذذذا ٖثصذذذن ّذذذا وذذذَ أ ٍافّذذذا ٔهذذذر ٙوعّذذذا وذذذَ عذذذٕا ِا
ٔأطرافّا ٔكليف ٕا تٕمسْ فٗذْ وذَ قمذ ٛاؿٗذأ ٞشذث ٚالمقذاٞ
ٔ در ٚالمقي ٔزٕ  ٚاهلءي ٕٔا تٓ أِ ً٦لْ وَ شث ٚوااٌذْ
ٗ ِيٓ الرفاِٗ ٛإّىم ٛالد فطَ هلا ٔالرفاعٗ ٛإطرض ٛالد
اِثذذذث ٝىللّٗذذذا ٔالذذذٍعي العاٟذذذث ٚعمذذذ ٥ ٜسذذذّٗا َذذذ٦ك الطعذذذًٕ
ٔوٍاعي اؾسًٕ وثٕ اً عم ٜوَ اتسعج وٕا والْ ٔتفر ذج
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شذذذعب ضالذذذْ ٔأقذذذث ٓ اهلل عمذذذ ٜراٟذذذب إذذذش ٕ٥ح ٔأٚفذذذرٓ
اثاٟع الطٗااح أخطش وَ ن كليف ٍصٗب ال رٖيف إٍاص
ٔيا اً فْٗ سّي اـمٗ٘ إفأض ِٔيا عّث ٙىللْٗ ٔضسد
عمٗذذذْ فمٗاَ ذذذشٔاورٓ وذذذُ٤رًا ٔلرعذذذٕوْ وثاعذذ ًا ىلُ شذذذا ٞاهلل
ٔ ذذذذاهلل الثٕفٗذذذذق ٔعمٗذذذذْ الثعٕٖذذذذن ِٔذذذذٕ ضسذذذذاٍا ْٗعذذذاً ٌٔعذذذذي
الٕ ٗن."...
ٔعذذذاج أشذذذعب ٌٔٛذذذر فذذذنكا اـمٗفذذذٔٔ ٛتٖذذذرٓ ٖثقطعذذذاُ
يطااً ِٔثأ اـمٗف ٛفقاه ٧شعب:
ذذ ِن قٗج ليف ضازٛ

تق ؟

فقاه أشعب:
ذذ ٌعي ضاز ٛأخري.ٚ
فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ قن...
فقاه أشعب:
ذذ ٖشكُ ل٘ أوري إ٤وٌٍ ٗ تقاٗن ٖثٓ.
فقاه اـمٗف:ٛ
ذذ أوا ِيٓ فثعّا.
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فقاه أشعب:
ذذ وا ٍُعين شٗ٠اً أضب ىلل٘ٲ وٍّا!
ٔأعذذر ىلٍ ٖذذث أوذذري إذذ٤وٌٍ فاخثطفّذذا اخثطذذا اؾذذاٟع
لمر ٗ ٔ فعّا ىلٍ فىْ ٔأشاعّا لدىاً ٔتقاٗ..ً٦
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ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

2012

واْ ِا واْ ِ -ثشائٔ ً١ؼّ١ح

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

إِةةةغأج ِةةةٓ تةةةغض اٌذّةةةً  -اػرةةةضاي
عافغ

ِاجضج دّٛص

ِاجضج دّٛص

ِٓ إٌىثح إٌ ٝاٌّماِٚح ٚاٌرجض٠ض

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

األػاه١غ  -اٌلاػغ اٌمغ ٞٚعكة١ض
ؿٍ ُ١اٌشٛعٞ
ػثةةةةةةض اٌٍط١ةةةةةةف ػمةةةةةةً صعاؿةةةةةةاخ
ِٚشراعاخ

ص .دـ ٓ١جّؼح

ص .شائغػ ٓ٠اٌضٓ٠

2012
2012
2012
2012

٠اؿ ٓ١فاػٛع

٠اؿ ٓ١فاػٛع

دى ُ١اٌض٘غ أت ٛاٌؼال اٌّؼغٞ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

ا هضاع األٚي ٌٍّٛلف األصتٟ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

ػثمغ٠اخ اٌؼماص (صعاؿح ٚذذٍ)ً١

ِاٌه همٛع

ص .دـ ٓ١جّؼح

ا كرغاو١ح ٚاألصب

ِاٌه همٛع

ص .دـ ٓ١جّؼح

عتاػ١اخ ػّغ اٌش١اَ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

طثةةةةةةةةائغ ا ؿةةةةةةةةةرثضاص ِٚوةةةةةةةةةاعع
ا ؿرؼثاص

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ػثاؽ ِذّٛص اٌؼماص

ِاٌه همٛع

ٌ١ؾ ٌض ٜاٌى٠ ِٓ ً١ٌٔٛٛىاذثٗ
ِا اٌلؼغ اٌؼظُ١؟

صٔ .ؼاع تغ٠ه ٕ٘١ضٞ

ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌلؼغ ت ٓ١اٌفٕ ْٛاٌجٍّ١ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

اٌفمةةةةةةةةٗ ٚاٌروةةةةةةةةٛف ٚاٌّـةةةةةةةةائً
اٌلغػ١ح ف ٟاٌشالفح

أ .دمحم عاذة اٌذالق

ِاٌه همٛع

ًهاٌخ اٌؼٍ ٟشائغا ٚكاػغا

أ .ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

أت ٛاٌماؿُ اٌلاتٟ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

186

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

م

عهواى الكتب

تق م الكتب

اختيب الكتب

سهة
الكتب

كاػغ اٌلثاب ٚاٌذغ٠ح

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

أٔا ِٓ ؿالٌح اٌوشٛع

صٔ .ؼاع تٕ ٟاٌّغجح

األص٠ةةةةةةةة ٚاٌّفىةةةةةةةغ أتةةةةةةة ٛد١ةةةةةةةاْ
اٌرٛد١ضٞ

صٔ .ؼاع تٕ ٟاٌّغجح

ِاٌه همٛع

األصب ٌٍلؼة

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ِض٠خ اٌظً اٌؼاٌٟ

أ .ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ِؼاعن فىغ٠ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ٚالؼ١ح تال ضفاف

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

و١ف ذؼٍّد اٌىراتح

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌـ١ف ٚاٌرغؽ

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

تؼةةس األِةةح اٌؼغت١ةةح ٚعؿةةاٌرٙا إٌةةٝ
اٌؼاٌُ

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌغغتاي

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

هللا

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ػوا اٌذىُ١

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌفاعاتٟ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

األصب اٌصٛع ٞػثغ اٌراع٠ز

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

اٌّـأٌح اٌٛٙ١ص٠ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ِظوغاخ ِـرغ ّ٘فغ

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

هٛخ أت ٟاٌؼال

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

فٓ األصب (جؼ )1

ِاٌه همٛع

عضٛاْ لضّأٟ
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فٓ األصب (جؼ )2

ِاٌه همٛع

عضٛاْ لضّأٟ

اإلؿالَ ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّضٔ١ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

دى ُ١اٌض٘غ أت ٟاٌؼال اٌّؼغٞ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

كظا٠ا ِٓ ػّغٞ

كا٘غ أدّض ٔاهغ

ِاٌه همٛع

100

ٌّاطا ذأسغ اٌّـٍّْٛ
ٌّٚاطا ذمضَ غ١غُ٘

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح
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2015
2015
2015
2015

ِاٌه همٛع

2015

اٌضٚ ٓ٠اٌؼٍُ ٚاٌّاي

ِاٌه همٛع

غاتح اٌذك (أفك اٌرٕ٠ٛغ ٚجّاٌ١اخ
اٌـغص)

ٔظ٠غ جؼفغ

صٔ .ضاي اٌواٌخ

ف ٟاٌذ١اج ٚاألصب

ٔظ٠غ جؼفغ

صٔ .ضاي اٌواٌخ

إْ األصب واْ ِـ ٚ

ِاٌه همٛع

صٔ .ضاي اٌواٌخ

أؿغج اٌّغّ اف األصت١ح ف ٟدٍة

صٔ .ضاي اٌواٌخ

ػ١ـ ٝفرٛح

اٌج٘ٛغ اٌغجؼٌٍ ٟو١ٔٛ١ٙح

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

ؿغ٠اي ٚلوائض أسغٜ

صٔ .ةةةةةةةؼاع تغ٠ةةةةةةةه
ٕ٘١ضٞ

صٔ .ضاي اٌواٌخ

دضاعج اٌطٓ١

إؿّاػ ً١اٌٍّذُ

ِاٌه همٛع

ضغٚعج اٌفٓ اٌجؼ األٚي

ٔظ٠غ جؼفغ

ِاٌه همٛع

ضغٚعج اٌفٓ اٌجؼ اٌصأٟ

ٔظ٠غ جؼفغ

ِاٌه همٛع

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

لاصج اٌفىغ

فٍه دوغ٠ح

ِاٌه همٛع

جةةغائُ ذغو١ةةا فةة ٟؿةةٛع٠ا ٚاٌؼةةغاق
ٚاٌذجاػ ٌٚثٕاْ

دىّةةةةةد إتةةةةةغاُ٘١
٘الي

ِاٌه همٛع

ساعض اٌذغُ٠

إؿّاػ ً١اٌٍّذُ

ِاٌه همٛع
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ػ١ـ ٝػوفٛع (تالغح اٌثاػٌد)

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

عدٍةةح اٌلةةاَ إلتةةغا٘ ُ١ػثةةض اٌمةةاصع
اٌّاػٟٔ
(ػّةةةال إٌفةةةٛط) ٚذفى١ةةةه ا ذذةةةاص
اٌـٛف١١رٟ

صٔ .ةةةةةةةةةؼاع تٕةةةةةةةةةٟ
اٌّغجح

صٔ .ضاي اٌواٌخ

2016
2017

صٔ .اص٠ا سٛؿد

ِاٌه همٛع

2017

دىّةةةةةةد تةةةةةةغاُ٘١
٘الي

ِاٌه همٛع

2017

اٌّظاتخ ف ٟأعِ١ٕ١ا
ٔؼاعَّ٠اخ ...أَ٠مٔٛح اٌذةٚ ...اٌٛطٓ

فٍه دوغ٠ح

فٍه دوغ٠ح

2017

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

2017

ِاٌه همٛع

2017
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2017
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ِٓ صٛ٠اْ اٌجغح اٌـٛعٞ
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هللا ٚاٌفمغ

ِاٌه همٛع

لـطٕط ٓ١ػع٠ك ِفىغا  ِٚعسا

ػ١ـ ٝفرٛح

ػ١ـ ٝفرٛح

جغح اٌٛطٓ

دمحم دض٠فٟ

دمحم دض٠فٟ

فٓ اٌموح ٚاٌّماِح

ٔظ٠غ جؼفغ

ِاٌه همٛع

فالؿفح اٌذىُ ف ٟاٌؼوغ اٌذض٠س

فٍه دوغ٠ح

ِاٌه همٛع
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