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 اءداإلـه  
ِم  ح ّببا      َحت  ِب نومَ  ،َغم  ين ب طعطا     يتل  إىل ا

. .وّبس ح ح حبيت مح طيناي َمنحتّ  م   فوبنَ نِ   أضع 
ل أ  ..و علامت من    يف با  ي. .وجودي يفامينأة عينفت   وا

   ..وأكينم مثواـه اهلل رمح   . .أما 
 ..ن  ك  وَن جوج  يت أاِس  ن أغ  بّ   يتل  وإىل ا
نا     أأج ّد ناِس وَ  ..ن  كوَن أمَّ   أ يوالدأ وأغبّ  
مّت لمَ خرّي   ..  ّ   قَدا
. .ي وّجنايت نادّ . وََجناة .ا ةاحل. وجينة . ءالنسيح  جىلإ
 . .ينيتآخ  َ نَعا  ط   اهللّ ِت َّ يّ ّجو أن روأ
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أببَّ إيله  يبييَن قلول  . .ثل  م  ـهان عيَن    ل يتلىل اإ
ال غزاًل  ،  قلّت إعج ط ً خبالئق   وببا ً م  ا . قلّت ف.  من
ح ع للب  بث  نك ون  نعىس أو. . ط  ن ً  تتفاو  هل جبم
  ..م ً  مإدة الزوجااة  السع

ل َفَ ل َََََََفنارَ عَ ََنمَ كَ ََاءَ س َالن َََأنَ ََول َوَ  َالَ جَ ىلعَالرَ َاءَ س َتَالن َض 
َف َ ََالسمَ َماَاتلأنيث  َعَ َالشمس  َخذذرَ ف َََيَ اتلذذ ك َََالوَ َََََََيب 

ََاللَ لهَ ل َ

 ا ىل املؤمن  إ. و.س  ااداا الاي  لا ا طن   يلىل اإ
 . .طم  باظ اهلل بظ ا للغافحل ا ،نت ا الق ،الص حل ا

فآثين " اتلوافق انلاسا " بينم  نعمة   إىل لكا جوج
ة م  لكا وابد من واعش   ،أن ييّحا طينغبته انلاسااة اخل حا

  يف ـهليسعد أطن ؤ ،ح طين يح حتت مظلاة احلا ة الزوجااة
  ..ظلا م 
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الينسل   ِ ىلع خ  َ  والسالمّ  والصالةّ  ،ي الطول واآلالءاحلمّد هلل ذ
دسَ  ،األنبا ءأرشف و وىلع آهل  ،وّمينِشد األ قا ء ،ّمعلا  الّعقالء ،اادن  ُّمَما

  ؛وبعد ،ءا ألوف ء اويلوأحح طه األ ،األحاا ء
 ،لينج  الح م كثري ة جب يف با عت أرى النفمنذ طواكري شب يب ك

ت   ق وء عالوّس  ،وجن ب   يف مادان عمل   ،و ألاق   واء شخصاا    سَ يف 
ينج ل لواألعجب أن أجد ردود فعل ا. .نس ئ   ط   قةوء عالوسّ  ،طنس ئ  
 عق   يفوخت نن . .حب  ياتلإىل أقىص  درج  ا  ةع خمتلا قالوا اىلع ـهذ

 ة خ يتيت يف  علا لقلا و ،ضعف جت ينبيت وأب ر ىلع ،صورالابل طح  لك 
 ؟! . ك ىلع رجوتل للينج ل ذا؟! وكاف يينىض .ثكاف حيد :ينذا األمـه

 لزاوي ةانا  م ح دل. ورأيت ا.مما  كنت أج له ت مع األيا م كثرياً ملا عو 
. ورأي ت .ةينأامل  ل  واع ،ينج لال  لاع :رياً بالف ً كتخمتلا  اخ  نااة اعمل ساإلن
س ه ان ج لالين  ل لينجل أكرث مما  ياينض اعاه ىلع سياينض ناة ينأامل اعل 
 . .ةينأاملىلع 

ْرعأ " ثح ب ديم  اةرش يال ةىلع م  ج ء يف الس نا  لعتطا وا َز  "  م 
م جت رَِب قأ نأ :تلاكريا حمف ق ً آفاتح يل   ،ءالنس  ح    عايتخينج ل والدا
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م ذل ك مما  قأ ن. أ.ةطمش عين أدطاا  ةممزوج ،ااةأشبه طينؤى فلسا يّعدا   مما   دا
اليعة لا قىلع  ،تعلمعت أو سم  مما  ،يا خنن دلا ح أولع  إذ ،اطا لست مما

  .وشئون    ـه ربومت طعة أخ ، سط نل طة االختالرثطك
ب ر  يق  ممنذ  ،لأن  طاو كينيتذا وعت     طعّي  ،ااةعواق  ربأخ   إنا 

. .وق دراً غ ري ريس ري م ح  اص اال    ،  ح وأعينف أشخ  ،ةن سس مخ
ح أثق طه ،  ت طعمخينى سأو لعت او ،مما ا  سب نم يف  ىلع جممل خيتـهطا
ا عح أحح ط    ،لاةتخم  . .وكىن خمتلاة ء سمطأوقد عيتا

قل   م ح  ل ك لف  ض ط ه ا  طعض مـهدأة مح انلاس يف ت بث ا كت
  م   لإكم  حفعزفت ع ،واجدمحت يلعا طعض األعب ء واملش غل ..األخب ر
  أن ثمل  ين ب  ال ،ثعب الالعمل نوع مح  اوراودين الظحا أنا ـهذ ،طدأا

ة أخينى ع ا ث. .لهثمط  رئقوال ريشغل ناسه  ،ةعد ط ول غاب طدا إيله مينا
فا ه  فوجدا ،لل اواا والزالاا  قا تسامل ،عادابل قد انلألنظين إيله طع  

 :رش  لنه ج دييناً طلجتم عااة م  جيعاالوالاوائد  ،ةاا  ا انلاسظالبملمح ا
ة ف ة ويف النس ء  ..لهثمليف الينج ل ب جة م سا إذ  ..ل هثملكذلك ب جة م سا

ال  ق ل  ،حا لبون فا طوم  ي ،ين الينج ل هلحا ظن حيعينف نإنا ب جة النس ء أ
 . .لبون فا  طوم  ي ،ين النس ء هل ظنة الينج ل إىل معينف ةعح ب ج

ع  ،وقد رأيت يف السناة الرشياة م  يؤيا د الكت ط ة يف ذل ك وريش جا
يِا ِه نَْي لََة طْ ِح َعْح ِذْروَ اإلم م أمحد  علا   فقد روي

َ
َة طِْح نَْي لََة َع ْح أ

نَّ رَّجاًل ِمنّْ ْ  ّيَق ّل هَلّ 
َ
ْعََش َواْس ّمّه َعبْ ّد  :َطيِنيٍف أ

َ
ْع َورِ اهلل األ

َ
 ،ْي ّح األ
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ٌة ّيَق ّل لََ   ّمَع َذةّ 
َ
ـْهلَ ّه ِم ْح ـَهَج ينَ  ،ََكنَْت ِعنَْدّه اْميَنأ

َ
 ،َخيَنَج يِف رََجٍب يَِمرّي أ

 ّّه َيْعَدّه نَ ِِشاً َعلَاْهِ َفَ يَنَبْت امْ 
َ
ّمَط ينفّف ْي ّح  :َفَع َذْا طيِنَّجٍل ِمنّْ ْ  ّيَق ّل هَلّ  ،يَنأ

ـْهَي َ  طْ ِح َعبْ ِد ّيْ ّصِل طِْح َكْعِب طِْح َقَميَْشِع طِْح ّدلََف 
َ
فََجَعلََ     ،اهللطْ ِح أ

 
ّ
ْدـَه  يِف طَيِْتِه َوأ نََّ   نَََشَْا َعلَاْهِ َخلَْف َظْ يِنهِ فَلَمَّ  قَِدَم َولَْ  جَيِ

َ
نََّ     ،ْخيِتَ أ

َ
َوأ

 َ ّه َفَق َل 
َ
ِي ّمَع  َذّة  :اَعَذْا طِّمَطينفِف طِْح ّيْ ّصٍل فَأ

َ
ِعنَْدَك اْم يَنأ

َ
؟ يَ  اْيَح َع ف أ

ْدَفْعَ   إيَِلَْك  ،لَيَْسْت ِعنِْدي :قَ َل  ،فَ ْدَفْعَ   إيَِلَّ 
َ
 :قَ  َل  ،َولَْو ََكنَْت ِعنِْدي لَْ  أ

ََت انلَّيِبَّ 
َ
َعزَّ ِمنّْه فََخيَنَج َبَّتَّ أ

َ
 َيّقوّل  ،َفَع َذ طِهِ  َوََكَن ّمَطينفٌف أ

َ
نَْشأ
َ
  :َوأ

رَْب  يَ  َسافَد انلَّ ِس وََديَّ َن الَعيَنْب  ْشّكو ِذْرَبًة ِمْح اذلف
َ
 إيَِلَْك أ

ْئبَِة الَغبْ  َْب سَ ََكذلف   ِء يِف ِظلف الَّسَّ
طِْغا َ 
َ
َع َم يِف رََجْب َخينَْجّت أ َاٍع   فََخلََّاتْ  ِب     الطَّ َِ   طِ  

 وـََهيَنْب 
ْت  ْخلََاْت الَعْ َد َولَطَّ

َ
نَْب  أ   .(1)طِ ذلَّ

                                                 

َذربة ،بِِن ب د اللس ن ف و ذرإذا َكذرب الينجل   ( 1) ابةَ:وامرأة َصخ  ذرب  :وقال .سليطة
 .الغيتة إىل السواد :الغبسةو .دامح ذربت معد ه إذا فس ؛رسعته وفس د منطقه :اللس ن

َاع وبينب .أي طقات طعدي :فخلفتين يينيد نشوجـه  علاه طعد  ،أي مع خصومة وغيب ،ط
نَْب  ،بالة ْت ط ذلَّ  ؛ويه  اعل ذلك إذا أطت ىلع الاحل ،إذا ألزقته حبا ـه  ؛ت انل قة طذنب  لطا  :ولَطَّ

ن   َمنَعَ  ،ف ذه كن ية عح النشوج
َ
راد أ

َ
كم   َِل ُّ انل قّة طذنب   إِذا  ،وموِضَع ب جتِه من   ،تْه طّْيَع  أ

ن يْْضب  
َ
راد  َوارَْا  :وقال ،امتنعت ىلع الاحل أ

َ
ْخات شخص   عنه ،أ

َ
كم  خّتيِْف انل قّة فينَج    ،وأ

س أمينه التلب  رضبه مثالً  ،امللتف امللتبس :واملؤتشبالشجين امللتف الكثري.  :العاصو .طذنب  
ة ذرب .الا ئق يف غينيب احلديث واألثينو ،لس ن العينبو ،أس س ابلالغة  :انظين .علاه   .ول ا  ،م دا
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ل ْبََ ّمْؤتََشْب  ِعاٍص   َيْ َ   َوقََذَفتِْب  ْنَغ  ل ٍبَل م  ََغ  ُّ ََش    و ه نَّ
 ََغِلٍب لَِمْح َغلَْب  وـَّهحَّ رَشُّ  :َيّقوّل ِعنَْد َذلَِك  فََجَعَل انلَّيِبُّ 

 َهّ 
َ
نََّ   ِعنَْد رَّجٍل ِم نّْ ْ  ّيَق  ّل هَلّ  ،َوَم  َحنََعْت طِهِ  ،فََشََك إيَِلِْه اْميَنأ

َ
 :َوأ

َة ـَه َذا ) :إِىَل ّمَط ينفٍف  فََكتََب هَلّ انلَّ يِبُّ  ،ّمَطينفّف ْيّح ّيْ ّصلٍ 
َ
اْنّظ يْن اْم يَنأ

 َ ّه ِكتَ ّب انلَّيِبف  ،ّمَع َذَة فَ ْدَفْعَ   إيَِلْهِ 
َ
يَ  ّمَع  َذّة  :َفَق َل لََ   ،َفّقيِنَئ َعلَاْهِ  فَأ

نَ  َدافِّعِك إيَِلْهِ  ،ِفاِك  ـَهَذا ِكتَ ّب انلَّيِبف 
َ
ّخ ْذ يِل َعلَاْ ِه الَعْ  َد  :قَ لَْت  ،فَأ

َة نَِبافِه  ،َوالِماثَ َق  َخ َذ لََ    َذاَك َعلَاْ هِ فَ  ،اَل ّيَع قِبِّب ِفاَم  َحنَْعّت  وَِذمَّ
َ
 ،أ

 َيّقوّل  ،وََدَفَعَ   ّمَطينفٌف إيَِلْهِ 
َ
نَْشأ
َ
  :فَأ

ْمر كَ  اَل ع  اذ ة ََم  ع  َم  ِّب  ي  ه ََب اَّلَّ يََح  َََي غ  مَ ََالو اش  َق د  ال  ْهدَ َو    الع 
اَ ز ال ه 

 
َإ ْذَأ اء ْتَب ه  اَج  َم  وء  َس 

ال  َي ن اَو  َإ ْذ ال  َالر ج  و اة 
يغ  َ ْعذد  َ ذا ون ه   ج 

(1).   
 ،(2) (يينوارقَ  ط  لفق  ً رِ ) :ش ورالمَ  وّل انلَّيِبف قَ كم  ال يغاب عنا  

.  ك  د .. إنا    لل ة نبويا ة ج مع ة.ف ذه اللكمة انلبوياة ذـهبت مثالً 

                                                 

 ./6592رواه اإلم م أمحد يف املسند طينق  /  ( 1)

 ،يف كت ب األدب ط ب م  جيوج مح الشعين والينجز واحلداء وم  يكينه منهرواه ابلخ ريا   ( 2)
ت ب الاي ئل ط ب رمحة انليبا للنس ء وأمين السواق مط ي ـهحا ط لينفق يف كمسل  و /5683طينق  /

نٍَس وـهذا لاظ مسل   ،/4288ط حا طينق  /
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َعْح أ

َ
اٌق  أ ْجَواِجِه وََسوَّ

َ
ََت ىلَعَ أ

َ
أ

جْنََشّة َفَق َل  :ريَّسوّق طِِ حَّ ّيَق ّل هَلّ 
َ
وَْ) :أ ْيداًَس  و  َر  ة  ْْن ش 

 
َي اَأ ْْي ك  و ار يرَ و 

َب الق  ك 
طّو  (ق 

َ
قَ َل أ

ق ل  ،طَِكِلَمٍة لَْو  ََكلََّ  طَِ   َيْعّيّكْ  لَِعبْتّّموـَه  َعلَاْهِ  اهلل ََكلََّ  رَّسوّل  :قاَِلطَةَ 
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ا فااة ش يف جنب       قينق رت . .و   ج ابلا  ن ،ابلالغة زةمعج  كون
ريرش ق ط ه اهل دي ي ذلا ،اِسا نلا األدب وا مس و ،المااةس إلا القخألا

  اب جن لكا  ىلعاتلحاا ة    ىكه أفيل الص الة وأجب بحانلبويا   ىلع 
فق  لين. ف . ءطح ئب معسو ،ء  غنا  ً وري ض ،ال   جن ن ً فاح ءاحف ،ا ةاحل
. واتلعبري ط لقواريين .مت   وجن ـه وحلّ  ، ـهداسالمااة وسإلا القخألا حرو

والينمحة  ،واإلبس نتلكيني  واإلغيناء ط  ،فطذلوق واللمنتىه اح ين ا ع
ذلَ،اسذةس َحفيةَاصذَ،فةافالقواريرَرقيقةَشذفَ . .والعطف َضذعبص  َ،فةية 

َذلكَتويحَ.َ.ذةايلةَأخَ يهَمجَكذلَفوق َو وم ح ث  ا . .لكمةَواحدةَبهولك 
 فق  ً رِ ) :العمل ط ذا اتلعبري انلب ويا امما ل ان أسّما ـهذأ يلفقد بقا 

  .(يينوارقَ ط ل

ذذرَ الَقذذ عَ ل َخذذر  َوأَََبهَ ذَ َأوَةٍَض َف ََنمَ َيرَ وار َق َ الَج 
ل ب َخ 

                                                 

طق رورة الزج ج ليعا      حا وشبا  ، النس ء قواريين ليعف عزائم حا سما  :العلم ء
اإلطل إذا سمعت  ألنا  ،ث الينفق يف السريمقصود احلديو ،إيل  وإرساع االنكس ر 

النس ء  ألنا  ،فن  ه عح ذلك ، ه فأجعجت اليناكب وأ عبتهاحلداء أرسعت يف امليش واستلا 
مسل  ححاح ادليب ج ىلع كم  يف  " وسقوط حا  وخي ف رضرـهحا  ،ة احلينكةييعاح عح شدا 

5/324/.  
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َنت َ مَََُّه نََّيلإَاه  ََََلوقَ عَ الََه  ذذذي   ذذذوانلو غ  َف  َس  ن يذذذ   َو 
َر بألا

اوَ  ع  َض  َه نَّ َلذذذذذك َت َوَ ََاتَع فت ضسمَ َف  َأمََُّالع جيبذذذذذة 
ب َ!.الع ج 

العرص    ـه ذاإنا ف  ،تش  ا لطبع ه اتلظلا   ا محإلنس ن اوإذا َكن 
ط ذه الطباعة طصورة ل  يّعَ د ِمثلّ   ىلع مدار با  ة اإلنس  ن  ءينوأحبح 
 ط لش كوى جا  ي   رث مكأوَ . .ضويعا وأو غري م ،ضويعا وبسبب م ،و  رخيه
. ولك حا .ةاحلقاق   ً م حأنا ذلل ك بظا  . وال ننك ين.الينج لمح النس ء 
وحت ا  ط    األـه واء  ،لإذ  لت بس ط ألط طا  ،ثرياً م    ي اعكاحلقاقة 
فالاا     ،وافع املينيب ةدلوا ،  املآرب وادلس ئسـهتيف وراءوخت ، انوالينعو
مح  كثري دخل يف ط ب قلال احلقا اذلي ييناد طه و. .دَخنهوريانه ن طل طابل

 . .ابل طل
ل ج ينل ا االخ تالف ط  ىلعي دلا م   لرشياةوقد ج ء يف السناة ا

 ،و قص ريـه  وجزة حبقوق الأينمل ايني  ا وك ـهذل ين مظ ـهـه ا أ أنا و ،ة أينملوا
نَّّه قَ َل  اهلل طِْح ّعَميَن َعْح رَّسوِل اهلل َعْح َعبِْد فيف احلديث 

َ
َ) :أ ي اَم ْعَش  

ْقنَ  دَّ اء َت ص  ارَ َ،الن س  ْست ْغف  َاال  ن  ْ ْكِث 
 
َانلَّذار ََ،و أ ْهذ  

 
َأ ْكذِث  

 
َأ نَّ ْيذت ن 

 
َر أ ذِ ي 

 (ف 
ٌة ِمنّْ حَّ َجْزلَةٌ َفَق لَْت اْمينَ 
َ
ـْه ِل انلَّ  رِ اهلل َوَم  نَلَ  يَ  رَّسوَل  :أ

َ
ْك رَثَ أ

َ
 :قَ  َل ؟! .أ

َن اللَّْعَح َو َْكّايْنَن الَعِشريَ  يْ ّت ِم ْح نَ قَِص  ِا  ، ّْكرِثْ
َ
َعْق ٍل وَِدي ٍح َوَم  َرأ

ي لّبٍّ ِمنّْكحَّ  ْغلََب ذِلِ
َ
يِح َوَم  ّنْقَص اهلل يَ  رَّسوَل  :قَ لَْت  ،أ ؟ . ّن الَعْقِل َوادلف



 13 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

َتْ ِ َتْعِدّل َشَ  َدَة رَّجلٍ  :قَ َل 
َ
مَّ  ّنْقَص ّن الَعْقِل فََشَ  َدّة اْميَنأ

َ
َفَ َذا ّنْقَص ّن  ،أ
يِح  ،َوَتْمّكّث اللَّاَ يِل َم   َّص ف  ،الَعْقلِ   (َوّتْاِطيّن يِف َرَمَي َن َفَ َذا ّنْقَص ّن ادلف

(1).  
َ) :خ ريا ويف رواية ابل ْذه ذب 

 
ْقذٍ َو ن يذٍنَأ َق  ذات  َم ذْنَن اق ص  يْت 

 
اَر أ م 
نََّ اك  َم ْنَإ ْحد  َاحل از م  َالرَّج    ب 

  .(ل ل 
 ،ـه ريف أرىق ح و حلكم ة طاتلح  ا إىل لكحا ذلك يدعو الينجل و

 ،وإس ع د ناس ه وأرس  ه ،جن  حو رة ا  ة طم  ليستطاع قا دة مينكب احل
 . .وإط  ج با  ه
ـه ذا الكت  ب  اضينم ح أغ  ا ب أنا اللب ئلق را ىلعىف  خيوال
 يبا داألق واذل م حًة مس حة زوجاا ق ة العالال ىلع ي يفَ يّ أن وأـهدافه 

ين األ  ،ع يلال  مينـها ة ينطمش ع بلوالق وتشححّ  ،ج والز  جواء طعطا
م  دعط ،قةمة املتألا اماحل العالقةن ف استئىلع  لطينف ا الك  ع  ،امةمح

ت  ف  ا وام ،انلاسا ود  مح األجواج ط لشكوى مح اليّت كثريبا ة ضجا
  ..قاينوالا عةقطاالإالا  ءهاريس ول ياذل ،يناتلصحا  إىلت آلو ، ِطيفا عَ ال

وجيعله خ لص ً لوج ه  ،ذا العملـه ع ىل أن يتقبال  سأل اهللَ أو
واحلمد  .لوملينّجا للقبا وـهو ،إناه أكينم مسئول ،عب ده هطع وينا ،الكيني 
اًل وآخيناً هلل  . . أوا
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ة يف    وكتبه                 ـه 10/10/1429جدا
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 طا ن واعتذار
 

م ط   دي ـهذا احلديث أناب ل  أرد فام  أوردا يأببا أن أقدا
وجيتمع ! ؟.. وأّنا يل ذلك.أو أقلال مح شأن   ،أن انتقص قدر املينأة

ة ابلنت  ،وكينامة األخت ورشف   ،عندي فا   قدر األما وببا   وعزا
ل  أعينف هل  ومن   إالا انلبل اليت  ،وبظوة الزوجة الوفااة ،ومَكنت  

 والايل.؟! 
وَك ب ـهذه األسطين يينى أن م  يوحّف طه النس ء مح نقٍص 

ل أكرثه الينج ل ،وضعف فإنام  ننتقّد  . فنحح يف احلقاقة إذ ننتقد.يتحما
هل  يف كثري مح  و  ميشن  ،مع املينأة وأسلوب  ع ملن  ،أناَسن  و ينبيتن 

 . .األبوال
ورأ ه مزري ً  ،ولنئ أطت طعض النس ِء أن  تقبال ـهذا احلديث

 :لوإن شئت فق ،فعرصن  عرص املينأة ،فل   ذلك ،وال ناَع فاه ،ط ملينأة
وأن  آذن هل  أن حتينق ـهذا . .ذلكىل إفع   دأو  ،ملينأةاعرص  ميناد 

. .وال  دفعه إىل أياة وابدة مح طن ا جنس   ،الكت ب طعد أن  قينأه
 . .مح مشالك    ولكحا ذلك ليس بالًّ ليشء
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ة أنا الواقع يقذف وبسيب  ذه األخب ر ـهكثري مح طبجا
غري  يفاعش لومح أغمض عاناه عنه ف ..وم  ـهو أسوأ من   ،وأمث هل 
  ..كبـهذا الكو
ة د فكينيا ح قإيله مح م فدم  أـهمل لعيب مح ـهذا اسبو

ي ً أنا يوبسيب مح ـهذا العمل أ. .بابلال رئ قالىلع ىف ال خت ،بوياةينو 
ااة نرشه تلّع ا  ،وأعجنب طه ،نس ًء ف ضالا قينأنهّ  وأرشن ىلع َك به طأـهما

 . .ف ئد ه
 ..وعلاه اتلالكن ،ومنه اتلوفاق ،اً وآخين الً أوا واهلل مح وراء القصد 
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 وـهاا  طن  إىل  ،مح اهلل نستمدا العون والسداد

 أخب رِ  حعَ  ديِث احلَ اِا ينَغمَ 
 .! ينيوارِ القَ 

 

ثَب أطو رب ب ق ل وَكن رجل وّدا ونصح فق ل  ،لقاب أطو جن دٍ  :بدَّ
مح  وـَهل :؟   قلّت .ـهل لك يف أميٍن لك فاه أنس ادلنا  وخري اآلخينة :يل

فأ ِن  العشااَة يف داِر أيب  :؟   ق َل .فم  ـهو ،اعقٍل يكينه ذلك أو يب عده
. فتحماسّت تللك .. فح ولّت أن أعينف شيئ ً فل  جيبب. َعينِف اخليتَ طكينَة 
 . .. وكأنا   يللة ّعيْنٍس أو م  يم ثل  .العشااة

ح من   مَ  ،ويف املس ء َكنْت دار أيب طكينَة  ّزََه طأنوارـه  ورج هل 
ح ل  أعينف ،عينفت ح عينفت م  جيَمع مَ ول  أجد يف وجوه  ،وأكرثـّه  مما
 . .شَّتا  فئ ا مح انل سَكن احل رضون مح  ،طين  

طّو طكينة
َ
وَكن رجَل  ،وعنَدم  امتأل طنَ  املجلس افتتح احلديث أ

ل  :فق ل ،وج ٍه وّبسِح سمَعةٍ  ،ثق فٍة وثيناء مر َملحنّح ايلوم يف اللق ء األوا
ؤت 

ل أعم ل مؤ َمينن  كم  .وبقا للينج ل أن يكون هل  مؤ مين ،الرجالَ  . وأوا
 ،  ا اال اا ق مع ـهاْئة الّمْستش ريح العلا  أن نّصدر طا ن ً ال َكبلا ن ا

ال  ،حبلوـه  وميناـه  ،ه مع النَس ءيعينض فاه لكا مشرتك يف مؤ َمينن  جتيِنبتَ 
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اً وال حيبس يف ح ،مح أمينـه  شيئ ً  خييف  ،ويقول م  هل وم  علاه ،دره رسا
اءة ذوابل ،حشوالاّ  ّث ىلع أنا  ال نينىض أن يكون يف الكمن  الينفَ 

. ولسن  مع أـهل األدب .ومح يتشباه ط   ،فذلك أمين حيسنه السوقة ،نجووامل
واتللماح دون اتلرصيح جم ل  ،. ويف املج ج والكن ي ا.اهل ط  يف يشء

ث. فمح أراد أن يتح.ربب ث ط ذا الرشط فلاتحدا ومح أىب فال نباح  ،دا
ىلع  ،. وإنام  غينضن  أن ينتاع طبا نن  الينج ل والنس ء.هل الالكم يف جملسن 

 ،الك امنس شب ب يلكون نيتاس ً ملح يقبل ىلع الزواج مح  ،بدا سواء
 . .جيد فاه رشده وـهداه

ج طا نه ىلع لكا ملح ياو ،وقد رحد مع يل رئيس املؤ َمين ج ئزة ثمانة
 ..طا ن

ل  * ة أطو طَدرفلاتايا م أطو طَدر.إىل املنصا وَكن أقينب إىل  ،! فتقدا
يبدو علاه الوق ر  ،يف اخلمسين ا مح العمين  ،وسا  اهلائة ،الطول
 :فسلا  ىلع احل رضيح ث ا ق ل ،والكم ل

وكم  يعينف  ،أأحف لك  جوجيت كم  يه يف ناس !أيا   الس دة
؟ ط  يديا .وال أظلم   ،  أم أحا   كَم  يه يف خالئق ،عبا  انل س

ثتك  ط  فأيا الورقت  . .إبدى ورقت  ؟! ف نبعثت .تش ءون بدا
  :أحواا مح ـهن  وـهن ك

ثن  طكلت  الورقت   ! .  بدا
 . .! أريد أن أسمع رأيه.  ولكحا مديين املسة ال يينىض
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الً    ث انل َس طم  كتبت أوا  ..ونرتك الينأي لك فام  ختت ر ..بدا
وإن  ،إن مدبت   فقد مدبت ناس ،  جوجيت قطعة مح ناس

 ينى م  ال يينى  ،. وناس ناس ش عين مينـهاة.ذممت   فقد ذممت ناس
ق  ،انل سكثري مح  ق م  ال يَتذوا . أرى يف جوجيت .انل سكثري مح و تذوا

 ، ئل م  جعل   ساادة الوجوداليت بب ـه  اهلل مح الاي ،اإلنس نااة الكينيمة
ين هل . وأن  منذ فتحت عاب ىلع احلا ة .  يف السمواا واألرض  موسخا

. .. يف حورة أما .. ال كم  يا   كثري مح انل س.أجّدين َمشّدوداً حنو املينأة
ي . ويف حورة .. ويف حورة عمايت اليت رباتب مثل أما .ويف حورة جدا

. ويف حورة .حتماب مح عدوان مح يعتدي يلعا أخيت الكيتى اليت َكنت 
مت  ،اليت َكنت  دعو يل مح قلب   ،العجوج الص حلة لك  ج ر ن  لكام  قدا

ين  ،. ويبدو أنا   َكنت مص طة جبا ٍف شديد.هل  كأس م ء أو أنا   ال  تذكا
. .كنت َمشّدوداً حنو النس ءع  . ن.لزي ر ن م   أي ناس   ط مل ء إالا عند

ـهحا .. واختالف حا .. وحا ب حا .أب ديث حا ط . وطباعت حا اليت .. وـهزهلحا وِجدا
. وقد يعجب طعض .تستطاع اممع ط  اليشء ونقايه يف جمِلٍس وابد

قب فينيق آخين.الس مع   ،وشلك   ،إنا ل ل املينأة :. إذا قلت.. وقد ال يصدا
. ف ل أن  ش ذا يف .طآخينالينج ل فا   ل  يكح يعنيب بَشلك أو وم  يطلبه 

! .. ولكحا ـهذه يه احلقاقة يف ناس دون أياة مب لغة.؟ ربام .الينج ل
ح ط ذا املال إىل النس ِء  وعندم  كيتا كنت أستحيي مح ناس أن أرصا

. ولكناب وجدا عزايئ فام  علمت مح بديث .أخَش أن ريس ء ف ّم
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ْني ا) :انليبا  َادلُّ َم ن  َّ َإ َل  ب ب  ََ:ح  يب  َو الط  اء  ََ،الن س  َِف  ْيين 
َق  ة  َق رَّ ع    و ج 

الة َ   .(1) (الصَّ
وأخ طعَد  ،إنا الزوج الص لح أب طعد األب :وذكينا م  يقولون

ح طينغبيت احلالل ،األخ   ؟! .فل  ال أرصا

تيذاتَ:قلذتَلذوادليَ:قالَأبوَب در .َذاتَروٍحَ.أريذدَفتذاةًَالَفلف 
ىلعَوجه هذذاَ،ةٍَوفطذذرٍةَسذذويَ َ،نقي ذذة َميذذاه َالفطذذرةَ  َىلعََ،ترتقذذرق  وتنسذذاب 

َشيئاًَمذْنَمنرذراتَالع ذَ،جوارحها والَتلتفذتَإيلذهَوالََ،فالَتْعرف 
ه َعندهاَسجي ةَ،تألف  َفيهاَزينةَبهي ةَ،الصدق  وطاعةَالزوجَطاعذةََ،والرب 
ََ،وقربةَهلل ب ةَاعندهو اخلدمة  ح  َالم  تعة  َانلاظرَ،م  ََ،ب هجة 

 
َالسذامروأ َ،نذس 

َلكَياَبينَ َ:فقالْتَوادلي َ،تطلبَاحلورَالعذنَ؟!َأو.بمث َه هَالفتاة ََ!أّن 
؟!َحسذبكَم ذنَفتذاةَأنَ.أمَحتسبَأن كَِفَزمذنَالصذحابةَأوَاتلذابعنَ 

يةَللفرائض َ،بعيدةَعنَالشذبهاتَوالريذبَ،جمتنبةَللربائرَ،تنونَمؤن 
نب ٍتَطي ب َ.َ.وأرسةَكريمةَ،م نَم 

َ َبيدَاهللَيؤتيهَكيفَيشذاءَ:َهلافقلت  َالفض   فذالَعليذكَأنََ،إن 
اَانعقدتَعليذهَني ذي فذِنَلذمَيذديَفذ لكَعذ ريَأنََ،تبحيثََلَعم 

َحي َأعيش  َ.َ.اةَالعزوبةَإىلَأنَألىقَوجهَرب 

                                                 

نٍَس  /3878اه النس يئا يف كت ب عرشة النس ء طينق  /رو(   1)
َ
 .َعْح أ
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اًَمذنَأرسار ََ،ولمَيمذضَىلعَهذ اَاحلذوارَسذو َشذهرين واكنَرس 
ينَلَ،لمَي طل عَعليهَأحدَ،ابليوت طالَعهذديََ،قاءَاعبرَبأٍخَكريمإذَضم 

مذاَرأيذكََ:فقذالََلَ،وعرفَعذزيميَىلعَالذزواجَ،فسألَعنَأحواَلَ،به
َأنَْيظىَبمثلكَإلحذد ََ،؟!َلقدَذكركَخبٍيَمن َأي ام.ببنتَفالن وتمّن 

َلقذذوه.بناتذه َهََشوطذذاًَشذذديدةَ،!َفع جبذذت  والَيعجبذذهََ،فأنذذاَأعلذمَأن 
ََ:َصاحِّب.َفقالََل.العجبَكماَيقولون عََ،الرجذ الَتظلم  وأنذتَلذمَتسذم 

بقصذٍدَأوَغذيََ،فماَأكِثَماَييسذءَانلذاسَإىلَاخليذارَ،ولمَحتاورهَ،م نه
َف.َ.قصد َ.األمذرَِفَنفيسذَوأرسرت ََ،احلديثَطويت  َأي ذامَكنذت  َ.َوبعذد 

.َفتذاةَخطبهذاَاألغنيذاءَ..َأمامَوادلَفتاةَاألحالم.وجهاًَلوجٍهَأمامَقدري
َالسوقةَ وأبناءَالر اَكماَي رن  همَوادله  والََ،عنَموائذدهمَوأبذوابهمَرباء َفرن 

َي َ َ..َبهمباىل 

جم ح م ح  ونع  رفتكأنان   مف ،فَكن اتلع رف مح قينيب واتلآلف
فَكن ت اخلطوب ة ج دا  ،وب لا اهلن  ء واحلب ور ،و يَّسا ا األم ور ،طعاد

 . .ط اجة ميتورةـه  ادَ عَ واحلاالا يّ  ،ميسورة
يبا ع ح أبس ح النس  ء ؟ فق  ل: أبس ح النس  ء سئل أعينا وقد

إذا  ،وأح  دق حا إذا ق ل  ت ،وأعظم   حا إذا قع  دا ،أط  وهلحا إذا ق م  ت
مت ،غيبت بلمت  ل زّم  ،وإذا حنعت شيئ ً جواد ه ،وإذا ضحكت  بسا

 ،ودود ول ود ،ذيلل ة يف ناس    ،عزيزة يف قوم   ،وال  عيص جوج   ،طيت  
 .ولكا أمينـه  ُممود
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عتاق ة  ،(2) يا ة طاي  ءطَ  ،(1) طويلة غا داء :دّا علاه فام  ق لوج
عذط ة  ،رفاع ة اخلل ق ،وال ريَسأّم من   جليّس   ،ال ّيَملُّ بديثّ   ،(3) أدم ء
اً  ،لما بة ِمطواعة ،ادلمخاااة  ،املنطق وال  من ع هل رغب ًة  ،ال  ايش بلعل رسا
ط ل م   أش به  !    ط لوردة الاوااب ةم  أشب ،ألبٍد ج الً وال  ظ ين  ،بالالً 

  !.الوردة الاواابة ط  

ىلع ذل ك رسي ينًة ط ل جادا  ،وَكنت يل  لك الات  ة كم   وح ات
 . .وعح انل س اطتغ ء وجه ربا   ،حتينص ىلع إخا ئ   عبا  ،ح حلة

اً وذك يناً   ،وألوالدي ونس   رفع ة وخ رياً  ،ف ستبرشا حلا  ي ع زا
ََ:ة مما  ق ل طعض الشعيناءطمنج حبمد اهلل وكنت 

َتراب ه َاملاءَخبث  َخبث  ل  َاملناكحََوأو  َالقومَخبث  َخبث  ل  َوأو 

  :  طات أن يكون وم  أجدر ـهذا ابل

َترابه يب  َاملاءَط  يب  َط  ل  ومَ ََوأو  َالق  يب  َط  ل  َاملناكحَوأو  يب  َط 

                                                 

 .الغ دة والغاداء الات ة انل عمة اللاانة(   1)
ة يه املمتلئة الينقاقة انلْضة(   2)  .ابليا
 .واألدم ء املصلحة املؤلااة ،العتاقة يه املينأة الكينيمة (  3)
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ة املدطاينة  ،اليت تّش عا يف ابلا ت الس ع دة ىلع س  كناه ،وَكنت احلينا
  :كم  ق ل الش عين ،ويه رسا باظه وبص نته ،ومح حيلا فاه

ةَ َنارهََمدب رةَضاعتَمروءةََإذاَلمَيننَِفَمزنلَاملرءَحر 

 :وَكنت حبقا كم  ق ل اآلخين

َذاَكمالَََ:ليسَفيهاَماَيقالَه َكملتَلوَأن 

َجزءَمنَمالحتهاَ َفئنَمنَحسنهاَمثالََلك 

َنفسهاَبدالََمنَلمَترنََمتاعتهاََِفَتمن تََلو

َمنهاَ،فنَالغزالَينونها"  :أو كم  ق ل أعينايبا   ونقصَمنذهَ،لوالَماَتم 
".  

  :كم  قال يف مثالت   ،وأبسب أنا   خلقت كم  أـهوى
َهوً َهلاََمل هاَََفؤان كََزعم تََاليَإنَ  ل قت  تَهواكَكماَخ  ل ق  َخ 

َوأجل هاَََََََفأنق هاََََََبلباقةَفصاغهاََانلعيمَباكرهاَبيضاء
َفسل هاََالضميَإىلََالفؤانََشفعَوإذاَوجدتَهلاَوساوسَسلوةَ

وم  ج دا هل   وس  وس . .وجوجيت حبمد اهلل م  جعَمْت وم   َزّع 
 ،وعالقتن  سوياة ،. وال  زال عيشتن  حبمد اهلل  ع ىل ـهنااة.ولح أجد ،سلوة
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 ،أو يينما   الشاط ن طكا د ،  احل سد طنقضوُمباتن  أوثق مح أن يينوم 
  ..طصدا    !  وم  أكرثـه أو عوادي ادلـهين 

ـه  أعظ  نع  اهلل يلعا يف احلا ة ين أعظ  نع  اهلل علا   ،أعدا  ،و عدا
َوال نع ينف ،وننىس اتلقصري ،ونشكين اإلبس ن ،فال نزال نذكين املعينوف

أ مىنا أن أرى من    قصرياً  إناب :. ولعلاك   عجبون إذا قلت.الكاينان
   ..مهعح نم  نالوأم   ىلع مد هلل حل. ف.. وأظنا    نظين إيلا كذلك.أل ن س ه

  :وم  أشبه ب نل  طقول الش عين
وبال طقليب اهلجين  وى ـهأ  م   كنِت  ّمذ اهلوى ط َب 
 وانلجوى

 للقلب هفكأن   ا   وبال اعتذار فؤادي لكاَم  عتبت
  وىي   م  

وحف الشاخ يلعا الطنط ويا رمحه اهلل  !الس دةأيا   م  أروع و
وال  ،أميناً  تم  كال أ.. .": إذ يقول ،وكأناه يصف جوجيت ،لزوجته

و عواَد أوالدن  الصدق . .وال  كذب يلعا  ،وال أكذب علا   ، كتمب
مح أطلب ولست واهلل  ،واالشمزئاج منه ،واستنَكر الكذب ،والرصابة

فيه مح النس ء  ،الص والعقل واتلدطري أكرث مما  أجد عندـه اإلخ
ل  يه. .. للينجل واألوالد.يعشح للبات ال ألناس حا الرشقاا ا الالي  أوا
 . .وآخينـه  نوم ً  ،أـهل ادلار قا م ً 
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نت ادلار ،إن كنت أكتب أو كنت ن ئم ً أسكتت األوالد  ،وسكا
 . .و كينه م  أكينه ،م  أببا . حتبا .وأطعدا عبا لكا منغاص أو مزعج

ألينا ل  أجد من   م  جيد األجواج مح األمح ء مح  ،أببا أـهل  
ل يف شئون    ،ولقد كنا  نينىض ونسخ  ،وفينض الينأي علا   ،اتلدخا

ل أبد من   يوم ً يف  ،كم  يينىض لكا جوج  وريسخط ن فم   دخا
 . .رض ن  وال سخطن 
ّا يف طينا  ، خري عن  وال  اتأ  نقل لكا  ،وحتبا أـه  إن قرصا
ين ب ،أبد من   دفعتب . وليس معىن ـهذا أنان  ال .وإن نساّت ذكا

ولو خال طات  ،لو طات مح أمث ل ـهذاخيفم   ،خنتلف وال نتخ ح 
د طح عبد اهلل   ،منه خلال أفيل ابلاوا ىلع اإلطالق طات ُمما

ويه كلكا  ،ونعود إىل الوئ م والسالم ،ولكح رساعن م  نصطلح
واليت يزـهد  ،دنا ـه  إالا جوَج   وبيتَ   امينأة عينبااة مسلمة ال  عينف يف

 ،فاذـهبون إىل أورب  أو أمينيك  يلجائوا ط لعل  ،فا   طعض الشب ب
! امينأة يقطعون ط   .وامينأة حتت اإلط  ،فال جيائون إالا طورقة يف ايلد

وال مح  ،ال مح الرشفث ا ال يكون هل  مح امم ل و ،آالف األما ل
! ولكناه فس د .اإلخالص م  جيعل    صلح خ دمة للمينأة الرشقااة

 ،و قلاد اليعاف للقويا  ،واستشع ر الصغ ر ،وفقد العقول ،األذواق
ج مح أمينيك  أو أيا امينأة اعملة يف شبا ك  حيسب أبدـه  أناه إن  زوا

وملك ن طح ا  ،فقد ح ـهين طينم ن ،أو يف مكتب الاندق ،السينم 
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ياة ،السح ب . .ونقش اسمه ىلع  مث ل احلينياة ،وح را هل القنبلة اذلرا
 ،وأبن ـهحا ىلع ودل ،أوف ـهحا لزوج ،إنا نس ءن  خري نس ء األرض

للكا  ،وأكرثـهحا ط عًة وامتث اًل وقبوالً  ،وأط ينـهحا ذيالً  ،وأرشف حا ناس ً 
  .(1) . ".و وجاه سديد ،ن فع نصح

 قتحقا يأن  !أكينم وأرف عو ،للأبسح أيا   الس دة وأ م ف ؛وبعد
 يف  ئ متَكف يك  رش األيس و ،حبوبمل وابا املحة صاطج  والك الز

 اهللة عن ي   ك    ر ب  يتل  ا ،الكينيم  ةااة اإلنس   نة س  املؤسا  ـه  ذهة ي  اعر
ره أدقا  ،عين ذلك الش  حع وقد عيتا ؟ .ن  وو ص وحتاظ   ،  طوحتو وح وا

  :لويق  صويين إذ
  انلظيناا ب منك القل أرشقَت يف اذلي  يبا ي  بِ  ق ل يل املحبوّب 

 ؟!.وأجيَنى الَعيتااَب لقَملَك ال اذلي   َت أن أم ،املحبوّب  أأن 
 للمم ا     يَصىل   با احلّ    وبن ر   رَه ن َ   يّصِ    ّح با لل  لكان 
 َا ا   والص  منا   َس  انلا وّيزكا  قَلبَن     حّييي   اهلل   يف  ّببان 

لون  ،" انل  س ىلع دي ح مل وك   " :" وإنا املينأة يف نظيني " كم  ق ل األوا
لنس ّء بيش ء إالا ويم دح الينج  ل اوم  يّمَدح  ،ف لنس ء ىلع ديح رج هلحا 

 ،رثك بيشء إالا وي ذما الينج  ل طمثل ه أو أ وم  يذما النس ء ،رثكطمثله أو أ
 .".َوالسالمَ.مرآةَلنمَماَهنََّفِن َ. .فأكرثوا ىلع النس ء أو أقلاوا

                                                 

 .جوجيت :اس طعنوانانظين املق لة ططوهل  يف كت طه مح بديث انل  ( 1)
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َالررو َاملرأة َالطَمةيإن  َاللكمة َحلرمةاَعنوانوَ،اهومعل متَبةيَ مصدر
ورنَنبعوَ،للرج َوملهمتها ملنَفنتََمننيَ هفَ،اهالرق ةَواللطافةَوم 

َاحلوَ،َاالحرتامَواتلقديريرةَأنَتلىقَغوه هَالصب  ؟!.ي واتلبجَب 
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 نواس أيبخيت 

 ،والعيش الطااب ،طوىب لكم  ط ذه العالقة الص دقةَ:قالَاملدير*َ
ة  .ويلدم معينوف لكا منكم  ىلع ح ببه ل إىل املنصا   !أطو نواسويلتايا

 ً يف ملبس ه ق وَكن رج اًل متأنا  ، رضيححلمح ط  اأطو نواس م ق ف
م إىل املنصا ة وس لا ق فت ،ف ـها ة بدو علاه ـهائة انلعم ة والين ،ومظ ينه   دا
 ،؟ يه طع ض ذن وي.؟ وم   أدع.؟! م  أقول من  .جوجيت وم  جوجيت :وق ل

ولك ناك   ،أن أط وَح ط    ببا وال أ ،وأعلم   !اليت أعينف   وال أبصاَ  
إنا الغينض مح ـهذا  :وقلت  ،ونّاصحأن نقوَل عزمًة ُّمينِجة عَزمتّ  علان  

م  وأن ينتا  ع الك  ،ط لنس   ء للش  ب ب  ن   خيتِربن    و جتالق  ول أن نق  دا
. فأن  ال أقوّل عن    .مح السكوا. فَكن القول أوىل طن  .الاينيق  مما  نقول

ل ط ت ن ً  ،جوراً وال  كذط ً  ال م   ،َم   ينيدإالا  عينف إنا   ال . .راً ووال ناوال أ قوا
النس  ء س ااداا  م    ع ينفك ،ال  عينّف عماًل مح أعم ل ابلا ت ،أريد

ين أن  عينفَه ،ابلاوا وال  ،داً جاا   وأـهواءـه. ولكنا    عينف رغب     .وال  اكا
ين إالا يف ـهواـه   تقح  ،ىلع امل ينا سنواا مَع    وحيتّا  ،من   الّ ْجين سمعّت  .. اكا

ال  ع ينف إالا  ،ّمتيتاجة ّمتاينجن ة ،وال  عينف بقا جوج وال ودل ،فحا انلكد
 ،هل  يف ذلك قص د وع ذر لَكن ،َكنت لزوج  جينت   ويلَت  ،الل و والزينة

 . .واتلَكثين ط دلنا  ومت ع   ،يف املج لسولكنا   جينة اتلا خين ط  النس ء 
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اجة وَ خَ    إنا  د أم وايل ، كينه عا يل ،الاجةينا  ،ق يناب أـهل   و ّ  ،و بدا
 َ وم    ،وإكينام وب ينا  ،وم  رأى أـهلّ   مبا إالا لكَّ معينوٍف وبذل ،شنأ أـه وت

م هل  الينشوة تليتاـه  ،كينرأى أـه  من   إالا لكَّ أذًى ونّ  ال هل   يف  ،أقدا وأ ذل
 ينىع ب قَّ . ال  َ .تلكفا رشاـه  ع ن  طل  ،ال تلحسح إيل   ،لكا جي رة هل 
جوج ة إنا     ،(2)مَحق  ء رعن  ء  ،(1) ذيئ ةلاطة طَ سَ . .مح ُم طاهجوٍج يف يشء 

املذرأةَالعاقلذةَتبذينَ"  :وقديم ً ق  لوا ،تل ناس   وأرس    ق ك د ساا ة 
 . ." ت هدمهَوالسفيهةَ،بيتها

  :ولكام  رأيت   ذكينا قول الش عين ،ال أجدـه  متوافقة ميع يف أيا يشء

باًَسارتَمَشَ  قَومغر بَشت انَقةَورستَمغر  َ!.بنَمَش 

  :وكأنا الش عين اآلخين يعنين  طقوهل

ِفَالَشذذذقَعل ذذذةَذلذذذكَََنساءَفِن هاَمنََلَبرتبيةَال
َاإلخفاقَ 

أع   دداا ش   عب ً طاا   ب   األما مدرسة إذا أعدد ا   
 األعيناِق 

                                                 

 .وابلذيئة يه اليت  تلكا  ط لاحش والسوء ،السلاطة يه طويلة اللس ن( 1)
 .والينعونة يه الطيش والساه ،احلمق ضعف العقل( 2)
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. ف يه لال ٌة ال .ال  زياد فا هوـهو بقا  ،! مع لكا م  ذكينا.ولكح
 . .وأما عا ل ال  رتك ، ّايَنك

َاآلثار"  :َمح ق ل وم  أبسَح قوَل  َاالختيارَأم نَغوائ    ن    ." !م نَأحس 

فَت يلعا وأن   ىلع ذل ك ،كنّت ىلع سبال احنيناف وعوجد قل  ،و عينا
َ م  أِلَات ،ىلع م  اعت َدا اعندم  ـهداين اهلل  ع ىل أرصَّ ف  . .وأطَت أن  غريا

فتميض  ،علاه فإما  أن  وافَق  ؛وع دوأن  مع   ايلوم ىلع إطينام عقد 
وإما   أن   أىب  ،عد معن  أطن ؤن  وريس ،فنسعد ،ـه نئة احلا ة آمنةً  طن  ساانةّ 

وجعل ه آخ ين  ،فس بح ن م ح أبلا ه ،فال أرى يل سبااًل مع   إالا الايناق
  !.ادلواء

َالقو َغيبة َعقدَانلاكحَِفَظ   َايإن  أنواعََأوَسيطرةَ،وهري ةجلم
َماأوَقيَ،طالقلمصيهَاَرونيَأوَأحدهماَسنعنَالكَالطرفي َاملجاه

رة َ.َ.لَالعمروع ابَطبالَمةوحمرَ،أرسةَمفر 

َاستقاّم ميع ىلع م  أدع وك إيل ه م ح :لقد قلت هل  وم  ظلمت  
وأداء ب قا ال زوج  ،وب دوده وآداط ه ،وقوف عند بالل ادلي ح وبينام ه

اً ط ك ،وبسح راعيته وب  ؤالء  ،ولك م با أن أق س مك أم وايل لكا    ط ينا
َق لع    ،كاال يتشتات شمل   ،األوالد علا     ض تف  ل عين ،ويتا ينا
  ؟.أو طلبت من   شطط ً  ،غلط ً 
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ة اقرتاين ط   ،طعض ذنويإنا    :وقلت  :ف سمعوا إىل قصا

 ،فتقينا طك عاب قبل وف  ي !أال أخطّب لك ي  طبا  :قَ لَت يل وادلي
 ؟! .كم  فينبت طإخو ك وأخوا ك ،وأفينح طك

 . .احل رض ال رغبَة يل يف الزواج يف الَوقت :  فقلت هل 

م ينيض تلق ول وـهل أنت  !ال تِّسئب ط ذا الالكم ي  طبا  :َق لَت يلف  
اا كثرية مح شاخن  ؟ .ـهذا الالكم َ"  :رممل َكا يبألقد سمعت مينا مذاَيمنذع 

َأوَفجور َمنَانلاكحَإال َعجز  وأنت أع زا يف  ،. وال أظناك مينيي ً ." الرج  
  ..ّمينيب ً ف جيناً أو ناس وأكينم مح أن  كون 

. أري د أن .طرص ابة :قل ت َغض ب ً و ،ف ستحاات مما   س معت  
يف اتلقلاديا ة م ح طط ينيقتك  ؤ. أن   ال أ.أخت ر رشيكة با ي طناس

 !.وال  عيشون ـهذا العرص ،ألناسك  نوبطختإناك  . .اخلطوبة

وحن ح  ،ل نل   طلب   ك. قّ .ح ال  ينيدـه   حنح ال ناينض علاك مَ 
 . .نبحث لك عن  

ة أريد أن أعينف    :. ث ا قلت هل .قلاالً وسكتا  قبَل ططينيقيت اخل حا
. وميت ش ور قلالة رأا َعان َي خالهل  م   ال أبيص  .أن يعينف   أبد
. ول  أر يف وابدة من حا .وأط ج منظين ،وـهحا يف أبسح حورة ،مح الاتا ا
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ل ًة م ْح ْقبرأيت    مّ  ،حا  م ن. إالا وابدًة .أو سلبت ليبا  ،ح خطات قليبمَ 
أو الَّساب ي رتاقص للظم آن  ،فكأنا   الغزال ييناود الصاا د وييناوده ،طعاد

ين حبينَك     ت كأنا     يني دّ وأقبلَ  ،فزييّده عطش ً ىلع عطش ،ىلع األرض
قَس امة  ،(4) عنْق  ء ّمعِنق ة ،(3) لاا  ء ،(2) ـهاا  ء ،(1)َغدة غاداء  ،وأحل ظ  
أو يب دي  ،وَكأنا    نتظين مح يلتات إيل    ،(6)َ ين ئد يف مشيت  َ،(5) وَسامة

 ..ونظ ينا إيلا  ،نظ ينا إيل   و ،ونظينا إيلا  ،فنظينا إيل   ،ط  َهل  إعج طَه
مما    ،يشءش يئ ً م ح ت    ق لَ . وكأنا نظين َ .يشء فكأنا نظينيت قَ لَت لكَّ 

أو  ..وكأنا ل  َل لكف أن ق ق د ح با يف ح ور   . .ويتمنا ه ده الش با ييين
ل  ولكحا  يتاَج   ل ،َكنت متيتاجة! .ـهكذا ّخاال يل  ،يبلغ ط   ب دَّ اتلب ذا
مّ  ول و ََكن ت  ،و أط  ه القل وّب  ،ولو َكنت ترَشّه إيله ،ه العاوناذلي  تقحا

ا أنا     ميش  يف فتظ  ـهينَ  ،ع   قليبت   عان ي طعد أن  بِ . و بعَ .طه  اتِتّ 
وعَزم ّت أن  ،فغيبت يف ناس وبنقت ،ول   ب ِل طم  فعلْت يب ،طينيق  

 ويف ايلَوم اتل  يل أرس لّْت  ،َهل . فَعينفت مَ .أ بع   إىل أن ينتيَه ط   املسري

                                                 

 .انل عمة اللاانة املتثنااة يلن ً (   1)

 .الي مينة ابلطح ادلقاقة اخلرص(   2)

 .املمتلئة امس  ال عح سمح مستقبح (  3)

 .(   طويلة العنق4)
اطة ملح نظين إيل   قَسامة وَسامة(   5)  .أي لالة جذا

 .  نا و تثىنا (   6)
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. .وال  َصاا   ،ف خطبا   ،قبل أن  عينفا   ،أعينف   :وقلت هل  ،أما ختطب  
 ق رتَن  أريد لك أن"  :وادلمعة يف عانا   ،وعنَدم  ج ءا إيلا أما ق لْت يل

أخَش  علا ك ي   ط با . .م ح أرس     وبيئَِت   َوخري ،مح ـهذهِ الات ةِ خبري 
 ،ولكحا سكينة اهلوى َكنت ق د م ألا ِكا  ين ،"! .مت عب العيش مع  

ا   ،. ولو َكنت ش اط ن ً م  رداً .أريدـه  :فقلت هل . .من فذ فكينييلعا وسدا
ا مبا لكم  ا ال  لا ق.أو وبش ً َكرِساً  ت أن . ف ْكتَا .طمق  م أما  . وندا

لسّت أنىَس  . و.َكنت أطلغ مح الالكم وأـه ا  ، نظين إيلا نظينَة عت ب و وباخ
 . .   بَّتا ايلومذلعَ 

ويه َكدلاطا ة اتل ئ  ة  ،وأن  َكممل انل دا عح ح ببه ،واقرتنت ط  
َباث ح طكلا من  ـهواهمجي. .منكيناً  نكينّ وال نّ  ،معينوف ً  عينّف . ال نَ .املينَسلة

أن نياته إالا  . وال يكَّس.ح وال اعداايلوبه د عح هال يصدا  ،ش ء اهلوى
اا . . ببهصم  يعينض هل مح الينغبة ام ُمة ط ووقان  ىلع ب فاة الايناق مينا

اا . وش   ءا إرادة اهلِل أن يص  حو ض  مريي طع  َد س  كينة اهل  وى .وم  ينا
. . أح ح يب يلعا ىلع أث ين فق د أع زا فتبّت إىل اهلِل  وبة نَصوب ً  ،والشب ب

ولكنا     م يناَدا  ،وأردا من   أن  ميش ميع يف طينيق الصحوة واتلوب ة
ت   يلعا  ،ول  تستِجب يل ،يلعا  ىلع غ ري وأن   أينا رض ات ط     :وَكنت بجا

يس يل أن ول  ،ىلع م   يه علا ه   أن   ب  فل ،وـهذا احل ل ،ـهذه السرية
 . .أ غريا إىل م  أريد ايلوم
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ال الي ال  ،مع   كم  ق  ل األخط ل يف وح ف النس  ء وَكن ب يل
  :يكون يف قينب حا إالا الرشا واألذى

َقلذذنَ َملذذنَحسذذنات َوالمَ ََسب ًةَمَ ََوينَ هَ ََملنَََهديات َالمَ 
َمقاالَ

َمَ ََشاهداًََك َكَماَرأينَ عهدَ َنَ يرع َوإذا ذَ لت  َعنذكَين  ن 
َ االَمَ 

ذذذووجذذذدَ ََهَأخلفنَ َنائالًََََكوعدن ََََوإذا َدات َتَنونَع  هن 
َمطاال

َن َََفِن هَََهنَ عمَََََّكنعون ََََوإذا ََكزيذذدَ ي ََسذذب  عنذذدهن 
َخباالَ

ول   أر من    أدّن  ،وش دا وج ذب ،ن  ال أجال مع   يف أخ ذ وردا أو
 . .وال يعل  مصري عالقتن  إالا اهلل ،استج طة

َاملرأةَِفَنظريَيهَأعظمَفتنةَوابتالءَِفَه هَاَ" منَسلمََ،حلياةإن 
َفتنة لَحانثةَقت َوسفكَ.منهاَسلمَمنَلك  .َوينيفَأن هاَفنتَسببَأو 
ََ."َ!.َوماَأعظمَانلعمةَبهاَىلعَمنَفنتَعليهَنعمة.لدلمَِفَحياةَاإلنسان
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أن  كون  :أدّن حورـه  ويف جااةووإنا أدقا مقا س للسع دة الز
ال و. .لاهع للشدائد ن ً وال  كون عو ،لشدائداىلع   لزوج  ن ً وجة عوالز
ل   و ،ف متهوجته وجااة إالا إذا ف   الينجل جولسع دة الزا ت ا  لتهوحتما  ،حتما

 وإن ل  ، ا مه فعلاه أن يا م   فإن ل  ،وحيتا علاه ،وحيت علا  
ل   له فعلاه أن يتحما  . .بينح ً ىلع سع د ه وسع دة أطن ئه ، تحما

َم َامرأة َير  َعندما َاإلنسان َالزينةهحتتَمظاَقةوسحإن  الََر
ةَوالَشفَوالفضيلة"ََ:نَيتساءلأإال ََملكي َيهاليََ،تر َه َتلىقَالعف 

َلك َ َاحلقيقي ة َاالَزينتها َدليهه ا َوأرستهاَ.اهتمام َيلىقَزوجها َوه  ؟!
ََ."؟!َ.وَنصفهأَ،تمامهمث َه اَاال
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 ساا ر أيبخيت 

اادي ط ذلـهب وامل ل.؟ أل   عل  وـهل أغينيت   ي  س :  ق ل املديين* 
 ،؟ أخذ اهلل طادك إىل الينشد والسداد.أنا النس ء خيلب حا طينيق اذلـهب

ة أطو .ومح رأى مصابة غريه ـه نت علاه مصابته ل إىل املنصا . ويلتايا
  !ساا ر

قد جت وج العقد وكأناه  ،جل يف العقد اثل لث مح العمينم رفق 
ة ـهائوىلع وج ه  ،والكآطة  مأل كا نه ،ووقف أم م انل س ،الس دس

جفق ل طصو ،واإلرـه ق املدمح ،احلزن العماق   :ا مت دا
ولع لا طع ض م ح  ،يعينفه كثريون ،بدييث عح جوجيت ذو شجون

م ناس إيل ه.ال يعينف شخص ضحااته ،يعينفه مما  قينأ أو سمع  ،. وـه  أنذا أقدا
يت وريس أَل اهلَل  ، س مع عح مالميت. ويلكفا لكا .يتاْئَ . وخطِ .فأروي هل قصا
. وال ريس عب .. فأن  يف اطتالٍء أشبه ط طتالء يعق وب طودلي ه.العاَو والع فاة

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے.. ) :ولجا يَب األََس إالا أن أقول ،لكام  شبات يب اذلكينى
. لقد فينضت يلعا أيا   الس دة ظ ينوف ادلراس ة أن أ غ يناب .يوسف  (ٴۇ ..ۇ

 ،ألبا ظ دي ب ،فينأيت أن الطدا يل مح ال زواج ،سن  طويلة عح طالدي
يغ ينيب حبا  ة مث ل  ،م  كينواتلفا بويل شب ب منحينف  ،وأغضا طرصي

ط  الختالط ط   ؤالء  ،خاا ف م ح َس  ورة رغب يت امنس ااةأوأن  ،با   ه
ة ينمةَ الالي ال بّ  ،الاتا ا  ،جعمواىلع م   ، لسب ي ف حا أشبه ط ،هلحا وال ذما

. .وال ب ينجالعالقة ط   الل ال جنحة يف فيه بَ من حا ح ن تل   األيدي مَ 
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واستعصمت ط  هلل  ،فأطات حبمد اهلل  ع ىل أشدا اإلط ء عح الرشا والاس د
ة ودي ح ، ع ىل ة نا س ع ح  ،ونش أة طااب ة ،وم  أكينمب طه مح عاا وع زا

ع ح األرسة  وحبثن   ،. وأرصرا ىلع أـه  يف طلب الزواج.مق رفة احلينام
و عينف أـه   أن  ،فأطت لكا أرسة أعينف   و عينفب ،اليت أعنا طمص ـهين   

إىل م ح  فس عاّت  !.كم   ق  لوا ينسل اطنت   ميع إىل دي ر الكاين والغينبة 
ٍة طَيا ةٍ  ، غيناب مح قبل مث   ،فوقع اختا ري طعد طول حبث ىلع فت ٍة غيا
ت ه  ،ئق أوئلك القومكثرياً مح خال تقد أرِشبَ  ،مح أرسة معينوفة مما   لقا

تْه مح وس ئل اإلع الم  ،وم  رأ ه وسمعتْه مْح أ يناط   ،يف مدارس   وم   لقا
عن دـه   . بَّتا أح بحَ .طم  ال  يع وال  عقل ،اليت  نعق حب ح مس ءـهن ك 

أـهل    ىلع يشء م ح ادلي ح  ،معينوف  ً  نك ينّ والمّ  ،نك يناً عندن  مّ  املعينوّف 
ونيّ  ،واملح فظة  ،ح طقاا ة امل   جينيح أو األنَص  رِم  ،يف  ل ك ادلي  ر عدا
يف دي رـه   وم  يمنح اإلنس نَ  ،ْعجبة طنظ م القوم وثق فت  َكنْت مّ ولكنا   

إنا ك تس تطاع أن  :كايل يوم ذل وقا. .مح بقوق ال ين جعه علا   من جع
 وىلع مث ل م   علا ه ،ىلع م   ينيد من    ،ن ء ـهذه الات ة مح جديدط عاد 
اً علا    ووب  الً ف ،ومحل ت الات  ة جنس ااة الق وم. .أطواـه  إذ  ،َكن ت رشا
. وعبث  ً .واجداَدا ط    فتن ة وإعج ط  ً  ،م خبالئقن  القوت خالئَق استبدلَ 
اذلي ال  عينف منه أكرث مح  ،   االعناج طدين  ت أن أجرع يف ناسب ول

فل  أرجع مح . .ة ألـهل   ؤداي   طم  ريشبه الع دَة أو املج را ،سلوَكا ظ ـهينة
 ً ف جددّا ببا  ،نان مصوارورجقت من   طغالم  كأنا م  ملَك! .ذلك طط ئل
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هل   ع ح أرسار  وكشاّت  ،ومنْحتّ   لكا إخالٍص و يحاة ،و علاق ً ط   ،هل 
م ح  َب تس حَ    إىل درجة اإلذن هل  أن ط طل وثقّت  ،ورحاد أموايل ،با ي

. .   رغب   ومل   حيقا ّق  ،ح مصلحة طيتن  وأرس ن بس يب م  تش ء مل   ينى م
واالعرتاف ط ممال  ،ولكناب مع ذلك ل  أجد من   املوداة اليت أ طلاع إيل  

مته هل  . طل كن ت أس مع من    ط   احل   واآلخ ين م   ي ؤذي .اذلي قدا
ينـه   حبس ح مع  مليت مع    ،. فأاع ب  .وجييَنح كيناَميت ،مش عيني  ،وأذكا
 إنام    اع ل :وإنام    ق ول يل ،ال أسمع من    اعت ذاراً أو  أسا ا ً ولكناب 
فلعلا األيا م تّس عاب  ،وأعلال انلاس ط لصيت ،أ ن َس لكا يشءف. .واجبك

. وال زمح كم   يقول ون ج زء م ح .ع ح إح البه طإحالح م  عج زّا 
مص لحة ط. ودخلت ابلات ذاا يوم طعد ربلة عمل كنت فا    .العالج
فينأيت ابلات خت اا  علا ه س ح طة م ح احل زن  ،يت أعمل فا  الالرشكة 
. ون ديت طأىلع حويت طا ا .ريبةعح . وكأنا لكا يشء فاه ين ا يل .والكآطة

ومق طع األغنا  ا  ،الصغرييح طم  كنت أن دي م  طه مح لكم ا املداعبة
ة م ح  ّث ع نب أجت ـهل الينيبة ال يت  . وكأناب كنّت .اليت اطتدعت   روح األطوا

غينف ة ا ت . وطات أرج ء ابل.حَدى. فل  أسمع نلدايئ أيا .أعم ق كا ين
ِت . وَض .. فل  أجد أثيناً لزوج ة أو ودل.. ودخلت املطبخ واحلما م.ةغينف  جا
فوجدا ورق ة  ،. فدخلت بجينة انلوم.وث ر اخلوف طداخ  ،طناس الينيبةّ 

َ!"َعزيزيَأبذاَسذي ار) :ةوعلا   اللكم ا اتل يل ،حغريًة ّملَق ة ىلع رسييني
رتَأنَأعذيشَمذعَأوالنيَ.لقدَسئمتَاحلياةَالرتيبةَاليَحنياهذا .َوقذر 
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ي ةَ .بصورةَأخر  َ!.َ"َاإلنسانةَاليَعرفتذك.ماَيعيشهَاإلنسانَخيَ َ.َاحلر 
 فاوجئ ّت  ،. وـهينعت إىل اهل   ف أل اص ل طأـهل   .فط ر حوايب (أمَسي ار

فل    ،طأـهل    مح ابلا ت ف  اص لّت  ينجّت . وخ.ط هل  ف ماصول احلينارة
ف فوجد    قد كنست بس  يب ط ملرص ! وا اصلّت .يكْح عنَدـه  أيا خيت

وم    ،. فسحبت منه م  أمل ك.اثلقة اليت وضعت   يف غري ُملا  طمكنسة 
. طع دم  ب ينمتب .وَكن تس ع  أل ف دوالر ،لعته خالل عرش سنواا

. وأعج ب .وذـهب   أفِدي م  طكنوج األرض . طا َّ الليح .أعزا َم  أملّك 
هل   أن .مح لكا م  ذكينا  اع َل م   . أنا ق نون ابلدِل اذلي  َعيش فا ه خيوا

اًل وأخ رياً ؟! .وأكرَث مما  فعلْت  ،فعلت ! .. آه وابَّس   ه.فإىل اهلل املشتىك أوا
ولكنا     ،قااة مح خري كنت أرج و اس تدامت   و نمات   لقد َكنت فا   ط

يت للرشا  ،    فعلت فعلتطعدم لش اط ن اوح را م ح ب زب  ،قد  محا
ال يعينف ون وأـهل   أناس     ؟!.وأّنا يل أن أرى أطا يل وأتلقا   ..وجنوده

 ؟!.شيئ ً عن  
 ،ولقد كنت أشت ا من   ط  احل  واآلخين راحئة االستعداد للخا نة

نب  أن ال ي ،اعطاااة ا تلكا  مع طعض الينج ل األج نب مح لكم  طم 
ينـه  طأدب املينأة يف  ،وعندم  كنت أعرتض علا   ، كون مع أبنيبا  وأذكا

" عينف أحول  وال  ،أنت  وسوس :و قول يل ، ينفض الكم ،القول
أينا أثري مح  ،وربام  عدا ىلع ناس ط للوم! .االجتم يعا " األ كات 

 . .اف ا م  ؟ فم .. ولكح م  ف ئدة الالكم اآلن.الشكا م  ال ينب 
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َإال َالَت ََ!أي هذاَالرجذ َ"َ:وتعاىلَصذوتَمذنَأعمذاقَالقاعذة لذومن 
لوَأحسنتَاالختيارَلرأيذتََ"َ:وقالَآخرَ"َ!يداكَأوكتاَوفوكَنفخَ!كنفس َ

عّ  . واثلوّب .املآلالع قبة وحسنَ ل ريسرتّ  املينقا  .". .وال جيما

ةوبغ ضا انلظ ين ع ح جت ينبيت ،" فإنا املينأة يف نظيني ؛وبعد  : امل ينا
ورشاـه   عان ة م ح رشا الينج ل  ،و ينبيت هخريـه  عانة مح خ ري الينج ل 

 إالا . .وم   يه علا ه ،. فال يالم يف احلقاقة ىلع م  يكون من   .و قصريه
ـهذه احلي رة أفينج     ،وأنكد طلااة ،ضحااةأسوأ . ويه يف عرصن  .الينجل
  .العانة "

َالزا َفلعملة َغيَالعفيفة َاملرأة َاخلايلةوَ،ئفةإن  َالوقَاملرأة َرامن
َوم َالَيمننَاحلديثََويفَ،زاءهاستَضوعولعبة َاخلانقَألمثاهلن  اجلو 

َسع َأرسة َجيوَ،دةيعن َمن  َواباألَسوي  َوإذ.ناتبلناء .َ َاملرأةَا فنت
ََصفوتَئهااألهوَستسلمةملا َتَ،لعق ابقل ة َاَصفوفبم ترىضََيلاملرأة

ةَإعالنهنلفس ؟!َ.اعَوتشرت بتَ،ةهتافَةيَ سلعةَجنسَوأَ،اَأنَتنونَمان 
َضحي ةَرخيصةَملجتمعَتافه َالرج َيلرونَضحي ةَ.إن ها َاستجر  َورب ما .

َ..بها
َخيتارهوم َأن َالرج  َحاول َالطلبَ،ما َِف ن وْيسنََ،ويشد 

َحظ ََ،تيارخاال َاتلي ارَاجوالزَِفَهفِن  ََ،منَوطأة َورب ماَ.ألقداراوصنع .
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َ َللنفسافنت َمرآة َبعضَأوزارهاَ،لزوجة َاتلمحيصََ،أو َمن َنواعً أو
َ.َ.واهللَيقيضَِفَعبانهَماَشاءَ،واالبتالء
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ام أيبخيت   عزا
 إيلك دا ور ،أاعنك ىلع ـهذه ابللوىو ،كدأخذ اهلل طا :*   ق ل املديين
ة أطو . و. لبطالاك ىلع أبسح  ل إىل املنصا اميلتايا   !عزا
امفق م أطو  ة جسمه  ويح  ، حناا ً ف رع الطولوَكن رجالً  ،عزا خاا
ة دم ظ ـهينة ،أناه ري يضا عينيق  :وق ل هل  ،وجوه احل رضيح فنظين يف ،ذو خاا

فأن  أكينه أن ؟ .ـهل فاك  أبد مح أمح يئ !أيا   القوم املج لس ط ألرسار
ث   ! .بْضة أبدـه يف دييث حبأحتدا

! .وال جتمج  ن ب كلا  أيا   ام :ةفتع ىل حوا مح أقىص الق ع
 ؟! .فون مح نس ئك أإىل ـهذا احلدا خت 

ام اً ج ـهالً  ي  قوم كنّت  :وق ل ،فيحك أطو عزا ال أبسح  ،غينا
فأن  مح . .ول  أجد بويل مح َكن أبسح مبا ب الً  ،اتلاكري واالختا ر

 هـهذ دلي مح مثلوافال عجب أن ختطب يل  ،ح اتلعلا طعادة ع طيئة
ااةمّ  ،ذ    مح أـهل   َغفلة ج ـهلة. لقد أخ.ابليئة ل   ،تعلامة أشبه طأما

ال  عينف يف إدارة طيت   يمن ـه  مح  ،يّادـه  اتلعلاّ  انل قّص إالا الغينور
وال  يع مح بقا جوج   م  دب ـه  ؟ وم  طح ـه  ؟ ولكنا   ىلع  ،ريَّساـه 

ـه  عينفو م طعدبَّتا ق ل يل طعض أـه   ،وِطابَِة األطا ل ،فطينة اإلسالم
أم  رأيت يف النس ء خرياً  ،م  وراَطك ط ذه الغبااة ام ـهلة :عح كثب

ول  ريرش يلعا رجل وابد  ،"؟! طلاق   ونبحث لك عح خري من   .منَ  
! .م  أرسع م  ريشري النس ء ططالق النس ء :قلّت يف ناسف ،ططالق  
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؟! . طالقكحا ىلع حا وحيينََّض رج لّك ،  أن  كحا مَكنَ  أ يندنَ  :قلت هلحا و
وأطينا يب: أن  علامن    ،َكن أوىل طكحا  ،م  ـهذا واهلل منكحا ط نلََّصف

بنَ   ىلع القا م حبقا طيت   وجوج   ،و َنَصحنَ    . .و درا
ذاا دلا يف غري  ،(1) وَكن مح ب هل  أن أخذ    ورـه ء محق ء

 ،امة الينا عة أكل َكبل  ،آخذة يف غري شأن   ،(2)م ضغة للس ن    ،موضعه
ّ  ،و نترش الشمس  ،ول  يكنس هل  طات ،وال بسا سمع هل  حوا ولما  ري
ال  ،أغيتوفيناش   أشعث  ،وإن ؤـه  ورِض  ،طع م   ط ئت ،ول   وقد هل  ن ر
ولاع أبواهل  ال . .وال خيتأو  ين اب طيت    ،العن ية طناس  ذوق عندـه  يف 

وسدا م  عندـه  مح  ،ينبيت   و علام  . ف جت دا يف  . برشا طناٍع أو خري
وحيتا علا   يلل  ،و  طعت   يف كبري األمور وحغريـه  ،نقٍص وقصور

. ألناب أرى أن .. وفيناغت مح وقيت لكا يوم س عت  هلذا الغينض.ن  ر
وكم هلحا مح  ،وفيل حا مح فيل   ،نقص النس ء مح نقص الينج ل

لَ  ،اا. فل   مض ىلع ذلك مخس سنو.كم هل  غرَي املينأة  ت املينأةّ بَّتا  بدا
ل األمين وبزاا طعلم   وخالئق   وفيل   . .وعينف   انل س ،اليت عينفت   أوا

 ،. وم  رأيت شيئ ً َكملدح واثلن ء.ح بيناْضنَب ىلع طالق   مح قبللكا مَ 

                                                 

 .و أي طمعىن كثرية الشح  عح ـهائة غري بسنة ،ورـه ء طمعىن محق ء(   1)
 .كثرية الالكم ط لرثثينة الا رغة(   2)
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 ..وحيثا   ىلع االستج طة طال ميناء ،حييناض املينأة ىلع اتلغاري والعط ء
 ..وأـهدأ ط ل ،مع   طأـهنأ عيشةفأحبحت 

َاملرأةَاجلاهلةَهل ليسَهلاَمنَوَ،ثتهاَالعاطفةَالرعناءواَمنَأنوإن 
َ َالعق  َوَ،احلرمةوإنساني تها َبالرتبيةَ.العطاءواتلضحية َولرن ها .

َ..فتباركَاهللَأحسنَاخلالقنَ،واتلعليمَتصبحَخلقاًَآخر
عقلهاَبنورَالعلمََضاءتأوَ،مانياَنلورَاإلهفتحتَقلبَيلواملرأةَا

نتَنفسهاَباَ،والفهم َيومَلزَالجتماعي ةاَرتبيةلوحص  جهاَواملثىلَتمنحَلك 
َهوأوالن اذاًََ،دةيهجةَجدبا َأخ  َأمَ َ،ومجاال  َالسفا اليَالَتعرفََهةياملرأة

َأناني ت َنفسَاهإال  َنفسهاَفيهَ،اهوحظوظ َىلع َزَ،شؤم َىلع جهاَووبالء
َ.َ.ونقمةَىلعَجمتمعهاَ،وخرابَبليتهاَ،اهوأوالن

َالروحي ة َملاكتها ع َتوس  َلم َالي َاملرأة ا َةيَ انلفسَاهوطاقاتَ،وأم 
َفيهَأشبهَبَوَ ةَمعَنميَ والعقل َالرأسَعندَهيزي نَبَيلاَلزهرةاجسدها ا
هاَسل ةَاملهمالتَعندَاملساءَ،الصباح َينونَحظ  َ.َ.ثم 

َ َالرريم َعييوالزوج َزوسرت َأوب َعن َحّت  لزوجَاوَ،يلائهاوجته
مهاياَوهفينَشَ،بهاَومساوئهاوجتهَإال َعيوزَالَير َِفَاللئيم َ.َ.ضخ 

ادلنيذاَمهمذاَقيذ َِفََأن هاَِفَنظريَبهجذةَ َ"َ:وخالصةَرأييَِفَاملرأة
ها مَ َومجال ََ،ذم  ََ،هاؤسَ تَبل َاحلياةَمهماَقد  تَِفَسذب بَ الرجذ َمهمذاَت ََوأنس 

َلك ََنَأنَ نَ ي مَهماَق  َمخي هاََ،شقائه َملنَعقذ َي سرت  يهَالطفولذةَ.َ.َش 
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ذذوَّنةَ،املتمذذر نة س  َالم  ذذة  ْيانتذذهَروَ،زينتذذهوإن هذذاَسذذرينةَالرجذذ َ. .واألم 
ََ."تهَرامَاملجتمعَالفاض َوحضاووق ََ،وجن تهجةَالطف َهوبَ،وسعانته

اموفام  َكن انل س منص ت  حل ديث  إذ دخ ل رج ل يف  ،أيب ع زا
يل بس أبس ح اثلا  ب  ،س ا وس ا  ق ،منتصف العقد اليناطع مح العمين

و    مس  ،ف تلات انل س إيله لاع ً  ،وكأناه مستعدا للالة عينسه ،وألل  
. .واـهنا طعي    طينب  ً لينؤيت ه ،طعي   طم  قطع بزام الصمت وسكانته
َمستغينب ً ؟ فأج طب .مح ـهذا الق دم :فل  أ م لك ناس أن سألت ح بيب

ح عىس أن يكون ومَ  :! فقلت يف ناس.؟! إناه أطو دردرة.هخيت أال  عينف
 ؟!.أطو دردرة

ام إذ  ع لت األح واا م ح ـهن    ،بديثهمح  وم  أن انتىه أطو عزا
ث أطو دردرة :وـهن ك  انل  ِس  لغ َ   فقطعَ  !. نينيد أط  دردرة.نينيد أن يتحدا

 َ!للحديث أيا   انل س نظ م ،أرجو اهلدوء :أطو طكينة طقوهل
 ،عند أيب دردرة ب ديث ذو ش جون وفن ون !نينجوك أيا   الينئيس
ل تق  نو ،هخ ذ خ يتنأو ،قت نص ع يتهدعن  ن ،وعل  قلام  جتود طه السنون

 ،أو ـه ذا ط ه أش به ،حبديث خيناف ة أشبهّ  هإنا  ،ينف عجينه وجبينهنعو ،درره
. ف  ل نل   أن .وتسعد مغ مينا ه ذا القلب الشجا  ، بدأ أف نينه وال  نتيه
 ؟! .ون ىلع الا   نشطوننسمعه وحنح مقبل
فح ديث أيب دردرة ال ي أ اك  إالا  !معذرة منك  :*   ق ل املديين

ة أطو جـهري.يف وقته م إىل املنصا   ... ويلتقدا



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 46
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 جـهري أيبخيت 

ذة مَأبوَزهيَإىلَاملنص  َ،عظذيمَاهلامذةََ،فنَقصذيَالقامذةَ،فتقد 
َقالَفألىقَالسالمَ،ممتلئَاجلسمَ،أسمرَاللون َ:ىلعَاحلارضينَثم 

عنذدماَعزمذتَىلعَالذزواجَفنذتَتذراونيَاألحذالمََ!أي هاَالررام
وأناَحبمذدَاهللَتعذاىلَىلعَ؟َ.ك لكَولمَالَأكونَ َ،الورني ةَكسائرَالشباب

ذَ،وجاهَبنَانلاسَوماكنةَ،نينَوخلق َاملذالَوادلنيذاَفذالَوم  نَأرانَمذين 
متَإىلَأرسةَأحسبهاَتناَ،تنقصين إن هَالَعيبَفيهذاََ:سبينَفقي ََلفتقد 

َاملرأة َ فاللكمذةََ،وم   وىعوالذزوجَ ،وم  ب وىمتسل طةَىلعَابليتََإال َأن 
َشأنَرأيهاَ،لكمتها َابنتَ .والرأيَِفَلك  هاَىلعَنرجذةَمذنَاجلمذالَ.َولنن 

ابت َ هذاَ،غريَبهاَاخلط  ذفَهلذ ،ولرن همَعندماَيتعر فذونَىلعَأم  َموتترش 
َ.َ.والَيعونوني هبونََ..اخلبايا

إن َكنت ابلن ت وم  شأن   طأما   ! .طئس واهلل م  ياعلون :فقلت هل 
ف بلن ت  !الصواب أيا   الغ ينا ال يذـهنبا رأيك عح  :فقال يل. .ىلع م  وحات 

وـهب أنا   خينجت  ،أو أشا ءالطدا أن  َع إىل أما   يف يشء مح خالئق   
. .الشذوذ إالا م   يثب ت ح دق   اليت ل  يعينف هل  مح ،عح ـهذه الق عدة

ويه اليت أبكمت ساطين    ىلع ال زوج  ،ف ل  قدر ىلع كفا تسلا  أما  
وقلا ة اتلجيِنب ة ق د  ،الش ب ب. فقلت هل  وغينور .وابلات طمح فاه وم  فاه



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 48

طإذن اهلل ىلع   دطري أن  ق در  !م  علاك  مح أمين أما   :أخذا مبا مأخذـهم 
مّت .ضطينرا رـهب ً ا. وإذا .شأن   رغب ً   . ونظ ينّا .إىل خطوبة ابلن ت . و قدا

م ح عانا    كم   ة ث نو  تألأل فط ينة األ ،إيل   فَكنت حبقا ط رعة امم ل
ة الشمس يف ري ض  والص ا ء وج      ال يتاءةّ  . و  زياحّ .اخلم ئل تألأل أشعا

ل يف.أوراَق الورد قطيناّا الطلا  كم   زياحّ   . وَكنت يف نظيني   وعلاه املع وا
  :ـهذا األمين   كم  ق ل الش عين

مةَ مَ  ََْيارَ َنع  ررَ َحديث هاَكأنَ َفيهاََالطرف  ََس  َالَشاب 

ياتَلغيَسوءَمَ  ََاحلباب ََتَسي  َإذاَمش ََسي  َت ََنَاملتصد 

ََ:أوَكماَقالَاآلخر
َََوكأنَ  َنفَ ي ََهاروت َََهاَلسان ََحتت  َحراَفيهَسَ َث 

َرَ  ََعَ ط َق َََهاَحديث ََجعَ وكأن  َزهراََسنَ كَ َالرياض 

ر بَمنَبناتَحذو اءَمذاَالَيذراهََ،أوَكماَقالَاآلخر وهوَير َِفَالع 
ومحذأةََ،اَّلينَالَيرونَِفَاملرأةَإال َرصخةَاجلسدَ،أه َالطيشَوالزنوات

َ:الطن

َي َ َل ةَالصانيَنَذيَالغَ املاءَمَ َواقعَ مَ َبهََصبَ نَقولَي َمَ َ نَ نبَ وهن 
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وحغريـه  ط هلداي   وأغينقت األرسة كبريـه  ،وعقدا علا  
موا اهلداي  إالا إىل خمطوبت   أو  ،اثلمانة ال كع دة اخلطا ب أن ال يقدا
ال  ،ورثن ه َكطيناً عح َكطين ،س رٍ  . وأمحد اهلل أنا امود يف أرس ن  خلٌق .أما  

الً  ،نب  طه طدالً  . و يندادا إىل طات عّما لكا .وال نينىض عنه متحوا
ةأمحل أنواع اهلد ،أسبوع . ث ا طلبت االستعج ل يف الزف ف .اي  لكا مينا

 ،واملصابة العما ء ، لك ادلاـهاة ادلـها ءفم  َكن مح مح ي  ،وادلخول ط  
إالا  ،واتلدطريوبادـه  احللا والعقد  ،ويه ويلاة أمين الكبري والصغري

وال ريستحيي . وَكن ال يرتداد أبد من   أم م .املم طلة طتعالاا خمتلاة
ويوم اخل طب  ،. ث ا أرداا طعد طول الصيت.دا األمين إيل   يف لكا شأنعح ر
اً هلذا األمين ،بش ين ى بالة العقد والزواج ش يناً  ،أن أضع بدا فال  تعدا

أميني ق لت يل  وجزمّت  ،رأيي وعندم  عزمّت  ،أو ش ينيح ىلع األكرث
َالرسعة.جماننَه َحننَ  :طكلا رصابة َكيفَنزو جكَبه ه يكَوفَ،؟

َابنتناَرخيصةَ؟! .خصالَالَنرضاهاَإال َبلناتَإبليسَ!حبمدَاهلل َأن  أتظن 
  ؟!.عليناَإىلَه اَاحلدَ 
الويلاة ألمين اطنت    ،أيات   الساادة الكينيمةإىل ـهن  وكىف  :فقلت هل 

وقليب  ،. وخينجت ول  أعد.! ول  أ كلا  مع   طكلمة وابدة.احلكامة
. غري أينا غري آسف ىلع م  .شمس قاظهو ل ب  ، غ  ميناجل غاظه

مت ولكناب آسف حل ل ـهذه األرسة أن يتالعب ط   الساه  ،طذلت وقدا
  ..ولعلا يف خب ي  ابلاوا واملجتمع م  ـهو أعجب وأغينب ..ط ذه الصورة
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وأبسا ـهول  ،وأن  إىل ـهذا ايلوم أك د ال أحدق ـهذا الالكم
. وال جلت أحبث عح .ىلع لكا ب ل . واحلمد هلل.ؤس الَقدمةبو ،الصدمة

ق فا   م   ،ذاا منبت طااب ،فت ة ح حلة عح عينوة طح الزبري  يورّ يتحقا
َبمث َ"  :ه اهلل  ع ىل أناه ق َل رمح اَرفعَأحدَنفسهَذَبعدَاإليمانَباهللَذ م 

َبمث َمنرحََ،منرحَصدق َباهللَذ َبْعدَالنفر َذ والَوضعَأحدَنفسه
  ." سوء

! م ذا .أمث ل ـهذه الات ة املسكانة الي ئعةوهلف قليب ىلع 
 ؟! .إيل   س عه هل  إالا أقينب انلنصيال  ،َغمضَقلقينتظينـه  مح مستقبل 

َاملرأةَِفَنظريَخملوقَخيَ" ِفَوصفهَأن هَإنسانَعجذزَماَيقالََإن 
مذنَتَوتفذر نَبصذفاَ،فالَيذزالَينازعذهَفيهذاَ،عنَبعضَصفاتَالرج 
َالنسذاءََ،ألن هَالَيقدرَعليهذاَ،رَعليهصفاتَاإلنساني ةَفالَي قد وبعذض 

واٍنَعند َعنذدَأزواجهذنَ َع  َعواي  ن  َأكِثَم نَأنَين  ذنَم ذنَ.أهل هن  !َفم 
َم صيبتهنَ  َي درك  َ."؟!َ.وي سىعَِفَإنقاذ هنَ َ،انلاس 

ولكنا    غلب اعطات   ىلع  ،وليست املينأة أنقص عقاًل مح الينجل
غلب عقل وي. .  ط  ـه سع دة جوج   وأوالدورسا  ،ذا رسا أنوثت  ـهو ،عقل  
   فإذا غلَب علا ،د ه ومسئويلاة قا ،ذا رسا قوامتهـهو ،ىلع اعطاته الينجل

 ن ااختلا كو ،األرسة مّ  وغلبَت ىلع الينجل الع طاّة فسَد نظ ،العقّل 
 ..ىلع اإلنس نااة السالم :. وقل.املجتمع
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 ـهتا ن أيبخيت 
غ ينب أويف ادلنا   م   ـه و  ،أسمعت م  ريستغينبلقد  :* ق ل املديين

وأن  ك ون  ،ونسأل اهلل  ع ىل أن ي اائ لك الزوج ة الص  حلة ،أعجبو
ة أط و .تلنساك ـهذه األجمة الع رضة ،أما   أحلح من   م إىل املنصا . ويلتقدا

 ..ـهتا ن
ة م أطو ـهتا ن إىل املنصا ا ً و ،دس ً مدناا ً نم . َكن أطو ـهتا ن .فتقدا  موظا

مٌ مّ  ،عن د رءس  ئه ُم رتمٌ  ،لعمله تقحٌ مّ  ،والا مقكبرياً يف رشكة  ط    ق دا
 ،املعرش  لطا َف  ،الطبع ـه دئَ  ،اهلائة حَ سَ بَ  ،الق مة وَكن مينبوعَ  ،أقينانه
وقي ء  ،. ريسىع يف خدمة انل س.واألدب علاه احلا ءّ  ّب يغلِ  ،الالكم قلاَل 

  ..س أن يظ ين عمله للن ال حيبا و ،بواجئ  
؟!  ل ك ال يت َكن ت .وال أشكوم ذا أقول عح جوجيت  !أيا   الس دة

. وأن   من ذ  زواجت    يف ط الء .فأحبحت ويلاَة أميٍن ّميافعة ،يتامة ض ئعة
وأح اات   ال ودا  كينيم  ً  ،أغدقت علا   م ح اخل ري ألوان  ً  ،من   مب 
  أويلت    م ح طم  ،وأنسيت   م  َكنت فاه م ح ابل ؤس والي نك ،وحتن ن ً 
 ،ا دحتوخت دم و ،  نىهوأمين فا ه   ،. أسكنت   قرصاً مناا ً .واملجداتلكيني  

. قد أب لت نع  اهلل علا   ظلم  ا .. ولكنا   غاورة محق ء.و زار و قصد
ر  ،وال  ق ا  اعتب  راً حل قا جوج    ،ال  ينب  ناس    ، تقلاب ط   ال  ق دا
وم   أطع دـه   ،ع ا ا  م   يل طغري س بب. فم  أرس.وال  عرتف طمناة ،انلعمة

   با  ،وإطيناق واخ تالق ،ّس ا ّمنِقع ذاّا ! .انلاس وخلق األدبعح حا ء 
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 ،نع   :إن قل ت ،عنا دة مع كس ة ،و طري مع لكا ذي جن ح ،مع اليني ح
ة ّم  ،الكينمأـهل  م  أطعدك عح خالئق :ق لت ،ال :وإن قلت ،ال :ق لت ودلا

و قرصا  يب دون  ، ْض ب يل األمث  ل ،قينة مل   يف األي ديُمت ،للمخ جي
 ،وَملل ّت ودلي ،(1)بَّتا قَلاّت طي يت  ،و نقلب مح ب ل إىل ب ل ،الينج ل

وأنك ين  كث ري  ،ورمحب ج رياين ،وـه نت يلعا ناس ،عييش (2)وغثثت 
اً  ،حتقاقادااعء وكتب وأحبح طييت مَ  ،مح إخواين  ف أل  ،أج ينا إيل ه ج ينا
  ..وال أجد املالذ إالا حيتاً  ،اً ـهوان ً ورّضا 

َم ح  :فأن  ىلع موعد مع اتلحقاق واتل دقاق ،لكام  عدا إىل ابلات
ينا.نت؟ وأيح كّ .ح ق طلتومَ  ،ِمح النس ء رأيَت  ثَت .؟ ول   أخا  ؟ وب  حت دا

ثتّ .مع جمالئك عبا  ثك أبدٌ .  عح النس ء؟ وـهل حتدا ؟ .هعح جوجتِ  ؟ أو بدا
يل  ف لويّل  ،مع   الالكم وال أشت اه يف ب ل مح اإلرـه ق أكينهّ  م  كنّت وربا 

إن وّمق ِذع ال الكم والش ت ئ   ،إن س كتا لكا الويل مح ط ول اتلحقا ق 
وعندـه  يلعا مح الظن ون  ،ط لكذب وإخا ء احلق ئق ألناب متا  ٌ  ، لعثمت
يك ينه ام دال  ،. وال عاب يفا عندـه  إالا أناب امينؤ مس ل  ططبعه.وث ئق

 . .وال  َّذما خالئّقه ،و ّؤَمح طوائّقه ،واخلص م

                                                 

 .أي كينـهته وأطغيته(   1)
 .س طهول   طب نا ،أي فسد عييش(   2)
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أو أن وي  ،ووسوس هل  الشاط ن منذ أمٍد أينا ق د أرضاـه   ط أخينى
ح ذلك يف ناس   ب َّتا أح بح يقان  ً َ،ذلك فأخ ذا يلعا ع  داً  ،و مكا
داً  ىلع  فأعطات   الع  د ،أينا ال أفعل ذلك وال أق ربه ،وموثق ً مؤباداً  ،مؤكا
! و ق دييناً .وـه دوء ابل  ل ،وإنام  اتلم س ً لينابة انلا س ،ال ببا ً ط   ،ذلك

وـه  يينون من   انلكد والرش ور ح ب ح مس  ء  ،ملش عين أطا يل اخلمسة
أو نل ت  ،أو سكنت وس وس   ،! ويلت   اطمأنات ناس  .طدون داٍع أو ميتار

 ! .ذلكأو ق ربت شيئ ً مح  ،وـهدوء ابل ل ،رابة انلاس

وريش    ،تش قا   ،ووس وس   ابلل  ء ،ول   زل ط   غري    الينعن ء 
ألنا    تش عين أنا ب  ،ط   مح بوهل  بَّتا ف جأ ب ذاا يوم  طلب الطالق

هل  أنا م  خيطين  أن أثبَت  ! وعبث ً ب ولّت .الطدا أن أ زواج يف يوم مح األيا م
لكام   رأا  ،رصاراً ىلع طلب   إ زي دّ ولكنا   َكنت  َ  ،هل  وس وس شاط نااة

ة انلاس.رغبيت ط    ،وقفوأن  أستك  هل  يف لكا مَ  ،. فأخذ ب األناة وعزا
ة وابدةفأوقعت علا   لكمة الطالق  . أبك   .وثاق ة الش ق ءوكأنا    ،مينا

  ..وىلع أوالدي ط إلعدام ،وعلا   ،ىلع ناسط   

زينة . بَّتا ج ءا ب.فل   لبث معنلة عبا سوى طعض األيا م
اة ولح  ، ينجو أن أراجع   ،ابل لوساة احل ل َك ،ن دمة كاة ط ،متأسا

. ث ا " .. ومكثن  ىلع ذلك أش يناً  ق رب السنة.تسء الظحا يب طعد ايلوم
. " فأش ر يلعا طعض مح يلوذ يب أنا   .اعدا بلامة إىل اعد    القديمة
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. فأطت أشدا .  ىلع طباب خمتصا والطدا مح عينض  ،مص طة طمينض ناسا 
. وح ر العينض .وظنات أينا أ ا م   ط منون ،واستش طت غيب ً  ،اإلط ء

ح هل  ط   لكما  راود    فكينة طلب  ىلع الطباب انلاسا عص  ألوا
ة أخينى.استعم هل  اعطوال أست ،الطالق  ،. ولكنا   غلبتب ىلع أميني مينا

وأن  أظحا أنا   لح  ،ق بَّتا استجبت هل فل   زل  لحا يلعا يف طلب الطال
ة كم   قول  ،واعدا  ب  ،. ولكنا   رساعن م  ندمت. ندم ـهذه املينا

ة  ،. فيناجعت  .و لحا أن أراجع   رمحة طأوالدـه  ر    أنا طعد ـهذه املينا وبذا
. .وال حتلا يل إالا طعد جوج آخين طغري حت يل أو  واطؤ ،الطدا مح الايناق

ة  طلب  ،أىب إالا أن  عيت عح محق   وسا   ولكنا     فع دا طعد مدا
. .رمحة طأوالدي وأوالدـه  ،وأن  ال أستجاب هل  ،و لحا يف طلب   ،الطالق

 ،. وأن  يف طالء مع   مب .الطالقإىل القي ء  طلب إالا إذا رفعت أمينـه  
 دركب أن   خَش إن طلاقت أو. .ولست أدري م  اهلل ق ٍض طيب وبين  

ع اث ال يناب ،شديدة فندم ندامة ،ارلاينجدق ب  طلق انلوا ندامة ا
 :املش ورة هوق ل أطا   ،انلدم

 نََوارّ   ّمَطلَّقةً  ِمبف  َمَيْت   لَمَّ   الّكَسيِعف  نََدامةَ   نَِدْمّت 
ارّ   ِمنَْ   َوَكنَْت َجنًَّة َفَخينْجّت  َ  كآَدَم ِبَ  أْخينَجّه الْضف

 طه انلََّ  رّ  فأْحبََح َم  يِّيئّ   َعْمداً   َعاْنَاْه َكَا قِئٍ  نّْت َوكّ 
  (1) اخِلاَ رّ   لِلَقَدرِ   ىلَعَّ   لَََكن  وَنْاِس  طَ   َولَْو َضنَّْت يََدايَ 

                                                 

 .لَكن يلع للقدر اخلا رّ    ولو أين ملكت يدي وقليب  :ويف رواية  ( 1)
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ّ  داةَ الغَ  حّت أحبَ فَ    ا رّ اختِ  اهِ فِ   يل  ليَس   طأمينٍ    اِس نَ  ومّ أل
ّخذّ  رأيّْت   ولِكْح   ، ً ِشبَع َف َْرقتّ   وَم 

ْ
ـهيَن يَأ  م  يّع رّ  ادلَّ

  (1) ينارّ قَ    هَل   ينُّ قِ يَ    مَ   ليبقَ وَ   وٌع مّ دّ   هل   فا   جَت مَ   ابعَ فَ 
ته مثاًل يف لّكَسيِعف أكون َك وأ ـهينِ اذلي ذـهبت قصا   .(2) .. خ دلاً ادلَّ

                                                 

، /1/457مستظينف  فحا  املستطينف يف لكا ، و/1/341يتامة ادلـهين ، و/1/270جممع األمث ل انظين (   1)
ة ذلك أ ،/1/42طبق ا فحول الشعيناء و انلوار ويه طنت أع  طح ضباعة  نا وقصا

فقتله  ،إىل ابلرصة أي م احلكم  طح أيب ط لب  وج ه يلعا وَكن قد  ،املج شيع
وَكنت  ،فبعثت إىل الاينجدق ،فخطب اطنته انلوار رجل مح قينريش ،اخلوارج غالة

جب مح ـهذا فزوا  ،وأوىل انل س يب وبنويج ،أنت اطح عّما  :فق لت ،هطنت عما 
ّ  ،ال أفعل :ق ل ،الينجل جتمع ا  فلما  .فاعلت ،جتكوا ك قد رضات طمح جش دي أنا أو ت

 ،ب أمينـه ار قد وتلا انلوا  قد علمت  أنا  :ق ل انل س محد اهلل وأثىن علاه ث ا 
فناينا مح  ،جت   مح ناس ىلع م ئة ن قة محيناء سود احلدق قد جوا وأش دك  أينا 

 فج ء ط   ،فاعل ودفع   إيله ،   حداق  وفا  :ذلك واستعدا علاه اطح الزبري فق ل هل
 ،وخت حمه أبا ن ً  ، ينىض عنه أبا ن ً  ،ومكثت عنده جم ن ً  ،إىل ابلرصة وقد أببل  

وأش د ىلع  ،ج طعدهوال  نوا  ، يتح مَهل ورشط أالا  ، طلق  ل   زل طه بَّتا  ث ا 
 ،دمك يرتقينق أنا   واهلل ألظحا إينا  :فق ل ،ي  أط  سعاد قد ندمت :ق ل ث ا  ،احلسحطالق   
املنتظ   :. انظين.ـهذه األطا ا فمىض وـهو يقول ،ك طأبج ركرجعت لرنلنا  لنئواهلل 

2/383/. 

ـه  يحا مح ايلمح  :وقال ،والّكَسّع يَحٌّ مح قَيِْس َعااْلنَ "  :لس ن العينبق ل يف   ( 2)
  وـهو رجل راٍم َرىم طعدم ،ومن   الّكَسيِعُّ اذلي يّْْضَّب طه املثّل يف انلَّدامةِ  ،ّرم ةٌ 
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ح طَه
َ
ْسَدَف اللاّل َعرْياً فأ

َ
ه ،أ

َ
ْخطأ

َ
نه أ
َ
 ث ا  ،وقطع إِْحبََعه :وقال ،فََكََّسَ قَوَْسه ،وظح أ

ن دم ىلع فِْعل  فص ر مثاًل للكا  ،وَسْ ّمه فاه ،ب  نظين إِىل الَعرْي مقتوالً  ،نَِدَم مح الَغدِ 
  :وإِي ه َعىن الاينجدّق طقوهل ،َيْاَعلّه

 َغَدْا ِمبف ّمَطلَّقًة نَواّر   َة الّكَسيِعف لَمَّ  نَِدْمّت نَدام
  :وق ل اآلخين

ْا عان ه م  َفَعلَْت يَداّه   نَِدْمّت نَدامَة الّكَسيعا لَمَّ  
َ
 رأ

و طب الّكَسِع ططح مح  ،َكن اسمه ُّم رَِب طح قَيٍْس مح طب ّكَساْعةَ  :وقال
َ
أ

نا  وَكن مح بديث الكسيعا  ،محري
َ
 ،فاه مَحٌْض وَشوَْبٌ   ،ينىع إِطاًل هل يف وادٍ ه َكن يأ

ى قَِياَب َشوَْبٍ  ن طت ً يف حخينةوإِما  ، اختذ من   قوس ً فإِما  َرىبَّ َنبْعًة بَّتا 
َ
 ،  رأ

ّمه بَّتا  ْعَجبَه فجعَل يّقوف
َ
ن يكون قَوْس ً فقطعهفأ

َ
  :وق ل ، طلغ أ

ْدين ي   حم  فإِنَّ   نلَْحِت قَويْس  ي  رَبف َسدف  نلَْاس    ذَلَّ
 أحْنَّت َحْايناَء لَكَْوِن الَورِْس  واْنَاْع طَقويْس ودَلِي وِعينيْس 

 َكبْداَء ليَسْت َكلِقِسف انلُّْكِس 
ْسّ  ٍ بَّتا 

َ
  :ق ل ث ا  ، إِذا فينغ مح حنت   طيَنى مح طَِقاَّت   مخسة أ

ْسّ ٌ  ِبس ّن 
َ
ْم    يََلُّ   ـّهحَّ وَريف أ  ابَلن ّن    ط    للينَّ

نَّم 
َ
َم      كأ وا ط خِلْصِب ي  ِحبْا ّن   ِمزياّن    قَوَّ برِْشّ

َ
 فأ

ْؤّم واحِليْنم نّ   إِْن لْ  َيّعْقب الشُّ
ْنَاَذه ،ىلع َموارِِد مّحّيِن الوْبش ،ث  خينج يلاًل إِىل ّقرْتة هل

َ
 ،فيََنىم َعرْياً من   فأ

انة  ْورى الس ّ  يف الصوَّ
َ
 فق ل فظحا  ،ن راً وأ

َ
خطأ

َ
نه أ
َ
  :أ

عوذّ 
َ
 نََكِد امَدف مع احِليْنم ِن   مح  الينمْحِح     ط لّمَ اِْمِح     أ

اِن  وا ْ َ  يف الصَّ يّت السَّ
َ
 يّورِي رَشاَر انل ِر َكلِعْقب ِن   م  يل َرأ
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بْا نِ  ْخلََف َظبف ورَج  الصف
َ
 أ

  :فق ل ،فَكن َكذلي َمىض مح َرْماه ،ن  فينىم عرياً م ،وردا احلمين ث ناة ث ا 
عوذّ 
َ
مف   الينمححّ  ال ط رَك رَشف الَقَدْر  مح ط لينمْحِح  أ

ّ
 الّقرَتْ   يف أ

ْر  َ ْ َ  إِلرـْه ِق الْضَّ ْمِغّ  السَّ
ّ
أ
َ
ْم ذاَك مح ّسوِء اْبِتم ٍل وَنَظيْن  أ

َ
 أ

ْم ليس ّيْغب َبَذٌر عند قََدْر ؟
َ
 أ
َِْع ط لس   ،ّط الَمْغّ  واإِلْمغ    .رّسْعّة ال

  :فَكن كم  مىض مح رماه فق ل ،وردا احلمين ث ثلة ث ا  :ق ل
رَى َبينُّ الَكبِْد   إِينف لّشْؤم وَشق يئ ونََكْد 

َ
 قد َشفَّ ِمبف م  أ

ـْه  وَودَلْ 
َ
رّْجو أل

َ
ْخلََف م  أ

َ
 أ

ل ،وردا احلمين راطعة ث ا  وا
َ
 :لفق  ،فَكن كم  مىض مح رماه األ

ن يكوَن   م  ط ّل َسْ ِّم ّيْظِ يّن احلّب ِببَ  ؟ 
َ
رّْجو أ

َ
قد كنّت أ

 ح ئِب  
مَكَح الَعرْيّ  إِذْ 
َ
طَْدى ج نِب    أ

َ
يب  فص ر  وأ

ْ
ي ً   فاه  َرأ

ْ
 َكِذط    َرأ

  :فق ل ،فَكن كم  مىض مح رماه ،وردا احلمين خ مسة ث ا 
ـه   َيْعَد مَخٍْس قد َبِاْظّت َعدَّ

َ
ّل قَويِْس  أ مْحِ

َ
ِريّد رَدَّـه  ؟  أ

ّ
 وأ

ْخَزى
َ
ـه    يِلنَ    إِليَِه   أ  واهلِل ال تَْسلَّ  ِعنِْدي َيْعَدـه   وَشدَّ

َرِّجف م  َبااّت ِرفَْدـه 
ّ
 وال أ

 ث ا  ، َكََّسَـه بَّتا  ، ج ء ط   إِىل حخينة فْضب   ط  بَّتا  ،خينج مح ّقرْتَ ِه ث ا 
حبحن م إِىل ج نب   بَّتا 
َ
حبحلما ف ، أ

َ
وإِىل احلّّميِن  ،ونظين إِىل نبله ّمَْضَّجة ط دلم ء ،  أ

 يقول ث ا  ،َعضَّ إِط  مه فقطع   ،ّمرَصَّعًة بوهل
َ
نشأ
َ
  :أ

نَّ َنْاِس 
َ
 بَلَرَتّْا مَخِْس   إِذاً    ّط وِّعب  نَِدْمّت نَدامًة لو أ
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َ،قيمَزوجتذكإنَأرنتَأنَتسذتَ:وقدَقي ََلَمنَبعضَانلاصحن
ذرََ،وتسعدَباحلياةَالزوجي ةَمنَجديذد .َوأقذدمَوالَ.بالزوجذةَااانيذةففر 

َ.َ.حتجم

رَب لك ك رث مذعَزوجذةَواحذدةَقذدََ!؟!َوأنذاَيذاَقذوم.وكيفَأفر 
رحذمَاهللَو.َ.إفذاليسوأشذهرََ،حنيسوأعلنََ،أمخدتَأنفايسو ،وسوايس

هَفوقفَعندهامرءاًَعرفَ َ.َ.حد 

َ َصمت  َه اَالرأيَ َ:أحدهمَصوت ََاحلارضينَوشق  َ!أي هاَالرجذ َن عم 
َِفَالنساءَمَ  هاَ،اه َكيدَ داوَ نَالَي َفِن  َإيلهذاَر شذد  ذةََ،والَيعذون  إال َبرض 

هاتقفَ  َ..أكربَبرهانَواتلجربةَ َ،هاَعندَحد 

                                                 

َ يل َسا هّ  ي  َبَ َّ
ْ
أ    َكََّسّْا قَويِْس لََعْميّن اهلل ب َ   ِمبف  الينَّ

ة لس ن العينبانظين  عت يف خيت مث إنام و :يقول الَك ب .(كسع) :م دا الكسيعا ل  وسا
ةامل  ف ة والاوائد امل ،ه مح العيت امما وسيع  ، هله وجتويد ،هإ ق ن اإلنس ن لصنعت هفاا ،ما

ى هل اخلطأ يفوأنا اإلنس ن  ،يعاا  و    ده فام  يناع واجت ، هلاالينجل ىلع ع  قد يتبدا
أدّن  هط بـهال يذ ،ث ً يا كون بلام ً مرتيفعىل الع قل أن  ،اخلطأ الصواب يفو ،الصواب

ح الظحا  ، ـهنظين العتم د الو  ،مواقاهو هنظين يف اإلجي طااة غلابيّ وأنا ىلع اإلنس ن أن  ،و اقا
ر عيوال  ،وال يكون أسري ظناه وتش ؤمه ل يف أمين قبل أن يقدا    ..هواقبتعجا
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. .. وال  غينو  طم  يزيد طؤيس وش ق يئ.ال  كرثوا اللوم أيا   القوم
. ول ح أـه ينب .ستجري مح الينمي ء طن ر ج نا . ولح أ.فم  راٍء كمح سمع 

 ..مح العطش إىل حبين املوا أو القلزم

ََ،اخللذقَمعجذزة ََإذاَفنَاإلنسذانَ َ"َ:وخالصةَالقولَعنذدي فذِن 
َللمرأةَوللرج َولإلنسذاني ةَلك هذاَأنَتنتمذ  ََوخيَ َ،الرج َعجزة َمَ َاملرأة َ

َفذيَ،هاهاَوحماسذن َاإلنساني ةَِفَفضذائل ََبهماَصورة َ َ،َِفَنقصذها َكمذاه 
تهَحاجتَ َ،هَإيلهاهاَِفَحاجت َوفضل َ ََ،هاكماَتر َِفَقو  تهَماَيعو ض  َويفَشد 
َ."هاَنقص َ

أو ططلب املينأة   ندم  ،ولكا طالق مزاِّجا   سواء أك ن مح الينجل
كَيف  ،ألفيناد األرسة ومصدر قلق وشق ء ،وظل  للمطلاقة ،للمطلاق
 . .ندمليجينح ال 
طغض  لكح معو ،أطغض احلالل إىل اهلل دليحانظين  يف طالقلوا
ألنا جت ـهل  ،فطينيا  غريو ،وحتينيمه غري طبايعا  هفإنا منع ،قوعهواإلسالم ل

ألنا  ،وفطين ه رضوراا الطالق يدلا ىلع عدم معينفة طباعة اإلنس ن
طأنا امماع ىلع فطينة  ،س ذج ـها وم     وقاع امناج لكا جوج  مع طعي

ذه سذاجة يف ـهو ،ومش عين وابدة ،ومزاج وابد ،بع وابدوط ،وابدة
 . .وال يعينف هل  وجوداً  ،عدا عح أن الواقع يينفي   ،ميحكة روا اتلص
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الََ،هماياَعلهوحقَ َ،ماهواملرأةَقدرَالفطرةَاإلنساني ةَبلعضَوالرج 
.َفِذاَحتل  َأحدهماَمنَاآلخرَفقدَخرجَعنَ.مفرَ َالوَ،حميصَعنَذلك

َإنساني توَ،فطرته َمن َرج.هحتل   َتنم  َوال َبثالثو. َإال  َالرج  َ:لة
َالصغائر َعن َوَ،الرتف ع َاملق   َعن .َ.املسرنوَفيالضعَرمحةوَ،العفو

َالعاقلةَ.موجباتَتنايلفهاوامةَوقَالقوذلكَمنَحقَلك َو َفأينَاملرأة .
َ؟!.اليَتعنَالرج َىلعَذلك
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 اعرف أيبخيت 
فإنان  ننصحك  ،إن َكن األمين كم  قلت !أيا   الينجل :*   ق ل املديين
 ،طا دك اهلل أن يأخ ذَ  ونس أّل . .. ف ح يت ح يتاً ل االً .أالا تستجاب هل 

ة أطو اعرف ،كمينِ أل دطريِ ّبسِح اتلك ىلع عانَ ويّ  ل إىل املنصا  ..واآلن يلتايا
ة م أطو اعرف إىل املنصا ورمح ة اهلل عل اك  الس الم  :وق  ل !فتقدا

  !وبينَك ه
ة جواِّج ط ختص ر يه قصا ة س وء االختا  ر.أيا   الكينام . .! إنا قصا

اا ة ج يف ام مع ة ،لقد نشأا يف طيئة أما ر اهلل يل أن أ علا   وأخت ينا . .وق دا
را أنا ذل ك  ،ورأيت سوء اتلا ـه  ينشأ ط  وادليا أل اه األس ب ب فق دا

ج إالا  :ما فقلت أل ،ليعف  علا  أما  اة لح أ زوا  ، ا   عبا  ،متعلامة مثقا
 ،أري دـه  أديب ة اللس  ن ،ويكون العل  خري م  جيمع طينن  ،وأف   عن  
س  ئين  وجت  وجّا  ،حبديث   األبل  ب وتسلب ، نرث الصواب ،بسنة ابلا ن

يت.الرشوط واالعتب راا . فت  ة .بَّتا وقات ىلع م  أري د ،. وحبثت وحتينا
اة اة ،ُمرتمة مح أرسة ،متعلامة مثقا .. فقلت .و زيد ىلع م  أريد أنا   موظا

    فل ح تِ إن ل    ناع ك طوظااَ ف. .احلسىن وجي دة لقد أدركَت  :يف ناس
 ،فال حتت ج ن إىل أبد ،سبااًل للعيش الينغد    يكونّ ! ولعلا را بَ .كْضَّ  َ 

 . .ونواجل الْضا  ،وعون ً لك وهل  ىلع نوائب ادلـهين
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وأنذاَأنتظذرَأنَحتمذ َبفذار ََ،ثذالثَسذنواتومىضَىلعَزواجناَ
َذلكَ،الصرب َفوجئتَأن هاَتمنعَنفسهاَمنَاحلم َبغذيََ،ويهَتعلمَمين  ثم 

ََ،.َواكنذذتَقضذذي ةَخذذالفَشذذديد.إذيَوالَعلذذي فنتَتعصذذفَبعذذش 
اَّليَمحلهاَىلعَاخلضوعَلذرغبيَبذالَقيذدََ،لوالَتدخ  َوادلهاَ،الزوجي ة
يتهاَ،دَطولَانتظذار.َورزقتَبني ةَبع.والََشط .َواكنذتَ.حسذناءَ:فسذم 

َزوجيَفنذتَمترر هذةَهلذاَكراهذةَ.فرحيَبهاَالَتعدهلاَفرحة .َولنن 
هذاتَ.بسببَوغيَسببَ،.َتدعوَعليهاَبالوي َواهلالك.ظاهرة .َشأنَاألم 

تلقومَبشذأنََ،فيماَأحسبَوأظنَ َ،هلاَخانمةَأمينةَ.َوأحرضت َ.اجلاهالت
َالوساوسَلرِثةَماَكنذتَأسذمعَمذنَ.اابلنتَِفَغيابَأم ه .َونخلتَإَل 

َيذومََ،أخبارَاخلانماتَمعَاألطفال فرنتَأقتطذعَسذاعةَمذنَعمذ َلك 
َخي.وأر َماَتصنعَ،ألفائجَاخلانمةَِفَابليت َ.َ..َفلمَأرَمنهاَإال َلك 

َابنيَفنتَأشبهَبايلتيمة إذَفنذتَ!َ.طل أسوأ مح ايلتامةَ،ولنن 
هاَإىلََ،.َفالَحتملهذا.ليهاَِفَوجونهاَبيشءزوجيَالَتتعر فَع والَتضذم 

مَهلاَشيئاًَمَ،صدرها هاتَوالَتقد  تَهلذاَعذنَ.وّببا حا نَحنانَاألم  .َوعرب 
ألن هذاََ،فاكنَجوابهاَابلليغَأنَتذدعوَعليهذاَبذاملوتَ،ذلكَمر اتَومر ات

ةًَ َابلذالءََ،.َوضقتَذراعًَبه اَاحلذال.ِفَحياتهاَأصبحتَغص  َوزانَيلع  أن 
هذاَالَتبذاَلَبهذاَأنّنََ،ابلاكءَبغيَسذببَظذاهرالطفلةَأصبحتَكثيةَ وأم 

َالغي .مباالة والََ،فأتصن عَالصربَ،.َوكنتَأر َه اَاملشهدَفأغتاظَأشد 
َ.أيم  َبه ََ.َوعرضت  هذاَلكمذةًََ،ابنيَىلعَطبيبَخمتص  َفقذالََلَأمذامَأم 
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َآخرَ َ"َ:لقدَقالََلَ،فنتَفلصاعقةَىلعَقلِّب َبعضَابلحوثَأثبتَ َإن  تَأن 
حنذذانَ املزيذذدَمذذنإال َورصاخهذذمَهمَرذذِثةَبنذذائاألطفذذالَالَعذذالجَل

هاتَ وسمعتَزوجذيَالذ مَفظن ذتَأن ذينَمتذواطئَمذعََ،".َ.وببا حا األم 
َ.فلمَتقب َشيئاًَمذنَالكمذهَ،الطبيب َ.َواكنذتَثااذةَاألثذاِفَأنَنخلذت 
َ ذَابليت  واخلانمذةََ،لذمىحَبعذضَاألي ذامَفذِذَحبسذناءَت ذخَمذنَاألض 

تَاملسرينة.الَتعرفَماَتعم َ،املسرينة وبيذدهاَقذدرَمذنََ،.َلقدَتعِث 
ََ،ويهَحتبذوَ،فسفحَاملاءَالساخنَىلعَحسذناءَ،ساخناملاءَال َواكنَلطذف 
َ،صذوايَوفقذدت ََ،.َوطذا َعقذ .ةنسذخوالَنَشديدَ أنَلمَينَ ط   اهللَ

اتهاَ،أه يَبالسبابَللوظيفةَوأخ ت َ َاخلطرَ َندماَشعرت َوعَ،ومشتق  َأن 
رَمحدت ََ،بعيد ََ،اهللَىلعَماَقد  ينَبذزوجيَباهللَالعظيمَأال َجيمعَ َوأقسمت 
َ َ ..واحدَماَلمَترتكَالوظيفةَبيت 

ت طم وقيف.؟ لق د  ينك ْت ـه ذه ت جوجيت عندم  علَم فم ذا فعلَ 
ورض  ات  ،طك  لا أرحياا  ة وإرصار جوَج     واطنتَ     ،املتعلام  ّة احلص  ااةّ 

. وختلات عح بقا   يف بي  نة اطنت    ركي  ً .وآثينا وظاات   ،ط لطالق
أْن يّثناَ   ع ح  . ول  ريستطع أبد مح أويل ئ  .وراء لع عة مح ادلنا    ف ة

ول يَس نل   أْن  ،ـه  قينارّ  " الق ينارّ  :. طل ق لوا طك لا بس  طة.ـهذا املوقف
َل يف يشء مح أمينـِه  ينق ط  م وقيف انظينوا إىل الا :! وقلت هل  وهل .نتدخا

ولكاا ب  ،   ت يه أو اطنتّ واهلل ل و مينَض  :ث ا ابكموا طم   ش ئت  ،وموقا  
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   أن ناسّ  ! فكاف  طاّب .طذلك ناس    طاابةً بلذتلّ  ،     أموايل لكَّ عالجّ 
را م  ش ءا.ىلع جوج   واطنت   ادلنا  اتل ف ةَ   ؤثينَ   . .وافرتقن  ،؟ ولكنا   قينا

َأصذذبحَ َلقذذدَ!أي هذذاَالسذذانة جَ َتَاملذذدارس  ََختذذر  متعل مذذنََأنصذذاف 
ألن ذهَتعلذيمَبعيذدََ،متعاملنأنصافَجهلةََ:وإنَشئتمَفقولواَ،تومتعل ما

هَ،اتلهذ يبوَالرتبيذةعنَ َأخطذرَناٍءَِفَهذؤالءَوأو  َأحذدهمَالََ:وإن  أن 
هَاتلأخيَ،يعرفَماَيهدف مَماَحق  ذهَاتلقذديمَ،فيقد  رَماَحق  والََ،ويؤخ 

ونصفَاملتعل مَاملتعذالمَأخطذرََ،واتلقديرَلعواقبهَ،يارَنلفسهْيسنَاالخت
َاجلاهذ  ةَمذنَاألي   ؟!َإذاَكن ذاَ.ولنذنَمذاَالعمذ َ،ىلعَالعلمَوىلعَاألم 

َأنفسناَمعل منََ،ْنه  وحنتاجَإلنراكَه هَاحلقيقةَإىلَأنََ،مرب نونظن 
ةَ،نَباهظاًَاامندفعَ ياعَجيلنَوضَ،وأقل هَهالكَجيلنَمنَأجيالَاألم 

َ.َ.ونعونَإىلَرشدناَ،إىلَأمرناَقب َأنَنصحو.َ.األموروافهَآخرينَوراءَت

ملح أخ ذ  أّنا و ،ة والعقلاعل  حيت ج إىل قنط ر مح الرتب  ـهإنا در
. .اتل  ذيبوأن يكون قد ن ل بظا ً مح الرتباة   االعل  سلام ً ملغ ن  ادلن

ة أخ ينىمع ذلك فقد و ا ةفخطب  ،اعودين ام  ل م ينا ولكنا ب  ،ت موظا
وأناب م َّت م    ،أنا أمين وظاات   طادي :طت علا   طنصا العقد طينن اشرت

إب تل     َكن ذلك قبل يوم وابد محولو  ،شئت أن  رتك وظاات    ينكت  
وال  ،ال أستحيي م ح ذل ك ،ببا كرثة األطا لأ. وأناب امينؤ .إىل املع ش

ط ة ق د  ،ة بص ااة. وَكن ت اعقل .ت. فقبلت ورض ا.أواري طااع ة م ذا
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. وال   زال احلا  ة  ميض  .عواضب اهلل ط   خرياً عح  لك ادلاطينة اذلاـهبة
وأق م ت اطن يت م ح  ،قد رجقت من   طأربع ة أطا  ل ،طينن  سعادًة ـه نئة

. وم   .وم   كيناـهت طوابد من   لوظاات   ،األوىل مق م ابلنِت يف ناس  
م   حبقا  ا يوم ً عح  يتا . وأسأل اهلل  ع  ىل أن حيس ح .جوج   أو طيت  عيتا

 . .نل  عواقب األمور

َاملرأةَِفَنظريَأي هاَالسانةَ" عقلهَأمشذاجَمذنََ،خلقَعجيبَ!إن 
َبهاَالشعراء وعجزَعنََ،وحارَبوصفهاَالعلماءَ،األمزجةَوالعواطفَتغّن 

َ،عقذولإن هاَحمنةَاألخالقَوالَ،وأرستَبسحرهاَاألبل اءَ،سياستهاَاحلرماء
َالرتبيةَواتلهذ يبََ،وحمنةَاحلياةَبالَجدالَ،األموالفتنة قرينةَو ولنن 

ل   ،خرآن   خلق ً مجتعل  ل   وال  نتقص    ، غب احلا ة وجتما َ."و كما

ةلواملينأة اليت  يّنىبَّ  ينباة قويمة ىلع ا  عينّف  ،الرشف باظو عاا
ة ،الداً وكاف  ينيا أ املينأة و ،ن عح قام  دافعويو ،يصونون رشف األما

ال  عينف إالا  ،اليت ال  عينف مح العل  واثلق فة إالا املظ ـهين والقشور
وال يينّج  ،واا واء والشـها اب ع األو ،اتلا ـه اوض ا وراء املواميني 

م و ينىق.ىلع ش لكت   الدواأل نو  إالا أن يك من ة أن  تقدا  ؟! .. فأّنا لألما
ة اليت جتعل مح ابلات  محو ،مسجداً  ومح املدرسة ،مدرسة واألما

ة  ،ابدةوجتمع أرسة ملا ُمكمة  ،نة األرَكنيمتأو َكمسد الوابد أما
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ة يف  عاال تستط ،ابلنا ن . .  ك طنا ن أو  نت ،  أن  قتح  بصون ألرضاقوا
 . .لامح األبول   حب   ن ط ذلك ال ريست يف املينأة ومسئويلاة

َ َيقولونَمقولأوقدَفن َحق َجداننا َِفَيدََ"َ:نقةاصَة َاإلبرة إن 
وينبيغَأنَنفهمَناللةَه هَاللكمةَىلعََ."دَهالرمحَِفَيدَاملجاَهاملرأةَتشب

ي ةَاتلفاتَاملرأةَإىلَبيتها َشءَِفََ،أهم  واهتمامهاَبمملرتهاَأكِثَمنَلك 
ََ.حياتها

ة اليت ينمو فا   ابلات واملدرسة  ،ويزدـهين عط ؤـه  ،واملسجد واألما
 غاب امينيمة  ،ولاع أفينادـه  ،طتع ون رج هل  ونس ئ   ،  ثمينا   و عظ

ادـه  ،و يمين فا   السجونَ،عح جمتمع    ..ويقلا روا
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 عايناء أيبخيت 
. ونينجو أن يك ون .واءً سَ  تعلام ّا ت املّ ليسَ  :املسة*   ق ل مديين 

م إىل  ،اءومجلذةَالنسذشذوذ مح شذا ال ريسء إىل السواد األعظ   ويلتق دا
ة أطو عايناء ة ،املنصا م أطو عايناء إىل املنصا  . .فتقدا
 ،إن أرد   هلذا اللق ء أن يكون ثينثينة جم  لس !الكينامأيا   الس دة 

ومعذرة ع ح  ،املجلسفبئس  ،الينج لجم لس حا عح كم   رثثين النس ء يف 
ط لقص د ي ؤجين ط ه امل ينء فمينبب  ً وإن قص د   م    ،احلديث طأياة لكم ة

 . .بالطاا 
للقد طيانا  قصدن   :املسة  مديين  ام ينئ أن  وىلع لكا  ،املس ة أوا
ح قصده  . .يصحا

ل !أيا   الس دة وأكتيف  ،وأوجز وال أطنب ،أريد أن ألل وال أفصا
. .واللباب  كااه اإلش رة ،عح اتلرصيح طواضح العب رة ،ط لينمز واإلش رة

ق طعض الينغب ا  ،اً وأط  جيدبادوال يلعا إن ل  أرِض عّ  أو ل  أبقا
ة اللس ن ،واألذواق ر م  أقولن ن وغرية ام ،ف  مح عاا . إىل مآرب .م  ييتا

ومح كيني   ،وبسيب مح الّعود َعينفّه ،عقولالأخينى ال ختىف ىلع ذوي 
 . .ومح ابلالِء قَصّاه وَعجّاه ،النسب وحّاه

اء  ،يد زعح حا ا أما   وال  ال  نقص ،جوجيت امينأة مح طن ا بوا
   ملَكً قد الينض  رأيتّ  إيل   طع ِ  . إن نظينّا .كم  أناب رجل مح أطن ء آدم

ال يقدر علا    ونعمةً  ،ح عب د اهللمِ  عبدٍ  قدرَ  ـهب  مح السم ء فَكنَ أ



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 68

   م رداً مح ميندة إيل   طع  السخ  رأيتّ  . وإن نظينّا .عبد بشكين
َل  ،عب د اهلل ىلع أبدِ الشاط ن أرسل طالء وعذاط ً   ومح واجبه أن يتجما

. ويه .يلا إ  نظينأن  أببا كم        وـهو العدل أن أنظين إيل. وبقُّ .ط لصيت
. ولكنا   حورة .. ل   زد ىلع م  يه علاه ول   نقص.يف احلقاقة يه

ى للن س يف مينآة بدييث ،ومزيان عم  ،ناس إن ظحا  فاخطئ ، تبدا
طعَد ـهذا . فم  مبلغ وثوقك  ي  قوم .  أ صواره يف ناسظ نا أنا   غري م

وم  مبلغ وثوقك   ،طم  يمكح أن أقول مح الوحف واحلديث عن  
 ؟ .حبديث غريي

وإن أدلا ديلل ىلع م  أقول م  أش ده يف ناس عندم  أقع يف 
   وقف جوجيت مبا وانلكد يف  ع مل. فأجد اتلغريا يف م.معصاة وجاوة

ة ليست طقلالة . وقد.ميع ينداً مدا ومع ذلك فقد كنت  ،رأيت ذلك مطا
ك طه وأم ري  ك َ احلّ فَكنت يل  ،بَّتا قينأا لكمة بلعض السلف ،أشكا

" إينا ألعيص اهلل فأجد ذلك يف خلق جوجيت  :القول الاصلو ،َل دالع
وإن  وارى  ،. وأظحا أنا يف احل رضيح مح هل جتينبة مثل جتينبيت.وداطايت "

وإالا َكن  ،أن ينكين قويل بد. فليس أل.هو واروطعض انل س أ ذلك عح
  :ريهغو كلذ حا جوجيت مع لكا كول. .مَكطيناً طغري جدوى

 يبا بّ   هل    تيبعَ   هل   قليب   يف ديوانّ  هل 
 ِبيبا  عح  قَلا  يبا وبّ   كيٍن نّ  لا عحتيب جَ فعَ 
 ّف يب َلطّ   آذيّت  وإن   عّاو   َغضبتّ    إذا
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 ليبيف قَ  جدَ الوَ  ثثّت طَ   كتمّت الشعيَن لَكبا 
؟ إن كنت .وحف جوجيتمح ف ل كااتك  طم  قلت  

لقد  كلامت  :. فق ل هل رجل مح أدّن الق عة.كااتك  فحسيب م  قلت
لت م ،وم  أغناتوأوجزا  ،الينجل فم  كاات وم  شاات أيا     فلو فصا

 . .أللت نلاعت وأسعات
 ،إنا ذما ً لزوجيت ال يعدو أن يكون إس ءة ألوالدي !ي  قوم 
واهلل حيبا السرت  ، م املأل عح العوراا وانلق ئصوكشا ً أم ،وذما ً نَلاس

وأرجو أن يكون سبب سرت اهلل  ،وم  كنت ألـهتك سرتاً بب ين اهلل إيا ه
حّت  ،وسبال مغاين ه ،يلعا يوم القا مة وم   فأستماحك  عْذراً إن لما

وال أخااك  أناب  ،وأن  ال أكتمك  ،وأخاات وأطديّت  ،رصابت
بس ب  ب ألَف كم  أنا   حتسِ  ،غيب جوجيتبس ب ل ألَف  ّب أبسِ 

 ،ألنا   امينأة مؤمنة ق نتة ،ب ألف بس ب لغيب  إناب أبسِ  ،لغييب
لو أقس   ،أناه رّبا ضعاٍف ّمستيَعف وقد أخيتن  انليبا  ،اعطدة ح حلة
ه    ق رصة الطينف إنا ؟ .. وأيا ضعاف أضعف مح املينأة.ىلع اهلل ألطينا

ألنا    ،ويه حتسب ألف بس ب لغييب ،ااةاعاس انلزيزة ع ،بص ن
كم   يتا  يا أطوكم  أنا    يتا  ،وحتينص ىلع رض ه ، عظا  بقَّ جوج   و يَناعه

  :يف لكا ب لولس ن ب هل  يقول  ، ـه و ينىع بقا   و لتمس رض ،أطوي  
 هلناه  ادلنا    اينش  أن    ناهالسم سأتلك  ريا 
  داك وب بلناسج طعد ـهناه    ي سمحت   رْد إنط لوَ 
 مطمئناه  أما    ولكا    ب ح   ك يف الص شمسّ  تلطلَّ 
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اَ.ليستَاحلياةَالزوجي ةَميدانَرصاعَوالَحربَ!أي هاَالسانة .َوإنم 
َ َواحلب  َابليتَمملرذةَاملذرأةَ:.َوماَأكِثَاَّلينَيقولون.يهَروضةَالون  َ،إن 

ولرن همَِفَالواقذعَينذازعونَامللذكََ!.ويهَملرتهَالسي دةَاآلمرةَانلاهية
َه اَالقولَ،مملرته َحبق  ون  ذاَأنذاَفقذدَ.والَيلزتمونَبمقتضاهَ،فالَي ف  .َأم 

ذه .َفربذيَأمذور َابليذتَ.والزتمذتَبمقت ضذاهَ،أعطيتَهذ اَالقذولَحق 
َوالَ.والَحذرجَ،وصغيهاَبيدَزوجيَوالَفخذر َمذنَذلذك  ْْ .َالَأسذتح

.َ.ش أن يف لوال أ  دخا  ،والَأخذالفَرأيذاًََ،أمراًَ.َالَأعيصَهلاَفيهاَ.أواري
وإنَلذمَتشذاورفَفذ لكََ،ويهَإنَشاورتينَفقدَأحسنتَوطي بتَقلذِّب

ها َنفيسََ!.َوالَأخفينمَأي هاَالسانة.وأناَب لكَمريحَهلاَومرتاحَ،حق  أن 
ارةَتغريينَبعضَاألحيان َعصاَالطاعذةَ،األم  لََلَأنَأشق  وأحذاولََ،وتسو 

فترونَالعقوبةَالرانعةَتعبيسَالوجهَواهلجذرَبعذضََ،لعصياناتلمر نَوا
َخيتارَاهلجرَىلعَالوص َ،األي ام َحمب  اعق َيسذىعَإىلَالعقوبذةََيَ وأَ،وأي 
وأعت رَمنَياوزََ،وأعرفَقدرَنفيسَ،؟!َفأعونَرسيعاًَإىلَرشدي.بقدمه
ي ََ:ولسانَحاَلَيقولَ،حد 

طيت بيبـه  وب تلقصريِ    أَسأّا  ي  ّمعذا
 قد طَدأّا  قَبلَِك 
يلعا إذا أسأِا   َح الايّل منِك فَد ِك ناس يفأ

 أسأّا   كم
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َ.َ.وع بَأمانيهاواحلياةَإىلَصفوهاََ،فتعونَاملياهَإىلَجماريها

جعذ َاهللَِفَفطرتهذاَأنََ،حازمةَبليبةَ،اعقلةَحريمةَزوجيَإن
هَفيمذاَ.َفه َألحدَأنَينذازعَرب ذ.حمبوبةَمربورةَ،تنونَمديرةَزعيمة

َ؟!َ.فطر

َ،َغبلذةَمغلوبذةَ،مياَجسطرهخوَ،ميهاَعظدكياملرأةَِفَنظريَوَ"
لةسرينةَمَ مَ ِفَأكِثَأحواهلاَ َ،.َيلعذبَبهذاَالرجذال.تغلبهاَالعاطفذةَ،غف 

رونهاَلشذهواتهمَوأهذوائهمَ،وخيدعونهاَأن هاَتلعبَبهم ويوحذونََ،ويسذخ 
رهم َ،ءَرغبتهذذاَوإرانتهذذاتنذذدفعَإىلَشذذهواتهمَبمذذ فَ،إيلهذذاَأن هذذاَتسذذخ 

َموقذفَأال َتفعذ َإال َمذاَْيلذوَهلذم هلَونرذتلَ،ويغرونهاَِفَلك 
 
يذًةَهلذمَأ

  .".َ.رخيصة
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  أيمحأيبخيت 

َكثياًَ.هنيئاًَلكَأي هاَالرج َه هَاحلياةَاهلائنةَ:ذَقالَاملديرَ* .َوإن 
أنَيذديمََ.َونسذألَاهلل.والَيقذدرونَىلعَمثلهذاَ،منَالرجذالَيلتمن ونهذا
َواملعروف َوالوئامَ،بينرماَالرب  ةَأبو.والون  مَإىلَاملنص  َ..أيمحَ.َويلتقد 

ة ش با ف رع الط م إىل املنصا  ،أطاض أشقين ،حناف ابلدن ،لوفتقدا
ه أناه إنس ن ئتا ـهيبدو ىلع ،ة خاااة الشعين خبلقت  اوج ه حل و كس

  :ق لث ا  ،فأل  اتلحااة ىلع احل رضيح ،عم ا مَكفح
ي ىلع ما جآا وة  نطيا  ي األرساال أظحا أنا ب !أيا   الس دة

بسن     و ،طإجي طاا     وسلباا     ،ختينج عح طباعة جمتمع  ن  ،غينيبة
 . .وإن كنت أبسب   ش ذاة مستنكينة ،مآسا  و ج  ـهومب  ،  وسيائ  

 نبليين يع أطن ؤـه  ببا اتلج رة مع  ،ةيا لقد نشأا يف طيئة جت ر
ا وارثوقد   إالا أنا أـهلن  ورج نل  ،اتلعلا ولة االبتا ء ط لعل  اقل ،أما     

 جي رة املش يخو ،مالجمة جم لس  واملش يخ وطين ببا العلم ء َكَكطيناً عح 
خ ا. وَغبل ً م   كون جي رة الش.من سبة ريطمن سبة وغ اوهل  يف ابلا

 ،هجته وأنس   ريشبه العاد يف طحتال جوا األرسة إىل م ،حبدا ذا     سبةنم
 ،والعمل انل حب ،ألنان  نأخذ فينحة مح االستجم م عح ام د ادلائب
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ال ولينابة ابَّتا كأنان  ال نعينف  ،ن  رـه واذلي يطبع با  ن  يف يلل   
 . . عينفن 
فقد نم  يف ناس الطموبة منذ  يتوخالف ً لشخصااة أكرث إخو
 اط ً وأن أدخل أطو ،دلي اتلج ريا اوببا االستقالل عح عمل  الصغين

. وكنت .ىووأكرث ناع ً وجد ، كون أرسع رحب ً  ،أخينى مح اتلج رة
عح  يعيتا يلو ،هفا وىلع االستمينار فام  ـه يدلأحطدم دائم ً طإرصار وا

وحلت إىل م   ،. ولكناب مع العزم واإلرصار.االستخا ف طأفَكري وآرايئ
اتلج ريا اخل صا مع اخنينايط يف  نش يط . فَكن يل.داد ج  أريد طعد ج

 . .طم  يينضاه ادليوالعمل يف رشكة 
أن ختطب يل  ادليويلعا  ينضتع ،لةوعندم  دخلت سحا الينجو

 . عح فت ة.أريد أن  بحيث يل عح اذلـهب يف املن ج  امل جورة :هل  لتفق
اةمقرية ف ،رةوستة ممح أرس  و عينف ،نا  اعيف انلعمة   كيت ،تعاا

م   درـه  وق  إذاو ،علا   يَنا نعمَة اهللكَءـه  ذوراا ينَ م  نظ فإذا ،عظا
 . .لةضال سبااًل ملا و ،أطا   ل  جتد وج  ً ملق رنةٍ   بطيب و تق رنَ 

إالا وعواض   م   ،ل الاقيناء نعمة امل مبينم   أنا اهلل  د  أعتقنوأ
 الاقري ىلعمع  أن جتتلا . وق.اللاخلمنه مح في ئل األخالق و ريـهو خ
 . .واـهم ً  با َكن ظ ال أدري فينبام و. .بة الاقين مع رذائل انلاسامص

ويلة طال  ؛أريدـه  لالة طعابا ال طأعانك  :ادليول لتقو
 ،نكيناءال سميناء و ،شقيناءء  ال طايو ،مستنكينة ةال قصريو ،َكلقنطينة
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ة دم و ،اا نظينة س بينةذ ،ةلال سمانة مينذوو ،ةلال حنااة م زوو خاا
باااة  ،نظينـه  إالا األرض عينفيوال  ،طعٍض ىلع جيتمع طعي    ،ظ ـهينة
 . .مرتفاعة بَّتا عح الالكم املب ح ،ح نما خ فية ،ضعةاوتخلوقة م ،أديبة

 بحث عح حا ا و ،ستحالإناك تلطلب امل :ادليويل  لتفق 
ق طلب  ك   ـها  ا نلو. .اتلمثالو  ءجير الع  ط  طن ا األواحل أن حنقا

فلح  صل َغية  ،خااف مح غلوائكو ،رغب  ك ي  طبا يفد ! ف قتص.ـها  ا
ر لكقاألمين إالا إىل م    . .نصابوقسمة و ،مصاب   .! ف لزواج س.دا

َكن جواِّج و ،أريدوقاع وس قت األقدار وادلي إىل أبسح مما  أ و
د عح سعِ المّ  القدر . واطتس  يل.احل ل  بل  وأ ،أرسع مح غمية انل ئ 

 ، مأل السمع وابلرص ،ء عينوب فت ة بسن ،أيا مأنس و ،فت ة أبالم
   بسح استج طتو ،عواطا   حدقو ، طينقاة قوهل ،و ملك العقل والقلب

. .فقينو وكأنا   ل   نبت يف طيئة ختلاف ،َّسا ريل  أر من   إالا م   ،  وأدط
ميت و ،ـهبتّ  وق م  و  وأدط   فولطا  ،إخالح  وـهبتب مح ببا   و

. .أو  كينمة األ قا ء ،كأنا   أبالم الشعيناء ،دة ـه ئنةابا ي مع   سع
ن   ألاق ً  ،َكنت لكا يوم  زيد عالقتن   وثاق ً  لود ورجقت من   املو ،وودا

 ،ثاقت عالئقن  طصورة أكيتوو  ،ش جئن  أكرثو ث ا اثل ين فقويت ،لوا األ
 تحطا   وأ ،م ً أن  تالىش أبالمن و قليب وقلب   يم  َكن خيطين ىلعو

ال  ،تسري مح بسح إىل م  ـهو أبسح تنإذ لكا با  ن  وعالقتن  َك ،آم نل 
ين سم ءـه  غا  وال قرت ،كدر ريشوب حاوـه  . بَّتا ش ع ط  .وال يعكا
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د سرية العشا ق و بعث احلا ة فام  طوي  ،أقينب انل س إيلن  أنا با  ن  جتدا
وأـهنأ  ،. ول  أكح أرى يف ادلنا  أبداً أسعد ب الً .أخب رـه  يف األوراقمح 

  :. وَكنت با  ن  أشبه طقول الش عين.عيش ً منا 
 دن ط  روب ن بللن حنّح   وَمح أـهوى أن   ،أن  َمح أـهوى

 وإذا أطَص ين َ نِ ي أطرص َن    أطص ين َ نِ ي   أطَص ين َ ه  فإذا
ة بيبا هل  ىلع ريوبينيص ىلع إسع دـه  أن أغدقت اخل ، وَكن مح شدا

ع اهلل يلعا  ،طغري بس ب أـهل   املناة  طل هلل ،ال منا ً مبا وال أذى ،مما  وسا
لاع ً    نت عالقيت ط. وَك. ألف ع   كينم ومح أجل ع ،والايل

 . .ىلع أبسح م  يينام
يح ويينى أخ ـهوو ،ي دأ هل ط ل وأ ،م  َكن للشاط ن أن يقينا هل قينارو
. لقد بدث يف س عة مح ن  ر م  أبينق .ج  متص فا وج وأ ،متح طا 

ة و. َكن أـهل   يف دع.داةولال املو ،العيش ـهن ءة ثالث سنواا مح حا ء
 ، ً يدا ط دووَكن ال ،  ط  احل  واآلخين  اعد ن  معيهكم   ، طع منل  ىلع

لقد حيتا اطنتن  كثرياً  :يلوادل جيتوادل جوإذ ق ل  ،ن  خماام ً ااألنس علو
. ف ستغينب .نينيد أن ختينج إىل طات جديدو! .ا ة ي  أط  فالنحلذه اـهىلع 
اتلات و؟ .ـهذا السكح وم ذا  ينى اطنتك يف :وق ل هل ،هالكم يوادل
لكا  أطداو ،جيت إالا أن أثنت خرياً ىلع سكن ـه وَكن مح ج  فم ،  إيل

. .ربا   أن يدي  نعمه علان  وعلا   دعتو ..مح عيش   امتن نوسع دة 
ة ورضاوةوادلـه  جاده ـهذا القوكأنا و ورفع مح  ،جتهفصعاد مح هل ،ل بدا
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 هوخال ،هوقوا  ه ب رضاً طكلا رجلريليس الكبط. لقد َكن إ. هونيتة ح
َغفل   . واإلنس ن املسك.أرشس أعوانهو ،ومعه أشدا طغا نه ،هوخاالئ
 ،  أ منوادلي اتلحااة السيائة طأسو. فيندا .ه  م  يرتباص طال يعل ،مستك 

ي مح لكا وابد لآلخين جةوظ ينا هل ،ر اعت األحواااو . وأن  ال .اتلحدا
ق م   ينى ل ط  الطينف  . فح ولت اتل.عان ي  ك د أذن ي  صدا دخا

جعلتب أقف مع  ،ججين  طكلمة ادليوولكحا  ،وكأناب َبَك  ،طلطف
يو ،احلقا   انتىهو. .وعح كينامة ناس ،ادليومدافع ً عح  ،عند بدا

 . .واناضا ىلع أسوأ م  يتصوار اعقل املجلس
وأناب أستطاع  دارك  ، إىل ـهذا احلدا ىهوظننت أنا األمين قد انت

ه ـهذ هأو أنا الزمح كاال طإحالح م  أفسد  ،األمين حبكميت وم يل
حنح  ،ونسج رواية خبيثة ،قبالشاط ن قد سب لكحا و. .املسة املشؤومة

 جوجيت ادلوعّما  يل بْض ايلوم اتل . فيف.ول   كد  بدأ فصوهل  ، يف أواهل
اً و ،إىل طييت يف غابيت ة ،قد  أطا  رشا ومحل  ،فأخذ جوجيت وأوالدي طقوا

ألجد ابلات مقايناً  . وعدا مح عم .وجموـهيناا بـهم  هل  مح ذ همع
 ،ب مت يف ناس الشكوكو. .الرشا  رتباص يبونذر  ،جيت وأوالديومح ج

را أن ال  عود إالا إىل  :ف  اصلت ىلع طات عّما فقال يل إنا جوجتك قينا
 . .ديطات جد

. .جيت فينفيوا أن  كلامبوأن أ كلا  مع ج ديأر :فقلت هل 
. . نا الشاط ن يدخل طينوفال  رتك ،ي  أـهل اخلري حنح أـهل :فقلت هل 
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. ف ل مح بقا عّما أن يأخذ اطنته مح .عتأسوأ مما   وقا    فَكن جواط
 همح اليتا أن  طاع ؟ وـهل.وبغري سبب رشيعا  ،طات جوج   ط ذه الصورة

ة اخلوف مح عقوقه وغيبه ،اطنته يف ذلك ؟ وـهل ـهذا جزاء إبس ين .حبجا
 ؟! .وإكينام

م وحله   خييف القباح ويظ ين اإلبس ن   و ينى الكيني  إذا  رصا
 ابل ت ن   ويظ ين خييف اممال إذا  قىضا وحله  ى اللئا و ين

 ومح لك ط حلينا اذلي حياظ ايلدا  وم  قتل األبينار َكلعاو عن   
  اللئا  أكينمت أنت وإن إذا أنت أكينمت الكيني  ملكته 

  مينادا
 ط هلل أقس و ،كيت م يا وعندم  عل  وادلي ط خليت كيت علاه األمين أ

ال يملك  ،. وكأناه ويلا لق رص.ىل ـهذا ابلات أو الطالقالعظا  تلعودنا إ
ر أميناً فال رادا هل وال .مح أمين ناسه شيئ ً  . وأن  أعل  أنا وادلي إذا قينا

مت أبالم يف حلظة وابدة و.أن ريش ء اهلل معقاب إالا  قعت أن  و. وحتطا
 . .  أدّن بس بل  حنسب هل ،وجوجيت وأوالدي ط  نريان عذاب

. ب ولت خالهل  أن أ اصل .أن  ىلع ـهذا احل لويلعا أيا م  ميتو
ال أبد و. .طل لكا س عة ،ش ين هم كأنا و. َكن لكا ي.ىلع جوجيت طغري جدوى

ر مش عيني ،حيسا طمأس ي و يف ساين أ . وأن  اذلي ل  يا رق أطا هل.أو يقدا
ين.وال أعينف عن   أيا خيت ،أبينم من   ،بْض إىل  ! ول  يعد يشء ريشدا
 ،. كنت أدخل ابلات.. طل وال إىل الطع م والرشاب.. وإىل العمل.ابلات
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ين إالا ط ذه املشلكة.وأستسل  ألبزاين ،وأغلق يلعا ط يب وليس  ،. ال أفكا
 . .أم م إالا انلاق املظل 

أن أطلاق   وختطب   وادليوبعد ش ين مح ـهذه املحنة عينضت يلعا 
ن وال يينيدو ،داً  ينكبون رأس   عنيجوجيت  لـهأنا أو إذ يبد ،يل غريـه 

 :قلت هل و ،. فأطات علا   ـهذا العينض أشدا اإلط ء.  اتلن جل عح مط بل
. فإذا كنت بينيصة ىلع إسع دي .واهلل ال أطلاق   إالا أن  طلاقب ادلنا 

ده ،ورابة ط يل يينىض أن أبلا و ،ف ضغطي ىلع وادلي يلتن جل عح تشدا
! مح ذا اذلي ريستطاع .لكح ـها  ا ـها  او. .اس  طن مشلكيت مع

 ؟!.أو  غاري رأيه ،اليغ  ىلع وادلي
   ح  ينبطه طياذل ،هأ ينك أبداً مح مع رف وادلي وأحدق ئ ول 

أو  يورجو ه اتلوسا  دلى وادل ،طمشلكيت عينفتهوالعالق ا إالا  ثقوأ
 . .ح دون جدوى. ولك. إىل طيت  يتوعودة جوج ،املشلكة هحللا ـهذ ،عّما 

قدر  ذاـهطأنا  ناس أقنعتو ،بَّتا غلب يلعا ايلأس واإلبب ط
. ويف .وليس يل إالا التسلا  واألمل ،الطدا أن يميض طن  إىل أجل ،ُمتا 

ق وويكتوي قليب طنريان الش ،داخ   غ  ميناجل األل  ولواعج اهلوى
 . .واموى

ة مح غري أ وأرسلت س يل خيت مح يت  ـهططينيقيت اخل حا حسا
فج ءين مح اخليت ايلق  م   ،وأبواهل  مح طعدي ،يجوجيت وأوالد

  مح ـهعيش يف أجمة مع أـهل   م  طعد . إنا جوجيت .يزيدين غما ً ىلع غ ا 
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ال  ،منعزلة عن   يف أكرث شأن   ،قت  ومتو اينة األعص ب أكرث  ،أجمة
وقد َكنوا مح قبل  ، ْضب أوالدـه  أل اه سبب ، تلكا  مع   لغري رضورة

. وَكنت حتال طيت   .واليحك واللعب ،عينفون من   إالا الل  واحلبا يال 
لكا م   ىلعمث  مينغمة    . بتم ً إنا .يف لكا جي رة إىل مغىن لألنس والَّسور

  ؟!.. فأيا رمحة وببا مح أـهل   ط  .ئ ً ي  ش ملك مح أمين ناس ال  ،جينى
   راضاة ط ذا احل ل و خطين ىلع ط يل أنا أ ،وقع يف قليب لوووواهلل 

أا يوم ً عح اخلط  ،    برشا عمل ألجزي ،والزواج بةوغري مينغمة مل   لكا
 ..د هل  فام  جينىيوال  ،ىلع أمينـه  معذورة . ولكنا   مغلوبة.وعمل أـهل  

 أموره حموياواضب يف كثري  ،وعجب ً لوادلي كاف يثق يب
ة ط ،يدي فا   ويطلق ،اتلج رياة ومص حله ل يف شئو  اخل حا ذه  ث ا يتدخا

  ؟!.صورةلا
جلا و ،ناق الظالم امتدا و ،ينبكال اشتدا و يلل الايناق وط ل يلعا 

. .أوالديوجيت وأن  ُمينوم مح جو. .األفق ح يفوال ط رقة أمل  لو ،اخلطب
 ،يعقب   أسف وادلـه  س عة شاط نٍ و ي وادل قد كنت أظحا اخلالف طو
 ،الش ورواأليا م  ميض يه . ف   .ال  قفوح طة حاف ال  مطين كس وأ

 . وعن د.ةاثل ثل   . ودخلت ُمنيت سنت.وانقيت سنة طعدـه  سنة
املنكوبة ال يزال يف أشدا  ةألرساذه ـه ببس  ىلعاألطيناف املتص رعة 

ال ريستشعين  ياذل ،ادلو. م ذا جنات ي  إليه ألطتىل طعقل ـهذا ال.انهوعنا
أما اليت  ننع منه دائم ً م   رو؟! أيح د.عواطاهونه طح مش عين اشيئ ً م
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 أيه ؟!.حنة الط بنةمل؟! ل  ال  قف جبواري يف ـهذه ا.   ينيد مح رغب  
إذا َكنت ال حتبا جوجيت مح و؟! .ال  ب يل طمش عيني حنو جوجيت  ً أيي
ل   كح  يح؟! اذل.الديوفأيح ُمبات   الع رمة أل ،كم  َكنت  ظ ين ،  قلب
! أسألك فينج ً .ةل املحنلقد ط ل يل !ي  ربا  !؟! ي  ربا .اً ق عن   حيتا ط

ال  ،مق ور مظلوم ،! وشعينا أينا ذيلل ح غين.! أسألك فينج ً قينيب ً .قينيب ً 
ة يف با ي لكا   ت. وبكا.أملك نلاس شيئ ً  ل مينا ل  أذق  ةحبينق ،ألوا

 . .ول  أعينف   مح قبل ،مثل  
 األل     تبدا   اس  الء وم م  مد م م  استط ل ابلل لك احل
 وإنا املصاب ا طعض الكينم  الينجاي  عط ء  إنا  احلمد لك

أبد أببا املش يخ وإالا   ميا ذه ادلعواا ثالثة أـهفل  يمض ىلع 
فوقع يف قليب لكا ظحا إالا أن  ،ويطلب اللق ء يب ،يتاصل يلعا  إىل قليب

ث يف  إىل مَّت أنت ىلع  :دأين ط لقول اتلقاته ط دم ن. فع.ذا األمينـهيتحدا
لقد جيناب قبلك  :هل ت؟! فقل.د أن أبلا لك مشلكتكي؟ أم   ين.احل ل ذاـه

أن  أم م عقول  ،فال  تعب ناسك ي  ساادي طغري ف ئدة ،كثري مح انل س
ينة ،ج مدة إذا كنت ح دق الينغبة حبلا  :. فق ل يل.وقلوب متحجا

دين ـه. فع .ىلع استعداد ليندا جوجتك إيلك يف يللة وابدة فأن  ،مشلكتك
ة اليت ىلع ولكح كاف  ،أاعـهدك :تفقل ،  لك أرسم أن  تابع اخلطا

؟! .عّما  كذلكو ،ه؟ وـهو مرصا َغية اإلرصار ىلع رأي. ترصاف مع وادلي
لك  :فقلت ،د ط سمك طم  أش ء ا ولكح فواضب أن أ ع ،ال علاك :فق ل
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 ،ورقة طاي ء همح جاب أخينجو ،ال يصلح األمين ـهكذا :فق ل ،م   ينيد
؟! .م  لك :. فق ل.. فرتدادا قلاالً .هاووقاع عل ،اكتب ـهذا الالكم :وق ل يل

 ينيد أن  طول و ،غري ح دق يف رغبتكأم أناك ؟! .أليس لك يب مح ثقة
. فكتبت م  .ووقاع ،اكتب إذن :فق ل ،ال :فقلت؟! .ُمنتك أكرث مح ذلك

 . .قاعتوو ،ينيدي
ذا ادلور مع ـه. وق م طمثل .ووضع   يف جابه ،وطواـه  ،فأخذ الورقة

لكا  َكنت العقدةو. .ل  يطلب منه أن يوقاع ىلع ورقة هنا ولك ،يوادل
ل ،العقدة عند عّما  ذا ـهولكحا  ،األمين فقد أىب أن ياواضه بيشء أوا

قلا  ،مع أسلوب وعظيا مؤثاين ، قةودـه ء وبل ،الشاخ أويت بكمة وبنكة
م   ف ستط ع طذلك أن ريستخينج مح عّما  ،نظريه عند كثري مح املش يخ

اذلي امنج  ،طعد ثالث س اعا مح احلوار اهل دئ واحلديث املؤثاين ،يينيد
ف  ،مع اإلشع ر ط ملسئويلاة ،املينغاب ط لصلح عظومع ال ،ط لقول فاه اتللطا

ويه  ،ولو ل   تلكا  ، صويين مش عينـه و ،اطنته و ينقاق القلب ىلع ب ل
. وكذلك مش عين األطا ل .ااُمينومة مح طيت   وجوج   قيناطة ثالث سنو

ة مح رؤية ـهاذليح بينموا  . فأيا ذنب .يف طدل وابد  ـهو ،ادلـه وذه املدا
ق شمل  ؟! .أرس    ط ذه الصورة هل  أن يمزا

ق ل هل  ،هواستسل  قلب ،وعندم  الَن عقّل عّما ط  يدي الشاخ
 قدوال أخينج مح طيتك ـهذه اللالة إالا  ،طيق يل طلب وابد :الشاخ

أن  قوم اآلن إىل  :؟ ق ل.وم  ـهو :وأكينمتب طه.! ق ل ،هبصلت علا
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ز :و قول هل  ،اطنتك وساأي جوجك يلأخذك إىل  ،ناسك وأطا لك يج ا
 . .طيتك

؟! .فاك :وق ل هل ،اخ عان هوجه الش ومحلقت يف ،فاغين الينجل ف ه
الكينام وأحح ب املينوءاا ال يعينفون  :فق ل هل الشاخ ،ـهذا مستحال

يون أن يغلب   الشاط ن حلظة  ال يين. والينج ل املؤمنون .املستحال
 . .م  أقول لك افعلو ،. فق  ط رك اهلل فاك.وابدة

ين  ،ا ينك يل ـهذا األمين ثالثة أيا م :فق ل هل عّما  فق ل هل  ،هفاناكا
 هأ ينيد أن أ ينك ،ااعوال ثالث س  ،ال واهلل :الشاخ طل جة ح رمة

ة الشاخ ورصامة يا ؟! فعندم  رأى عّما جدا .يلنايند طك الشاط ن ويغلبك
ث  اعد  ،هلونس ئه فط ل دخ ىلع. ودخل .ينا خط ه ُمينج ً متث قالً جيقوهل ق م 

زا اطن ـهل :الشاخ فق ل هل الشاخإىل  ؟! فق ل هل .ناس   وأطا هل ك تج ا
يف  العجلة :؟! فق ل هل الشاخ.أكرث مح جوج   كأناك مستعجل :عّما 

 . .إيلك ربا لرتىض توعجل ،ُممودة اخلري ي  ساادي ُمبوبة عند اهلل
ك  :وق ل يل ،ا اصل يب الشاخ أم م عّما و حنح ننتظينك يف طات عما
ق م   ،هل ت. فقل.ف بْض إيلن  تلأخذ جوجتك ،الكيني  وأن  ال أك د أحدا
اً طغري ـهزلوأق :؟ فق ل يل.خاـهل  مزح أيا   الش :أسمع  ،اّبّْض إيلن  :ل جدا

ين ف ستقبلب  ،ب ىلع طات عّما  إالا س عة وأن  أطينق ابل يه. فم  .وال  تأخا
. فال تسألوا .  أما   كأنا   عينوس خجىلـه. ووراء.مىنيواطنيت  ،اطب أيمح

. وأخذا .. لقد اعتنقت طا ا طكلت  يدي.الس دة عح بينارة اللق ء   يا أ
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. وبكت أما م  .. فبىك الطاالن يف دـهشة.أطكي َكلطال الصغري
وا.بلَكيئ  اهللوأنس  ل و. .ول  يعينفو  ،بَّتا ل  أعد أعينف   ،. لقد  غريا

اهلل  ق  ل"  :لقد قلت ،ة احل ملةاا اللحظة الع طا م  قلت يف ناس  لك
 ."! .العن دو! ق  ل اهلل الكيت .العن دوالكيت 
الشاخ ىلع  شكيناو ،فسلامت علا م  الشاخوإىل عّما  دخلتو

ع ون  اذلي  ،ذا الينجل الا ضلـه ،طل اشكين عماك :فق ل يل ،ج وده ميع
وكأناب يف  ،دعوا هلو. فشكين ه .ج ب دلعوة اخلريتواس ،معن  ىلع اليتا 
 . . يف يقظةال ،بل  لال

استط ع طه ي م  احللا السحينيا اذل :ولعلاك  تسألون أيا   الس دة
؟ إناه طكلا بس طة أقنع وادلي أن ريسحب . ـهذه املشلكةيهالشاخ أن ين
 ،الً وا طأن  عود جوجيت إىل طيت   أ ،مَكنتهو هطم  حياظ كينامت ،ناسه من  

وجوج     أن  بحث يهوأقنع عّما أن  عود اطنته إىل طيت   وجوج   ىلع
ة عح طات آخين وأن  ق در ىلع  ،وفينض يلعا  ،وبمب ركة مح عما    ،طعد مدا

 سعوأ نو. يك.د   وخالل ستاة أش ين طعد ع ،جديداً  ت ً يذلك أن أشرتي ط
 ... وـهذا م  َكن حبمد اهلل.وسعة رجقن  ،وأيلق حب نل  ،علان 

 مع م  ةو ،ااة امل  ينأةيف طن   ء شخص  نةَسذذاهذذاَالي َأ ا نقط  ة ـه  إنا أ
وف ق م ن ج  ،ب  يذ  علا  املينأة و يه  ،م  أمكح أو  قلال   ،   مشالك

أن ال حتس ح     فإذا حتقا ق هل   ذل ك ف ال خ وف علا ،اإلسالم وـهديه
 . .  مما  يْضاـه  أو ال  مزيا م  يناع ،  االختا ر نلاس
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ا  لكحو ة كاف ريستقا  يف نظين كثري مح الينج ل أن  كون مثقا
؟! ال .و ّع َمّل مح جوج   أو أطا   أو أخا    كأنا    طا ل ق  رص ،متعلامة

جمتمع  ن   أنان   حن با  . وإنا املصابة املستعص اة يف.رأي هل  وال اختا ر
. حنبا    .ونغ ر علا م  غرية رعن  ء عما  ء ،الً ـهابلنت واألخت ببا ً ج 

و اقد  ،غرية  ثري الشكا  ونغ ر علا   ،ببا ً ال يمنح   االبرتام واتلقديين
 . .اثلقة

ونمنع   م    ،يْضاـه و ع ىل اهلل ع نرتك   ىلع ـهواـه  فام  خي لف رش
واتلق يل د الس خااة  ،. حبجا ة الع ينف والع  داا.وأط به هل  ،أبلا اهلل
 . .ابل يلة

 ،ج   وأن حتس ح راعي ة ج :وأما  ً  ج ةو  ج ث ا طعد ذلك نطلب من
 . .وتس   يف ن ية جمتمع   ، ـهة أوالداو بدع يف  ينب

َامل َمصيبة  َأروإن  َأة  َالي َالررب  َِفساها َيه واءَأهوَ،أهوائهاَنة
َحبرذفَِ،ائهاأويل َك يفَالرج   َأما ََشَّ ََ،وائهاهته َأن َه َي َفأّن  نىفََشَّ
َ؟!َ.هاائيلأو

َأو َأكِث  َيسوما َاَّلين َاملرأة َوَ يلاء َهلم َأطشيالل َويزعمون َمهن َان
َ،نومنَحيثَالَيشعرهمَوَ،وقهاحقعنَدافعونَويَ،همنَالبنتو ينت

َوتعاستها َشقاءها َهلا َبأيوَ،يشرتون َ.بيتهاَمهيديهدمون ةَسرينوامل.
َمشاعرها َوأحزانهاَ،تنبت َآالمها َحتر كَوَ،إيلهمَروتنظَ،وتمضغ ال

َ..وعليهاَتدورَنائرةَالَشورَ،األخيولَوَ األَارساخلَويهَ،ساكناًَ
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 ،ثمحطال ريشرتى  ،ومنحة علوياة ،ةاا ناحة قدس  دةأيا   السحلبا ا
ُم  با ال يق لا ع ح إيث  ر  : ا ه ادلنت بقاق يفوـه و  ،إالا حبََزن لوال ين 

عن ه ع يتا  وـهو م   ،واتليحاة ط واه يف سبال ُمبوبه ،املحبوب ىلع ُم طاه
  :الش عين طقوهل

 مل  ييّنيدّ  فأ يّنّك َم  أريدّ       أريّد وَح هَل َويينيّد ـَهجيني

َإيلكَزوجتكَوأأي هاَالرج َامحدَاهللََ:ذَقالَاملديرَ*  َالنكوأنَرن 
َ،فنمَخر بَالعنانَوتوافهَاألمذورَمذنَبيذوتَ،الطويلةَبعدَه هَاملحنة

نَمنَأطفالو ةََ..وأفسدَمنَعالقاتَ،َش  مَإىلَاملنص  َ.َ.أبوَبرنةويلتقد 

َ
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 طيندة أيبخيت 

ةَ مَإىلَاملنص  َ،ملذث مَالَتبذدوَإال َعينذاهَ،رج َفذارعَالطذولفتقد 
ارةَشمسذي ةَناكنذة َ،ويلذبسَعبذاءةَشذتوي ةَفضفاضذةَ،وىلعَعينيهَنظ 

َ.َ.وكأن هَيريدَأنَيمو هَنفسهَىلعَاحلارضين

ثك  عح جوجيت !أيا   الس دة الكينام ؟! إنا   جوجة وفااة .ط  أبدا
ة  ،طنت الكينام الصاد ،دكينيمة ودو ،نقااة أطااة ،بسيبة  قااة ،باااة األئما

طل إنا م  قلت يقرص عح  ،ط لغول  أ ،زياد يف وحا  أ . ل  .األج ويد
 . .بقاقة م  أرى من   وأعل 

وادلـه   ألنا  ،وـه   إخو     وعما    ،عندم  خطبت   م ح أويل ئ   
 ؟ .  م   ينيد يف املينأة اليت ختطبوب ا نل   ،اشرتط علان  :ق لوا يل ،متوفا 

ال أريد يف املينأة اليت  كون جوجيت وأما أوالدي إالا أن  :فقلت هل 
ال   ؤثين  ،ومينبااة لودلـه   ،رباة مَهل  ،ودوداً لزوج   ، كون مطاعة لينبا  
ال  ع ينف الك ذب يف ح غري وال  ،. وأري دـه  ح  دقة.ىلع ذلك أيا يشء
. فقد رأيت .أقدس  . وـهذا الرشط عندي أـه ا الرشوط و.كبري وال يعينف  

  ..اما ءث ومور ،ورأس ابلالء ،كذب النس ء ىلع الينج ل أسا الشق ء
س بح ن  :وق ل يل كبريـه  ،واطتسموا ،فنظين طعي   يف وجوه طعض

. إنا خ ري م   نك يت فا    م ح .كأنا أختن  م   خلق ت إالا ملثل ك !اهلل
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وك  قلن   ، يعينف  ال  عينف الكذب منذ حغينـه  وال ،الصا ا أنا   ح دقة
ر ـهذه الصاة فا  .ـهنيئ ً ملح ساكون جوج   :فام  طينن   ... ويقدا

وـه   م ورسون  ،وق ل يل أويل ؤـه  أم م الق يض قبل العقد علا   
فق ل  ،ـهو أشبه برشطك علان  ،نل  علاك رشط نينيد أن يوثاق :مقتدرون
وال  ،ْضا وال  ّ  ،(1)وال  علا ق  طلا ّق ن   ال  ّ " اطنتّ  :؟ ق  لوا.وم  ـه و :الق يض

 ،. وإذا أردا أن  ا رق.مع طين   وب  أيا امينأة مح النس ءوال جّي  ،ْضب ّ 
وخم لعٍة  دفع فا   ثالثة أضع ف  ،فال يكون ذلك إالا حبك  احلكم 

وإذا دامت العرش ة طينكم   ط  ملعينوف ىلع م    ،م  ا ااقن  علاه مح امل ين
فلك علان  أن نااك مث ل م   ا اا ق علا ه م ح  ،محةحنبا مح املوداة والين

ولكا شكوى مح أبد الط ينف  إىل  ،ومخسة أمث هل ،ومثل م  أناقت ،امل ين
ه عرشة يف املئة "   .احلكم  ينتقص مح بقا

ألناب ال أمحل يف  ،واعتيت    معقولة ،فينضات ط ذه الرشوط
 . .م  قد ريسء غريي فلح ييري  من   ،ناس إالا نااة اخلري واليتا 

ليس يل منك مطلب  :وق لت يل يوم دخويل علا   م  ال أنس ه هل 
. إنا يل .أريد مح اخلريم  و ،اليتا ح فعل يف احلا ة معك إالا أالا  منعب م

" أما ابلن   :تسما اليت َكنت  ،أسوة طأخت عميَن طْح عبد العزيز رمحه اهلل
َاملتحل ََإذ  قول: ""  اَحتىل  ونَبيشءَأحسنَعليهمَمْنَعظمَمهابةَاهللَم 

                                                 

 .والوف ء واليتا  ،أي أنا   ال تستحقا ذلك مل  فا   مح حا ا اخلري وانلبل(   1)
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َصدورهم ََ،ِف َنهمة َقوٍم َللك  ََ،ِفَشء (1)وإن  َابلْ ل  َِف َنهمي وجعلت
َمنَالطعامَالطي بَىلعَاجلوعَ،والعطاء َإَل  َواملواساةَأحب  َ،واهللَل لصلة 
َأنََ،ابَابلارنَىلعَالظمأالَشومنَ َىلعَشءَإال  َقط  َأحداً وماَحسدت 

ََ،روفينونَذاَمع َكنت  َأنَأَشكهَِفَذلكَفِي  ََ،أحب  وه َي نالَالرب 
ه  ؟ .ف ل أجد فاك العون ىلع ذلك .(2)؟! " .إال َباْصطناع 
 . .لك مبا ذلك وأكرث مح ذلكَ،ببا ً وكينامة :فقلت هل 

. ولكحا حاة وابدة .وميت احلا ة طينن  ىلع أبسح م  يكون
قد  ،  فا   مح ـهذه الصا ا الطاابةل  تسعف م ،يف ـهذه الزوجة الص حلة
وجعلتب يف برية  ،كم  نغاصت علا   با     ،مع  نغاصت يلعا با ي 

 ،؟! لقد مىض ىلع جواجن  سبع عرشة سنة.أحنعم  فم  أدري  ،مح أميني
. قد طذلت هل  مح امل ل .. إنا   عقا  ال حتمل وال  دل.ول  نينجق طودل

. .فل  أرجع مح ذلك طط ئل ، وال وحفوالطبا م  ال يدخل حتت برصٍ 
. وأراـه  أىلع متعٍة يف احلا ة .وأن  امينؤ أببا األطا ل ببا ً ال يوحف

نا  ادلمع   لنسات اَعا س أناك لو  ينكتب هل  بيبا  . ويبلغ.ادلنا 
اً إذا .لّحص . طل ونسات عم  وم.وأـهل   إنا دافيع  :قلّت . وال أفيش رسا

                                                 

أو ال ريستطاع  ،هنوال يتخىلا ع ،يه م  يينغب طه اإلنس ن رغبة شديدة انل مة(   1)
 .ذلك
 ./4/271مح كت ب حاة الصاوة لإلم م اطح اموجيا رمحه اهلل (   2)
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ل إىل الز ينغبة ال. ويه  عل  مبا ـهذه .واج َكن الوحول إىل الودلِ األوا
ة . فينبام  .. وال بلا عندـه  وال  ينى يل إالا أن أحيت ىلع ـهذا القدر.امللحا

أرأيت لو كنت أنَت العقا  أم   :. وربام  ق لت يل.رجقت ط لودل طعَد ب 
 فال يؤمحّ )؟ .وال أطلب فيناقك ،حتبا أْن أحيَت ىلع العيش معك

إطيناقة . وربام  َكن جواط   .(أبدك  بَّتا حيبا ألخاه م  حيبا نلاسه
طينَغبيت . وعنَدم  ح ربت   .. يه أطلغ مح مئة جواب.دمعة مينسلةو ،ذلاة
ين ب  ،ليت ال ختىف علا  ا . " .طم  طينن  مح رشٍط م  َكن من   إالا أن ذكا

  .. ".طينن  إالا الايناق . فإن أطات فليس م .أملكأنا الرشَط وإناك تلعل  
اً عن   َج رسا وأن أكتَ   ،ث ا طدا يل أنا خري بلا ال يؤذي   أن أ زوا

يت . وحبثّت .األمين إىل أطعد بدا  ح يقينب من   عح لكا مَ  . واطتعدّا .وحتينا
وعقدا ىلع أرملة مع    ،طغايت . وأخرياً وجدّا .طنسب أو سبب

ت ىلع قليب. وكأنا   .يتا جي دة يف اخلري وال :فقلّت  ،طاالن اشتمات و ،جسا
ة  دخل ىلع العالقة طينن  مح طعاد ل .ريح الْضا ا مع ملت   ميِع أوا . فتغريا

طّت  ،. فأنكينّا وأرصرّا .. ث ا ح ربتب طلغة ث ئينة ـه درة.األمين  وكذا
. إناه فيناسة .. إناه ليس طظحا عندـه .. ولكح دون جدوى.الظحا وناات

. وأسق  يف .. ولح يكذب.ل  يكذب مح قبلمح دس . وب.املؤمح
 . .. ولكح ليس أم م إالا انليف واإلرصار ىلع م  أقول.يدي

. فاينبت .وبعد أيا م فوجئت ط    زفا إيلا البرشى أنا   ب مل
ينا أنا موعد عينيس .لعلا   ل  ختف ىلع وجيه ،فينبة ف  ينة . و ذكا
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؟ ـهل أختىلا عح األخينى .فعل. فم ذا أ.ط ألخينى ساكون طعد أسبوع
ة أخينى  ،؟! أم أ  طع األمين.طعدم  اطتسمت أم م   األبالم الوردياة مينا

ر  ؟! وعشت أيا م ً مح .واتلحلال مح العقد ،نقض العزميل فليس م  ييتا
وأن  أرضب أمخ س ً  ،ل  يطب يل فا   انلوم ط للال وانل  ر ،القلق واحلرية

حبمل   اذلي  ،مح الاينبة الغ مينة أم م جوجيت . مع م  أ ظ ـهين.طأسداس
ا أنواره ،ط ل انتظ ره . وقبل ادلخول ط ألخينى طاوم  أطلغت   .وبرشا

. وأطلغت   أينا ل  .لظينوف خ رجة عح اإلرادة ، أخري ذلك إىل وقت البق
ف ي ب مت بوهل  الشكوك والينيب ،أختلا عن   وخري نل  أن  ،ولكحا  رصا
. وَكن وقع اخليت علا   .ال أن نزيد للن ر احلطب ، دأ العاون نصيت بَّتا 
مت اآلم ل  ،. فكاف لو أينا أعلنت فسخ العقد.َكلص عقة وبطا
 ،ع   ملك   األوىل :؟! وأن  ي  قوم إىل ايلوم يف برية مح أميني.واألبالم

صيت اليت  نتظين طا رغ ال ،. وأخينى  يننو طإشا ق ىلع األخينى.ومن    تمىلا 
ث ا  ،تلقطع عن   يلل املآيس واألبزان ،خطوة السع دة اليت اقرتبت من  

؟! وأسلا  أميني إىل اهلل .يئول أمينـه  إالم. وال  دري .فجأة ب عدا عن   
اًل وآخيناً  يل ولص ببيت م  فاه خري ادلنا   رَ  . وأسأهل سبح نه أن خيت.أوا
 ..واآلخينة

َمذنَب عجبذاًَلذكَأي هذاََ:عيذدوقطعَصمتَاحلارضينَصوتَشاب 
نَِفَأمرَظاهرَخيهَ!الرج  ََ،كيفَترتن  اهللَذل  َبعدَأنََ،نفعهَوبر همتعدٍّ

نَبكَوحشذةََ،ووص َبكَاألنسابَ،وهي أَلكَاألسبابَ،لكَالصعاب وبد 
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ََ،احلزن نَإال َأنَْيملكَىلعَذلذكَ.َ.واألمنوجعلكَسببَالون  ففيمَالرتن 
َتعزمذاَأقذدمَىلعَمذ.َ.ات صفَبذهَالرجذ وهماَأسوأَماََ،اخلوفَواجلب

  ...َفالرج َالَيعرفَانلروصَعنَاخلي.رَعنَيمينكفَ وك

ناك أيا   الينج ل الش ب ب املن دفع  :* ق ل املديين ع ح طغينا  ه ال يغينا
ف  ألمور  ،وانظ ين طبص رية إىل العواق ب ،واملوقف احلكا  ، اسلالينأي ال
 س حَ حّي و ،أن خيت ر لك م   فا ه اخل ري . أما  أن  فأسأل اهلل  ع ىل.ط خلوا ا 

فم  خ ب م ح  ،. وأكرث ي  أيخ مح استخ رة رباك.قىب مماع األطينافالعّ 
 . .استخ ر

َاملرأة ََ" َتطويعذهَوكرسذََ،الرج َِفَسلطانهَِفَنظريَحمنةَ َإن  ورس 
َوروصَ،طغيانه مةَمنَفةَجم  مذاَوربَ .َ.زورهَوبهتانذهأوََ،هناحسذضلهَوإس 

ذنََ،الرجذالَنثيَمكَىلعَنينهاوَهاسمتَبفضل ولذمَيأبذهَهلذاَكثذيَمم 
ََ ."هَرجٍ َظالمَووزرَ َألن هاَزورَ َ،ورب ماَفنتَحمنةَرجلهاَالربيء.َ.حوهلا
 

َ
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 خلال أيبخيت 
ة أطو خلال :*   ق ل مديين املسة م اآلن إىل املنصا م  ،ويلتقدا فتق دا

ة حنا ف  ،أس مين الل ون ،ع الط ول. َكن رج اًل ف  ر.أطو خلال إىل املنصا
 . .وبيح الطباعة ، بدو ىلع سحنته النشأة يف طيئة الينيف ،امس 

فذِن ينَأعتذ رَعذنَالذ مََ؛وبعدَ،حتي ةَمباركةَطي بةَ!أي هاَالسانة
إال َِفَآخذرَاملجلذسَإنََ،وأعت رَعنَإبداءَسذببَاعتذ اريَ!أي هاَالقوم

ةَأوَ،شئتم َالسروتَِفَبعضَاألحيانََ،ذهبَفِذاَفنَال مَمنَفض  فِن 
َ.َ.ب َخيَمنَادلنياَوماَفيهاَ،أوَماَهوَخيَمنهَ،منَبالتٍنَ

َلكَمذنَالذ مَأي هذاَالسذي دَ:ذَقالَمديرَاجللسة ألن نذاَىلعََ!البد 
َإذاَاعت رَأحدَ،وعٍدَمنكَأنَتتلك م َ..ونظامَجلستناَخيت  

َ َمنَال مَِفَه اَاللَلقدَأصبحت  َاالت فذاقََ،قاءِفَح   َماَتم  ألن 
واسذمحواَأسذمحََ،.َفاع روفَأع ركم.عليهَمعنمَلمَتلزتمواَالوفاءَبه

َ.َ.عننم

َ َأناَإذاَتنل مت  ََثم  ََ،أضحرت  َأبنيت  ََ،وإذاَرص حت  وإذاَوصفت 
َ ََ،آذيت  َجرحت  وسَ َ،وإذاَصدقت  َح  َوإذاَك بت  ََ،بت  َوأسهبت  وإذاَأطنبت 

َ ََ،أحرجت  ََدَ غَ نفيسَِفَرَ َأبقيتَوإذاَسرتُّ فه َيذر ََ،هت َبوحَ العيشَوحب 
َ؟!َ.مننمَأنَأتنل مَ ََلَأحدَ 
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.َوإال َفسذوفَ.نعناَمنَهذ هَالفلسذفةَوتنل ذمَ:اجللسةَذَمديرَ 
َ.َ.حترمَمنَلقاءاتناَالقانمة

ث يعح الالكم لكاه دالالا ـهذا احلد يببس :وق لأبوَخلي َفت طع 
َ) :دا ه ح إرش وم   يظ  ين م  ،هويا العظا  وإش  را بانل ذْؤم ن  الَي ْفذر ْكَم 

ْؤم ن ةًَ اَ،م  ر ه َم ْنه 
رَ َإ ْنَك  اَآخ  َم ْنه  ل قاًَر ِض   ْي ه ََ،خ  َغ  ْوَق ال 

 
  .(1)َ(أ

نيَأي هاَالرئيس َ.!َ.؟!َلوَغيكَقالَماَقلت.ذَوه َتهد 

نَأحذداًََ!ذَمعاذَاهلل حذريصَىلعَإْنذاحَهذ اَولرن ذينََ،أنذاَالَأهذد 
َأنَينونَاإلنسانَعندَوعدهَوالزتامهوَ،اللقاء َ.َ.أحب 

َ.َ.ستعرفَاحلقيقةَإنَشاءَاهلل

؟! لق د طل غ رئ س ة جمل س .أعلمت  مل ذا اعتذرا أيا   املس  ك 
ينا أو ،ووجارة ادلاخلااة دليا خيت اجتم عك  مح ألا ه إىل ي ئ ه ،الوجراء
 ـه ذا " وج ءين إخط ر شديد الل جة أالا أش  رك طكلم ة يف ،هارك ف مش

 ،. وأنا الوي ل يل واثلب ور.املجلس املشئوم " ىلع بدا  عبري اإلخط ر ناسه

                                                 

يِب ـّهيَنييَْنَة  /2672ط ب الوحااة ط لنس ء طينق / ، كت ب الينَض ع(   رَواه مسل  يف1)
َ
 ،َعْح أ

 .ومعىن ياينك أي يبغض
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ينا ط  خلينوج  ،واملوقف الا جع ،والعق ب الينادع ،وعظ ئ  األمور إن فكا
 ! .ول  أط ل ط ذا اإلنذار ام دا  ،عح الط عة

َقلِّبَينزتعَمنَبذنَأضذلي َ.وأحسستَأن  َأنَأخذ   َيلع  .َوعذز 
رتَاالعت ارَعذنَ.ولرن ينَرأيتَاإلخاللَفنَمنَغيي.َ.بوعدي .َفقر 
ن أ أيا    الس  دة يببسو.َ.واكنَقراريَصائباًَفيماَأحسبَوأظنَ َ،ال م
 . .ةي واخليتالينأ سمللتم  ً وناع اً فاه خريلعلا  ،قولالا ـهذ ك طين سلأر

قلب ه  كو مل  ،رص هبسمع جوج   و  مأل يتلا ،إنا املينأة الص حلة" 
ال وَ  ،ال  َّْضُّ  ،س  ن  بوط عت   وإ ،وبيناـه  ووف ئ   ،طلطا   وأدط   ؛بلاهو

ْض ر والعن ت اللا ه ع. ولكحا الينجل عن دم  يق ع .ينب  هل  أن  َّْضَّ 
قا ه أن يزي ل ع ح ناس ه بم  ال يد هل  فاه ف إنا م ح أو طِ  ، من  بسبَب
 ذل ك ال قص د هل هل  مح الْض ر يف . وم  ين.طم  رشع اهلل وأبلا  ،رالْض
 ،ولعلا الينج  ل والنس  ء إذا عقل وا ـه ذه احلقاق ة ..وال يؤاخذ طه ،فاه

ت  د ىلع انلا وسوأبسنوا اتلع مل ط   خاا ث  ئينة ت وس كن ،وط أة اتلع دا
 وـه و يع ِب  ،ذلك إالا اخلينوّج عح رشع اهلل. وليس وراء .األـهواء ام ُمة

واحطدام    ،    ي ربَ ـهواء يعِب االبتَكم إىل األو ،االبتَكم إىل األـهواء
أو يتحماس  ،دأن يتع طف معه أبيشء مح األـهواء  وال ريستحقا  ، طبعِي َ 

 .. ".ألنا اعقبته إىل طوار ال ُم لة ،هل

َاملرأةَِفَنظري :وبسيب أن أقول أيي ً  مذنَزءَجذأوََ،دنافذسَأحذنَإن 
ةَ َ،هَشَ َعذنَجَ الَخيذرَ َاهذوَشََُّ،هنَخيمَاهخيَ َ..هنفسكيانهَو َرن  ورب مذاَفن 
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ََ،هَشَ عنَفعٍ َ َوالفع الم  َظذاطواصذَ،ِثيذباتللذوم  والئ ذمََ،ظلذومممَولناع 
َ؟!َ.ملومو

َع  ر هاَو رَ ي َماَالَبعالم  رَ بع ر هَوَأَ،هبَع   َ؟!َ.هبَماَالَت ع  

َا َِفلوعالم  لمذاَعيش  ذَ،َاألوهذامت َظ  التسذخَ قوش  َ؟!.واآلالمَطوةَ 
ََ..هوَمنَطبعَاإلنسانولرن هَالظلمَاَّليَ
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 املع يل أيبخيت 
م إىل املنصا ة أط و املع  يل :* ق ل املديين م إىل املنصا ة  ،ويلتقدا فتق دا

علا ه  ،حنا ف امس   ،أطاض البرشة ،رجل مينبوع الق مة ،خّبطى وئادة
  :فق ل للن س طعد السالم ،سمت أـهل العل 

جَلك نذمَخطذبَ!أي هاَالسانةَالررام َِفَاهللكمذاَيهَسذن ةََ،وتذزو 
ط بت.الرجال ذَ،.َولرن ينَخ  ل بذتَولذمَأطل ذبَ،بولمَأخط  والَأقذولََ،وط 

ثاًَبنعمةَاهللَيلعَ َ،ذلكَترف عاًَىلعَأحد َ.َ.ولننَحتد 

ةَ وقب َأنَأنركَابللذو ََ،طلبَالعلمذلكَأن ينَمن َنشأتَِفَوقص 
َ َطالبَالعلم  َمنَبعضَمشاييخَااقاةَأن  َسمعت  َوالَخيطب  ب  ط  َخي  َ،حبق 

ط بَومَ  وجيذزمََ،.َواكنَذلكَالشيخَرمحذهَاهللَيقسذمَىلعَقذوه.زتعزَ نَخ 
َ.َ.به

َموقذعَايلقذن زوايجَإىلَاهللََفسذل متَأمذرَ َ،ووقعَالكمهَِفَقلِّب 
ةَأن ذينَ.َ.مقل بَالقلوبَ،مالكَامللكَ،تعاىل َالَوخباص  أملذكَمذنَكنذت 
َرميقإال َادلنياَ ذرَ.يشعيَفامَبنفوَيقوالَ،ماَيسد  .َفريذفََلَأنَأفر 
ََ؟!.وماَوراءهَمنَمآيسَالفرحَواالبتهاجَ،بالزواج

وقبذ َأنََ،وقب َأنَتنذتيهَمرحلذةَطلذبَالعلذمَ،ومضتَاألي ام
جَأحدَمَ  تنيزتو  َمذر  طبذت  اَأعلمَخ  ةَمذنَقبذ َأحذدََ:نَأترايَفيم  مذر 
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ةَمذنَتذاجرَثذريَ َ!األغنياءَالوجهذاءَاملعذروفن مذنَبعذضَابلذالنََ،ومذر 
ينَوإي اهَطريذقَالسذفرَ،الَأعرفهَوالَيعرفينَ،املجاورة فلذمَيذزنَأنََ،ضم 
َبضعَساعةَتعر فَ َقذالََلََ،واهلليلع  ذـهك ذا حّت  َج   ،احذةرأةَورصبنذ  

مابو َالذزواجَني ذةَ ب َوعنذديََ،لقدَأحببتكَيذاَأيَ:تدونَمقد  َ،ِفَسذن 
مهاَلكَهدي ة َأنَأقد  َوفوجئذتَ،يئاًَمنَأمرَادلنيذاش والَأكل فكَ!وأحب 

َاملفاجذأةبقذ َشذذررتهَ،حذولَذلذكَحذوارونارَبيذينَوبينذهََ،وهَأشذد  َ،ثذم 
ََ.واعت رتَه

رتَِفَالزواجَقلت نبتذتََ،لنَتصلحََلَإال َبنتَاعلمَ:وعندماَفر 
َحياةَالعلماءَوتألفهاَ،لعلمَوجو هاَِفَبيئة مَةَالعلوتعرفَقيمَ،فيهَحتب 
يَ  َأباهاألن هَ،تهوأهم  َ.َ.وحترتمهَ،اَحتب 

ِفَالسذؤالَعنهذاَولمَأنق ذقََ،وخطبتَابنةَأحدَاملشايخَاألفاض 
َمَ،واتلحر ي  بس حو بواألدَ،ةادليح والرتبا  حمأطلبهَفيهذاَاَلعليَأن 
اًَ.بدهي ةَمنَابلدهي اتو ،يعدا حتصال ب حل ،النشأة َ،.َواكنَالزواجَميرس 

َىلعَ.فاستبَشتَخياًَ ةَيسيةَح.َولمَتمض  َزواجناَمد  !َ.رأيتَالعجبّت 
َه هَالفتذاةَالذيَ!َ.بأسواقَالعرَضِفَحلمَببعَوكأن ين لقدَاكتشفتَأن 

يهَأبعذدَمذاَتنذونََ،فيماَأحسبَوأظذنَ َ،نبتتَِفَبيئةَالعلمَوالعلماء
َالعلمَوماَيت ص َبهَ لذوناكنَ.َو.منَشئونعنَحب  ذاًَمذاَقذالَاألو  َ"َ:حق 

َ.َ."أهلهَوجيانهَأزهدَانلاسَِفَالعالمَ
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ويهَترايَأعرذفَىلعََ،لقدَجاملتينَِفَاألشهرَاألوىلَمنَالزواج
َ،.َولرن هاَفنتَتراغمَنفسهاَىلعَماَتذر .كتِّبَِفَأوقاتَشغلهاَوفرايغ
تََلَ ،وجالت اللكاة ،وَكنت األلاةَ،وعندماَسقطَحجابَاملجاملة عذرب 

َمَ،عنَكراهتهاَللرتاب ةَكَِفَءاجاَوللك  رهَكماَتن.َ.بَوينتبتمان 
يل ل أماَكفايَماَكنتَأر َعليذهَوادليََ:!َوقالتََل.أشدَ الشيطانَأوَ

واعجلذتَاألمذرَ؟! . أن أع يشيلعا  أـهك ذا كت ب؟!َ.صباحَمساءو ،ن  ر
َاألمرَاعرضَ،برفق َأن  ََ،واألي امَكفيلةَبتعدي َمزاجهاَ،وأناَأظن  ولنن 

وأصذبحتَلك مذاََ،تَِفَغي هذالقدَتمان.َ.ذلكاألي امَكشفتَعنَخالفَ
مذنَالغضذبَهيستيياَتنتابهاَحالةََ،أوَورقةَوقلماًََ،رأتينَأمسكَكتاباًَ

لَاألمر ،حواهلياجَوالصياَ،الشديد وأخذ تَأذكذرَهلذاََ،وصربتَعليهاَأو 
َزوجةَطَ،فض َالعلمَوالعلماء َشينذةَهَِفَاألجذرَإنَالعلذمَالبَوأن 

.َولرن ذينَكنذتَكمذنَيذنفخَِفَ.خلذيوناًَهَىلعَااكنتَعوَ،صربتَعليه
َمذاَأقذولَ،قربةَمقطوعةَكمذاَيقولذون اءَعذنَلك  .َ.فاكنذتَأذنهذاَصذم 

َمذنَالرتبيذةَواتلهذ يب َحذ   َأن هاَلذمَتنذْ َمذنَوادلهذاَأي   ،واكت شفت 
.َامهلل َإال َاتلفذذاخرَبأبيهذذاَإنَتفذذاخرتَاألخريذذاتَ.واألدب واالب  رتام

هذاَ.َواكتشفتَأيضاًَولننَبع.بآبائهنَ  َاألمرَأن هذاَىلعَصذورةَأم  دَفوات 
  دري أو ال  ثفيه متقماص ة لشخص اات   م ح با  ،ح وَانلع َبانلع 

هاَىلعَه هَاحلالَمعَأبيها ، دري َبأبيهذاَ،.َواستعنتَعليهاَباهلل.فأم  .َ.ثم 
ر مَأوَيؤخ  .َ..َواستَش َابلذالءَبهذاَواسذتفح .فلمَأجدَمنَأبيهاَماَيقد 
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اَأنَأتركَكتِّبَللمنظرَوالزينةَوركبتَرأسهاَعناناًَ اَأنَنفذرتقَ،إم  .َ.وإم 
لذمََ،.َوكنتَلك ماَخلذوتَبنفيسذ.فيهَالَتطيقَاحلياةَميَبه هَالصورة

ةَعندماَأضعَجبوارَ.ياأوَتسمعَأذنَ،أصدقَماَتر َعينايَمنها .َوخباص 
ذل ك الع  ل  الا ض ل .َ.ه هَالصورةَصورةَوادلهاَِفَنفيسَوبنَانلاس

َ.َ.نيالرزَخللقاوَ،امناالرأيَبَصاح ،الكيني 

مَولَ،وهوَواهللَأكرهَماَينونَإَلَ .َ.الطالقإىلَوانتىهَاألمرَبينناَ
َ.َ.بينناَمنَمشلكةَإال َه هَاملشلكةَفحسبَنني

. .َكن لكا يوم فا   أشبه طدـهين طويل ،ومكثت طغري جوجة سنت 
ة م  جعلب جب ن ً   مرتداداً يف اإلقدام ىلع و علامت مح ـهذه اتلجيِنبة الّمينا

حيٍن . فال يدلغ املؤمح مح جّ .ومح بويلالزواج يف نظين كثري مح أـه  
 . .وابد مينا  

ف ّت ىلع رج ل .وأخرياً س قب القدر إىل م  ينتظين  مح خري . فتَعينا
 ،ق د أن س طن   املجل س ،يف أمساة أدطااة ن درة ،بلاب أديب ،غبا رسيا 

ف ه يب. وـهااأ اهلل يل مَ .سمينوط ب نل  احلديث وال . وَكن م ح س ؤاهل .ح يعينا
وـه ل يل م ح جوج ة  :؟ فقل ت هل مبتس م ً .ك  لك مح األوالد :العاويا 

ال  :. فقلت هل طكلا عاويا ة.؟ فأسف مح إبيناِّج بسؤاهل.يلكون يل الودل
اليت حتبا  ،وإن استطعت أن  دلا أخ ك ىلع الات ة الص حلة ،بينج علاك

. فتل ك مش لكيت األوىل .أك ح ل ك م ح الش  كينيح ،ر أـهلهو قدا  ،العل 
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إن ج دي سأطذّل  :. فق ل يل جم ماًل فام  أظحا .واألخرية مع جوجيت األوىل
 . .ش ء اهلل

. وفوجئ ت ط ه يتاص ل يب .لكا هوميناا أيا م وش ور أنستب احلديث 
ل األف ستغينبت ا اص هل  ،ذاا مس ء وق ع يف  ولكنا ب رساعن م   ،م ينأوا

بت طه.قليب ذلك احلديث املنسا  ول   يط ل  ،. فأظ ين رغبته طزي ريت فينبا
ه ىلع بس ح . فش كين .رغبته طنويج اطنتهاحلديث بَّتا عينض يلعا طن  
ثب عح .ظناه  . .الغدطم  رغابب ط تلعيناف علا   ايلوم قبل اطنته . وبدا

واب ذر  ،طخمطوب ً ط ذه الصورة ف ش رت م  دمَت  :يف ناس وقلّت 
وإن  ك  ح  ، ام   ـهل ء ا  بم  ح األغ ك  ونتف ،أن  ق  ع وقعت  ك األوىل

ة خمتلاة فام  يبدو أري د أالا نميض   :. فقل ت للينج ل.ابلداي ا ـهذه املينا
ةً  . فقد .يتعيناف فا   لكا منا  ىلع ح ببه ،الزواج طعد العقد بَّتا نأخذ مدا

ي دلا  ،" طل ب ب قا  :جل. فق ل الين.ال يينى أبدن  طغاته يف الطينف اآلخين
 . " .ىلع رج بة عقل

دلي ه  ،! رجل م ل وأعم ل.فينأيت م  ال أ وقاع ،ودخلت طات الينجل
. وليست مكتبت ه .مح لكا أطواب العل  وفنونهفا    ،اعمينةكبرية مكتبة 

. وإنام  الينجل يقيض لكا يوم س عت  فا    ىلع .جمموعة للتا خين أو الزينة
ل ط  ري ض الكت ب  ،مواعاد طع مه ونومه  نس وربام. .األقلا  وـهو يتنقا

 . .وقد رضب يف لكا فحا مح فنون العل  بس   ..والعلوم
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فت علا  ،وخطبت الات ة وأدط  ً  ،فينأيت فا   س مت ً بس ن ً  ، و عينا
 ، ءط ة لآلينماخ عدا ي ،وال أكتمك  أينا رأيت فا   ل اًل س بيناً  ،اعيل ً لا ً 

. وشعينا مح قينارة ناس كأنا اهلل  ع ىل يينيد . طمثله الشعيناءط مل   غىنا و
ثتب ناس  وأن   يف  ، عوييض خرياً عما   ينكت لوج ه الكيني  وربام  ب دا

واختط ف  ،؟! مل  رأيت من   مما  ط  ين .بل يف أيف يقظة أن  أم  :جم لست  
ب َّتا  ،أة  زياح هل. أم أنا م  رأيت من   إن ـهو إالا رغبة الينجل يف املين.قليب

ا ع ح يشء .ال يأنس طه انل س  ويأنس طم ،يينى م  ال يينى انل س . وعيتا
 ،ض حكوا م ح ق ويلفم   َكن م ن   إالا أن  ،مح مش عيني بلعض أـه  

مح األدمة اليت جيمع اهلل ط    وه إالا نواعً ل  يينو ،أطدوا استغيناط   مل  أقولو
ين. وكثرياً م  كنت .ط  القلوب   :الش عينيف جم لست   قول  أ ذكا

َ َسه   ل ق  َومنصبََ،هلاَخ  لذذق َََوحسن  َمذذاَيعذذابََوخ  سذذوي 
َومنطق َ

إن ل  يكح ـهذا القول مح ب ظا ـه ذه الات  ة فح ظا م ح  :فأقول
 ؟ .يكون

ين قول اآلخين يف وحف مثالت   يف بسح الرتباة واألدب   :وأ ذكا

َوأكرماََأطاعََرَ ب َََأٍبَََوبنََعزيزةََبنَأمَ َاعشتَمنَابليض

ذهَََسارياًَََاَّلرَ ََيصبحََلوََمن عمة ذتَم دارج  ىلعَجدلهاَنض 
َنماَ
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ََالذذ َ ََبيذذوت َََأمذذامََحديثهاََوليستَمنَالاليَينون
َوإن ماَََإنَ 

ب مح ناوس ؟! وك   .وك  رفع مح رءوس ،وهلل درا األدب ك  ـهذا
 ! .اً عطينوأضوع  ،ا أضوأ درااً ! وَكنو.سم  طأقوام فَكنوا أجنم ً جـهيناً 

  :قوهلَكن يعنا   طخين اآل ش عينلكأنا او

َََََخيد َجدلهاََاملاءَحبابَينان َإذاَاغتسلتَباملاءَمنَرق ةَاجلدل 

َمنهاَجدلهاَورقَالورن ََخلد  ََََولوَلبستَثوباًَمنَالورنَخالصاًَ

له ََإىلَجاراتهاَووتشرََََاَذللينهََاحلريرََسذبلَََاذيثق  َثق َالعقد 

يهَوأرحمَ  ََح اراًَللحظيَأنَيؤث رََََاَذذحلظتهَماَإذاَاذخد  َِفَاخلد 

 ،ونعم ة الع يش ،فام   تقلاب مح با ة الع زا  وكأناه ال يعب سواـه 
 ! .الين ب عارفوك  ض ع ط م  مح رشف األحل و ، ينف أو ططيندون 

  :وكنت ويه أشبه طقول الش عين
 ح إالا هل  يصلول  يك      ك  صلح إالا هل فل

َأبيها ََ،تهيلَ ومثاَومنهجهَِفَاحلياةَ،فنتَالفتاةَمَشبةَحبب  مدح 
َ"َ:لعربوقديماًَقالَاَ،فَلسانهاطروىلعََ،احديثهَ  َاَوااناءَعليهَجهأبي

َفتاةَبأبيهاَمعجبةَ َك لك."لك  َِفَبناتَايلومَمنَينن  ََ...َوق  
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اَوجدَ،أطرافَاحلديثَِفَالعلمَوعندماَبانتلها قدَأخ تَمذنَت ه 
َعلٍمَبطرف زينةَماَجيع َحديثهاََواألنبالعلمََوحتف َمنَطرائفَ،لك 

َ.َ.وبهجةَاملؤانسَ،املجالس

َزواجناَبعدَسنةَمنَالعقدَعليها َمنذاَ.وتم  .َوقدَتذأج  َشذوقَلك 
َالقائ َقدَقالَماَقالَعن اَوفيناَ،لصاحبه ََ:وكأن 

اَتال َماءهاَباألصابعََنموعَكففناَعيونناََمنَقيناَجرتولم 

اطاًَمنَحديثَكأن هَ ق  ََ(1)جّنَانلح َممزوجاًَبماءَالوقائعََونلناَس 

َاآلخرَفنَيعنيناَفيماَيقول ََ:وكأن 

َابأثمارهََيلعَ َََتدل تَجن ةََإىلََمنهاََوأفضيت

َ َيتيهاََهَأنََوحق َََوتاهَفهمهاَََحسنهاََمنَحتي 

َفلمَترَفيهاَليشءَشبيهاََرأتَنفسهاَورأتَغيهاَ

ث ل منَت   ينبيتَ   ىلع س فأب ،ورجقب اهلل من   ط بلن  وابلن  ا
ََ..وب رك فا   أكينم   اهلل ، سمت   وسمت أطا 

                                                 

ث الوابد وينصت هل اآلخين :ِسَق ط احلديث(   1) ث  ،أن يتحدا فإذا سكت حتدا
 .والوقاعة نقينة يف امبل ريستنقع فا   امل ء .الس كت
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.َوكأن ذاَ.وهاَقدَمىضَىلعَزواجناَماَيزيدَعنَمخسَعَشذةَسذنة
ان ع ىل حبمدَاهللَ َيومَبماَأر َمذنَتأتلقَِفَ:عروسانَمستجد  َعيينَلك 

َأخالقهاَ،لطفهاَوذوقها .َوكأن هاَيدَ.وحسنَتعاملهاوبيناـه  َ،وأنبهاَوسمو 
اَأجدَفيها َأكِثَمم  َ.َ.إال َأنبهاَوفضائلهانَهوَوإَ،ِف 

ََاملرأة َإنا َ" إنَزانهذاََ،وَغلذبَحمبذوبَ،مغلذوبَِفَنظذريَضذعيف 
 بدم ح األ ،اً خ ري   فا إن وجدوأوىلَبالرج ََ،األنبَفنتَخيَمطلوب

َعصاَطاعتها  عةطوبسح ال َهََ،وأال َيعلذنَعصذيانهاَ،أال َيشق  إذَالبذد 
َفلذيننَحريمذاًَحمسذناًَي ََ،شاءَأوَأىبَمنَالعذونةَإىلَسذلطانها َنذف 

ََ."ماَعندهاََ َخيَ نَ وي ََ،هاكيدَ 
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 خيت أيب باا ن

 ،ةيم كينلا  ة اك احلل الينج ل    تل نك أيا  :  ق ل مديين املسة* 
م اآلن إىل  ،ة دة والس كانعم ح الس  تت للكا الينج ل م  نل ويل ويلتق دا

ة    .أطو باا ناملنصا
ة رجل مكت ل م إىل املنصا  ىلأق ينب إ ،أسمين البرش ة ممتل ئ ،فتقدا

تّسق  عنه اللوم  ،اة خاااةحل جَ هويّزياح  ،القرص منه إىل الطول ابل ا 
مالم ح  هو ب دو علا  ،الش اب م ح لكا جن ب    اقد دبا ف ،والعتب

. ف أل  اتلحاا ة ىلع .احلاويا ةوة النش  ط وا وق  ،ملالبظةاانلب ـهة ودقاة 
ح  ،  ـهوجو وج ل طبرصه بَّسعة يف ،رضيح احل . .عينفهيوكأناه يبحث عما

 :ث ا ق ل
 الـهتم  ماب تلأما ل وو ،مث رية اجوزل يف ا جت ينبيت إنا  !ةدالس     أيا 
 ،ل  أ علام   مح أب د م ح األح ح بو ،أقينأ عن   يف كت بل   ،جديينة

 . .ينجق مح ريش ء طغري بس بي واهلل ،ـها بولكنا   فتٌح مح امللك الو
ه أش به إنا  ،سمعت  م ح األخب  ر  مليس كمثل  ِّجاخيت جووإنا 

العيت م  ل   خيط ين ىلع ط  ل اتلجديد وطينائف فاه مح  ،حبديث السما ر
 ..برش

ااة   غلب علا  ئةيطيف نشأا لقد   ،العش ئينياة حووحتكم   ر ،األما
 وال بقا هل  ،للمينأة وال اعتب ر   اف جنوال  ،وسوآا العصبااة ام ـهلااة
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و ّذلُّ  ،وريس ء إيل   طغري بس ب ، ّْضب أل اه األسب ب ،(1) ذماروال 
   اسنلأن  نترص  ديين و ،و ك ل هل  الشت ئ  طكلا لس ن ،و ّ  ن
الا طأسوأ إفال  بوء منه  ،ادكفتلجأ إىل أقوى أسلحت   ال ،ابلا ن  ذهلفاخ

أسعد فاه طأرسة  ،ج جواج ً وا . فأّنا يل طمثل ـهذا احل ل أن أ ز.حدا وردا 
 . .ومآث  عظامة ،وال يئول يب إىل معينكة مشئومة ،كينيمة
س رح مو قلابت يف ري ض الرثاِء و ،ع نلعط ف اأعشت يف  قدل
ة قعس ء ،قت منذ الصغين ناس ً عصم ءجرو ،الكينم  ، ً بووروب ً طم ،وـهما

ة انل ساعمح  هفا أكونَ رىض طأمين أن أال  ،وب ً ة لغبرو طل أببا  ،ما
م و فيه  ،وأكينه القاود ،كم  أببا اتلجديد ،شأن يف لكا  ةرلصداااتلقدا
ةا قتل  أن إىل دفعت رف ـهاة العيش غريي  م با ور. .وحتجب السعود ،هلما
ةان دينا ويك  ،ةاا ططناس أ ينمبكأ ع ىل اهلل لكحا و ،ف  ين العزيمة ،هلما
 . .َالً م ء اعلال دون الو ،طدالً  عزا ال عحال  ينىض  ،روح طموحو

وحتديد اجتا يه يف  ،َكن مح أكرث انل س  أثرياً يف طن ء شخصاايتو
ل   ،دايئا تاطع االطلصف الينايف  دراسب ،رس   لا مع :احلا ة وباِز ـهمايت

لكناه َكن ذا و ،ة مح العل  واثلق فة ادلينااةرييكح ىلع درجة كب

                                                 

َم ّر ط لَكَّْس ِذَم ّر الينَّ   ( 1) ّجِل وـهو لّكُّ َم  يَلَْزّمك ِبْاّظه وِباَ َطتّه ومِحَ َيتّه وإن َضاَّعه لَِزَمه اذلف
َم ر :ويق ل .اللَّْومّ  ن حَيِْماَه ألن   :اذلف

َ
َم رِ  :ق لوا :م  َوَراَء الينَّّجِل مما  حَيِقُّ علاه أ   ج انظين  .َب ىِم اذلف

ة ،رشح الق موس العينوس  .(ذمين) :م دا
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اطة ة بعجا وقدرة ،متمزيا  أسلوبو ،وروح مؤثاينة ُمبابة ،شخصااة قوياة جذا
 . .  ب دئ اليت يؤمح طملىلع غينس ا

تشدا  ،خط طااة جة وخي طبن  طل ،َكن يينان  أم مه رج اًل ال أطا الً 
  أن تستقينا ينيد هلي ،راءه شع رااونينداد  وحنح ،و ل ب مش عينن  ،ب ـهن انت

ل و. َكن يق.ن يباوال نتخىلا عن   م   ،يف أعم ق وجدانن  مب دئ ال ننس ـه 
  :نل 

! .هل  جبم لينج لا :لوفاق. .ط مم   ،ال :بهافنج! .األطا ل طألع ط  
. . طأفع هل ،ال :بها! فنج. ل طأجس م  األطط :لو. فاق.طعقوهل  ،ال :بهافنج
 . .  طأخالق ،ال :بها! فنج. طأمواهل الكينام :لوفاق

 :بهافنج. .وال يينج. .إالا اهلل :بهافنج. .املؤمح ال خي ف :قولي َكنو
 . .إالا اهلل :بها. فنج.ل. ال ريسأ.إالا اهلل :بها. فنج.و. ال يدع.إالا اهلل

ظن  مح شعين اإلم م  وَكن مما    :وحنح حغ ر  الش فيعباا
ََجبال ََاًَلؤلؤَأمطري ََذَنديرس  َرباَت ََنرورَ ت ََوفييضَآبارَ َب 
َأناَإنَعَ  ََشت  َمَ َوإذاََوتاًَق ََأعدمَ َلست  ََتُّ َرباَق ََأعدمَ َلست 

َََوكَ ل َالمَ ََمةَ هَ َََيمَ هَ  َََونفيس  َفراَكَ َةَ  ل َر َالمَ ت ََرٍَّحَ َنفس 
 . .نل  طصورة خط طااة مؤثاينةوَكن يقينأـه  

ظن  أيي ً أطا   ً ألمري ابلا ن األمري شكاب أرسالن   :وَكن مما  باا
م  ليس يينىض بوَضه وَمح م احلِ  يمنعّ  َمح حلم ن  لكُّ  فدىً   ّمت دا
ًة   نموَا  أن إالا  العيّش   فم   ون سلم  نعيَش  إالا أن وم  املوّا  أعزا

لّت يف رصف  ل  الزم ن فل  أِجد  أما  ّسلام   سوى الص رِم ابلتا ِر للسف
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ينَ  َسالٍم ِمح اذلي  َعح أنأى أر ول   َمغنم    المةَ  الس     يعتدُّ    أخا
 أمحيّن ط دلم  وـهو إالا  اطاضا  وم  وجّه الساف أطاّض دائم ً  :يقولون

 أبزم   ط لرشا  رشا ال دفعّ  فم  جال ط لينأي ب جم ً  فإن َكَن دفّع الرشا 
 ّمرتل   مّ   احلس  فا   إذا ل  جيئ قيااة ٍ   لكَّ  الظل   أـهّل   جت ـهَل 

ه يا اثل نو ةب العينيا يف املينبلد مدراس األيلث ا َكن  ة نع  املوجا
 ،سلاه هرىع م  غينس ،لاملعلا  الا ض ذاـه تسمىلع . لقد َكن .واملؤداب

د م  طن ه أبسَح  ع جا ن  مح خالل انلصوص وفَكن ال ياتأ ي ،د ا و ع ا
نعيش أجواءـه  املؤثاينة طكلا  جيعلن و ،ألدطااة اليت ريرشب   نل ا

م ابل رودي  س دوإعج طه الشديد ط لش عين ُمم قد محلبو. .عينن  مش
له يوَكن  ،اعا منه عديدةوباظ مقطو ،ومط لعته انهوء دياىلع رش ايا

" ـهذا ش عين الوطنااة  :ويقول عح ابل روديا  ،يقوشعيناء أمحد شلىلع أمري ا
ظن  مح شعينه َكن. و.ب مل الساف والقل  " ،الص دقة جي دة ىلع  ،مما  باا
رااملن ج    :ملقينا
اِا  اَي طتَحن ن األَغريِد يَطينّب وسِ   وَيلعّب  ويَل ّ  وَغريَي ط للا

ح ّب ثالمّ  الرَياعّ  هاَسمعَ   وَيمِلّك  بّلَّه   مينّ اخل   َأرِسّ  وم    أن  مما  قا
َحت  َم ا لكح أّخو ـَه ا إذو  يَدأّب  راحَ   الّعالوَ طه َسورٌة حن  ينجا

 َمطلَّب  األسناةِ  أطيناَف  طَ َ  هل   ةٌ ناٌس أطاا  عاناه  عح مَ ونىَف انل
  ـَهّب ويّ  م  ليَس  األيا مَ  فلكاَاِت  أحَغيَنا لّكَّ َمأرٍب  نَاٍس  بّل نةّ 
عِ   ل    أن  اإذ

ّ
ِب  الو ،َخ ٌل  فال َعزا  َبقَّ     املَكِرمَ  أ  أّب َضما

 ُّمباّب  فا    هّ  يَلق  ذليا  فلّكُّ  نَاِسه  ةَ ما ـهِ   لَعلا ءّ ا   ّكِح   وَمح
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  :أيي ً  باظن و
 ّموّر يَ  وـهّ و يَّندُّ هّل َم اميِش   وَعزمٌة   ادلن ي   أىَب   ِشامةٌ   ويل
  رّ ودّ  َوالَمع قِّل  لّم يني ّمينادٌ   ّا ف ألرّض اليت حَنّح فَوقَ   ذا رِس إ

فليَس لّعقب ِن    َمٌَل  يل ّكحي   ل نإ  َعَجٌب  فال
  ورّ كّ السم ِء وّ 
 لَمدىا ّطولِ  ىلع احٌ ورَ            طرَك يّنىف  ليَس   ناٍس  م مةّ ـهّ 

 ّبّكورّ و
  أّمورّ أن  َِت َّ  الا إ  احلدف   َعِح   َعن نَ       ّكفَّ  َ   ال  أن  ّمعوادةٌ 
 ِصريّ طَ  وَعٌ   يَنى م  ال ييَناه   عةٌ اَسم أذنٌ  ِب الَغا  راءِ وَ  هل  ِمح
 َجديينّ    ف ءِ وَ ط ل   ثومِ   ،طأميني  فيِناسًة  ِكينامّ لا  َظحَّ   طم   وفَاّت 

 ريّ مأ  الزم نِ   يف  نَاٍس   لّكف  ىلع كأناب  خِلاللِ ا دَ ووأحبحّت ُمسّ 
 رّ وط لّقلّوِب ّحد ت َغصَّ لّت إن قو  ائِهوّحلّت َكفَّ ادلـهيّن ِمح ّغل إذا

 نريّ مّ   اليا ءِ    فَخ ّ   وكٌب كَ    هل  كمةً بِ و الالكمِ  َمق يلدَ  َملكّت 
ِكامةِ ا ّب َحع وإينا امينؤٌ   ِفاه َس   يل  اً وَش   أ طِنَاِسَ   ِلغٌ  طَ  لشَّ

 نَكرّي 
ّق طن   ،وحيلاّق طن  وّيبحين ،ولجيو  رَشب  يفول معن  صَكن يو وريرّشا
  ..شهحلاق اذلي يعياملألفق وا ،ينلش عاة ناس عزا  قوا تذلن  نعوجي ،وّيغيناب

َبِجاللَ،الرجالََعدانِفتَحوعندماَأصب َتوَ،ينظرَإَل  عقدَيلع 
ََلَ،اآلمال وناينح طنسلك  ،فتكتمل با  ك ،كأال نزواج :يا دلاو قال
يات طذواا  ةبرغ يل عديفل   ،دعو  مح ـهذا املق ل :؟ فقلت هل .كوذرا
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فال  علاقحيو ،ط نلع ل رأيّت النس َء يَّْضبحَ و سمعّت  طعد م  ،(1) احِلَج ل
 . .الوالط لسن ايطلاقح 

 الج ً اأريد جو :؟! فقلت.وم  عالقة ذلك طزواجك :دلاوفق ل يل ال
ط ه للن  س  نوأك  ،حبديث هب ادلـه ين ـهيذج ً اجو ،أكرث انل س اجوكز
ويب دو يل أنا الظ ينوف ال تس مح  ..هلكا مح سمع ط مثله ويتمىنا  ،أسوة

 . .طذلك يف الوقت احل رض وال  واي
 حا داً ع عطال  زال  ،ع دن كو ك أنت كم  عينفن :ي وادل ل يلفق

 . . أخذ الالساة عقلك وبلاك ،اقعوال
ونب فالس  ـهوَكن أ ألناب دأطت ىلع من قشة  ،منذ الصغين ف ً وريسما

ة أوال أرىض أن أكو ،أمين لكا   ..نةو طيا ن مستجاب ً ليشء طغري بجا
م   هلل اش  ء  إنوج وايب  ،م  شئت عبا ا لك  أن  قولو :فقلت هل

األم ين هل ذا  أع دداا و ،عزم قل يب عزمت ه قد. ل.ال م  تسمعون ،نو ين
 . . هعدا 

اً ريوكح خ ،! ال  عب علا  .م لك وللن س :ادلةووق لت يل ال
تّك أو خ تّلك وأ ،أماك  ّْضب أو أختك ل. وـه.من    . .عما

د ذلكينّا  ّت ذـهبلو  :فقلّت هل  ح  عينف ،ك الكثرياال أعدا  ، مما
 عيشو ،املت ـهة هـهذيف ل وعح ادلخ غىنً ط. فأن  .وال خيىف علاك ب هلحا 

                                                 

و كون  ،ريّْسرَت ط ثلفاَ ب ،ابلاتن داخل ويك ،َياْت َكلّقبَّة :لة ط تلَّْحينيكجَ َج ل لع احلَ احلِ   ( 1)
ة ولس ن العينب ،األثينديث وانل  ية يف غينيب احل :انظين .هل أْجَراٌر كبَ رٌ   .(بجل) :م دا
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ونلاسك   نلل با  ك ّمتِعب ً وستب  ط :. فق لت يل.السا ـهةو ؤسابل
 . .طالساتك

ر ا ةحلو كينا ة طعد مينا  ،إقن يع حمول   اأس  ،ديث مع وادلي مينا
أن أقع يف يشء  ناسىلع ت اخش  ا . ث.وأقوايل موقيف حل  أ يناجع ع كم 

ةم  ذاا هل . فقلت.هل  قومح العق لقال عدم  ط ل طيب وبين   اط ينا
. .ريَّساك  فليس لك إالا م ،ذا احلدا ـه ىلإذا َكن ـهذا األمين ريَّساك إ :الق لو

ق يف ط ً وولكحا يل رش  :. ق لت.كاال أظِلَ  أو أظلَ َ  جواِّج الطدا أن  تحقا
عدن  إىل  :. ق لت يل. اكريو لما حتت ج إىل  أ :؟ قلت.طكوم  رشو

ة أخينى كمثل  ِّجاجو أن أنتكس يف  ينيديح لـه : هل . فقلت.فلساتك مينا
د هل  مح  عينفو. .فالنو ،فالن مح  ،رـه  قصص   وأخب أخذا أعدا

 ،  طبا يلك احلقا  :. فق لت.اخلالانو األحح بو ،امريانواألقينب  
 :. فقلت.وال جمحا ً  ،َّسف ً موال  كح  ،لكح كح برشوطك منصا ً و
ال  ،إنا   بقوق وس  ،عدد أح طع الكفا الوابدة ،يط مخسة فق ورش

هل  أن  كون  ؛وال  ن جل عح وابد من   ،   وال شط الغو ف أوا
   أن اوث ن ،موحوفة هوب لرشف وام  ،فةواملخطوبة مح أرسة ديح معين

املدرسة  يهإذ  ،اثلق فةب وواألد ،حي كون ىلع درجة مح العل  وادل
ن   يأخذن لال عو ،اآلداب   يين يعح من ،وابلن ا ن باألوىل لل

 زيد سنة  ،مح العمين حيأن ال  تج وج العرش   وث ثل ،األخالق والصا ا
. ال .ـهينول ل ط  ،ـهينبسح ظ  ا كون ذاأن و ،أو  نقص سنة ال بينج
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ة دم مّ   وإنام ،ةرشأو ب يني ماب لون شع كأنا    ،ؤثيَنةأن  كون ذاا خاا
لب لقمنح ا و ،ء لنسا  عأين  ب  ،السلسبالوامل ء العذب  ،اهلواء العلال

 ،ميع باث أرغب لساين  ينىض ط راطع الرشوط أنو ..م  ريش ء األنس حم
وال  كون  ،عشريةو   مح ذلك أـهل أ ال يمنع ،ط   باث أطلب املق مو

 نظين و ،  طعد اخلطوبة . وخ مس   أن أنظين إيل.ليشء مح الع داا أسرية
ق  ،فذلك أبينى ط ئتالف القلوب ،رشع اهلل  ع ىل وأبلا   كم ،إيلا  وحتقا

 . .املطلوب
 فأنت ،رشط األخريلإالا ا ةريال أرى رشوطك عس :فق لت الوادلة

يينىض الينجل الطنته أن ال  عينف  ، ق يلدـه و عل  أعيناف العشرية 
رجل قبل أن يعقد    يلىلع أن ينظين إ ،يعينف   الو ،با     لكا   الزوج

وبيب  ،عح ـهذا الرشط م م  لكاف األمين أ ن جل حل :. فقلت هل . علا 
 ..وـهداه ب  مح يأط ه رشع اهللو

اتلق يلد أكرث مح وأنت  عل  أنا انل س حتكم   الع داا  :فق لت
ينة ـهص ملا يف ؤالء ال رغبة يلـهمثل  :. فقلت هل .أن حيتكموا إىل رشع اهلل

  ..فلارتكوا طن     يف طاو    ،إيل  
و وقااوا عند طلب  ،رشفومح طاوا عزا  دلياوخطبت يل و

ة لينؤيةا . .هوأن  أرفض اتلن جل عن ،طليبلأطون أن ريستجابوا يـه   ،لكا مينا
 ، بس الينأسيلكناب كنت و ،الوادلان أن أ يناجع عح رَشيط لوب  ث ً بوع

ال الصع و ،. ث ا أذن اهلل سبح نه ف ااأ األسب ب.مليناساحلب  فال  ،بذل
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. .ج ب وانلق بحلج    اوكشات عح  قدو ،بةوف رأيت املخطتسل كا
انكَّسا و ،عشريةلط ر خيته ط  أطن ء ا ،ن ً يفتح ً مب فَكن خيت خطوبيت
طعد أن َكن علا    ،حبقا   ونبليط  لشب با فأخذ ،(1)طه بواجز الو رية 

 . .اً ل وجورومح الق إثم ً و ،راً وبجيناً ُمج
ال  دياةـه. .جأة ستأ ين  ايلوم ما :يسوينيللة عينيس قلت لع حب حو

ل مح ط.داي َكهل . .طيتن  امديد ىلمح با ة عزوبيت إو ، ـهت أا.  تحوا
 . .امديدة با  ن و

م يل شالًك  ،إالا س عة بَّتا طينق أبد أحدق يئ ابلات يهوم   فقدا
م ً كبري احلج  د أن ال ريستطاع أب ..همح لاع أطيناف ورقلف ً ط وملا ،جمسا

 . .يتوقاع م  فاه
َعت عنه الورق طينفق فإذا ـهو بوض كبري للزرع مح ح يف  ف

 ،يف وسطه نبتة مح شجين الزينة انل در ،مزخينف األطيناف ،الزج ج اثلم 
أوراق    ،غلاظة الس ق ،لالة الشلك ،ال يتج وج طوهل  عرشيح سنتامرتاً 

ة   :هل وقلت  ،. فمسحت طعض أوراق   وشممت  .ممزيا

                                                 

ِء َوالّماَلَجَمّة وَ   ( 1) ْ ّخوَذٌة ِمْح اتلََّوا يِّن وـَّهَو اتلَّتَ ّيّع ّيَق ّل الَوِترَيّة الّمَداَوَمّة ىلَعَ اليشَّ
ْ
 ََوا يََنْا اخلَاّْل إَذا َج َءْا  :يِهَ َمأ

ة  املصب ح املنري يف غينيب الرشح الكبري يَتْبَّع َيْعّيَ   َيْعي ً " انظين  .(و ين)م دا
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َرالشجَ هه؟ ـهل رأيت مثل .شّما ـهذه اليناحئة َ ههَ؟.مح قبلة
َ،لربَ اَاهلَأمروَ أَ،الرضَ وَلَشَ االَتقب ََ،واخليَرهسليلةَالطَ،رَ ةَادلرشج

ََ..اامربَوآخرهَأطيَ،الِثَ َعطاءلاَهوأوسط
 . .يف أعم ق القلبب وجذرـه  ض ر ،واحلبا َيه  مث ل املوداة

  :علا  ب انظيني م  كت ..أضع   ط  يديك ،كإيل يبلدياة قـه يه
َإال َبِذنَالزوجَ،الَتلمسَ،الَتنظر)  . .(الَتمس 
 ،ع الج ناس و ،أنس  ج ة وب ،مظ  ين ب يبا و ،يب  مينآة قل إنا 

 . .ل  يعينف   أبد مح انل س قبلك ،عق  فكينةو
  هل د ي أر لغ دايف  يهو ،د ط   إيلك أع اةاغينسة ضع موايل   إنا 
ن طعد سن  ّش جرية وأن  ك  هلد يوأر ،ةيا ن نبتة قووأن  ك يتك طعن

وأريد أن يينث   عنا   ،و منح اثلمين ،انلظين ج ب  ،لا تستقبل الط ،ذاا ظلا 
 . .ويطري هل  ذكين يف ابلالد ،األطن ء واألبا د

ا   م  شئِت  َ.رَ ةَادلرشج) :سما  يه (..ضذةَالقلذبو.َر..َنبتةَاحلب 
اًل وآخيناً يلا مسئو دين   لكا ي ،تك أوا ا ووذ ،ـه  وا نم قا فو. ف إذا  .مو تع ا
َ،صذنعَيذديكو م ل كـهطإ ،  ا أغص نوواتل ،ويبست أوراق   ،أجـه رـه 

َإال َلكمذةَواحذدة هذ اَفذراقَ)َ:اتنذونَآخذرَعهذدنَ،فلنَتسميَمين 
َ.َ.دللوادل واوفياحة عند ال وأ ،نكد ون خصومة أود.َ.(بيننا
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 ،إناه ايلوم كبري ىلع ـهذه انلبتة !ـهذا احلوض اذلي نبتت فاه  ما  أ
ـه ذا و ،عن ه يل  وحتلوربام  اضطينرن   ،حغرياً ه فا كوني موساأ اه يو
له   م  . .أ منا هوأؤما

  ال   درك م ح   كأنا  ،  ةومب  ال ةوانلبتة  َكنت  نظين إيلا وإىل
ع ح أن تستوض ح م   س ومنع   با ء الع ينيو ،هالكم كثرياً مح مغزا

لذمَاَأتيكَمذنَخذربَهذ هَانلبتذةَمذيوسذَ:فختمتَهلاَبذالقول. .وراءه
َ.َ.تعلي

ال نكد فا    ،خبري وسالم ،لونووميت أيا م ش ين العسل كم  يق
د أم م   ـهذه انلبت ة لكا ي وم ط لس يق  ، نغاص الو . .العن ي ةووأن  أ ع ا
فَكن ت  ،ةالش جري ذهـه بعد ستاة أش ين  قينيب ً عددا أم م    أوراق و

لق د  ،ة طأوراق   الش جري ذهـه نك ود :هل قلت و ،عرشيح ورقةوثالث ً 
 . .أحبحت مسئويلاتك منذ ايلوم

دـه  ح ب ح مس  ءو ،ةالشجري ذه فبدأا عن يت   ط  ،أخذا  تع ا
 . .قد نم  طين م  باا ً ووشعينا أنا رب ط ً ر

ل سوء  ا ـه  ىلع أمين حغري عن دم  أرصاا و ،طيانت رأيي ،وعند أوا
ة ذاا ريراق ً ح غوأخينجت مح درج مكتيب أ ،ن ميتاروطد  لايتىلع خم

دةوأل وعم دا إىل الش جينة  ،/1رق   /  ـهوكتب ت ىلع إب دا ،ان متع دا
أع ب  :؟ فقلت هل  . عب طذلك م ذاو :فق لت يل ،  فعلاقت الورقة علا

. واعلّم أنا لكا .أنقيص ودي إن شئت أي. فز.ذه طداية انلكد طينن ـهأنا 
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. فأن ت وم   .حتينق ورقة مح أوراق ـهذه الشجينة ،ذهـهعرش أوراق مح 
فب  درا  ، االعت ذارىلوس  رعت إ ،ن ـه ا. فدمعت ع.ديح وختت ريحي ين

َعت رقةوإىل ال  . .ىلع شلك قلب نلوة اليا واستبدلت ط   ورقة جـهين ،  ف
ل  حيْض ه  ،ا الً بين   ابتواعم مح ـهذا اتل ريخ أقمت طيب  بعدو
فعلاقت  ، ورقة   سبع ً وأربع قد طلغ عدد أوراقو ،ةالشجري ذهـهسوى 
 . .  َبَجينًة حغريًة المعًة مح امل س الصن يعا  الشجينة أم م ىلع

طل غ ع دد  عن دم و. .علاقت َبَجينًة أخ ينى اهالع م اذلي يل يفو
 ملول ود  اقن رج عندم و. .  زيا علاقت َبَجين   متم أوراق الشجينة مئة

مت ل قدا الش جينة َبَج ينًة  وعلاق ت ىلع ،ن ً مح اللؤلؤا  عقداً ثمهل األوا
ة  . .الد ه ط يلوم والس عةو   ريخو ،اس  املولود   كتبت ىلع ورقت ،متمزيا

 ووس الة لا ضا  ،ـه  للتا   طينن  س اط ً وةَالشجيَ ههلقد َكنت 
 ،م  دىيتووعص مة ع ح اخل الف أن ريس تاحل  ،اخلالف واتلخ ح 

 . .املسكت املصلحو ،طينة ـهذا احلك  الص متاخيينج عح سو
ف  ل  ،واإلبس ن وال يتا  ،َكنت حتمل طينن  مزيان العدل والايل

  ؟!.سعن  طعد ذلك أن ال حنتك  إيل  ري
ال نعينف شيئ ً  ،الوادعة  من  ط ذه الصورة اهل نئةيا وـهكذا ميت أ

ل يف ال نسمح ألبو ،وال  عينفن  مح املنغاص ا د َكئن ً مح َكن أن يت دخا
م  نعيش ه م ح با  ة  أـهل  و  ـهم  ش ع ط  أ ش عو ،نن وء مح شئيش
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عنذديَ"  :كنت عندم  نسأل عح رسا ذلك أقول م جب ً و ،مطمئناة ـه نئة
َحي انَ،وصفةَسحري ةََّللك   .". .الَيعرفهاَأحدَإال َأم 

 ،وأمن ً طال خطين ،وم  َكن لدلنا  أن  مينا ىلع انل س حاواً طال كدر
 الوفقدا فا   أم ،ل  ختطين يل مح قبل ىلع ط ل ،ةيلا أجمة م  فعصات يب

طل أحبحت مدين ً بلع ض اتلجا  ر بس وء  ،ضح ـه وجت ريت ط  عشااة 
وريس وء  ،كاال ياتيح أميني ضطينرااو ،هأو خا نت حناع أبد رشَكيئ

 ف   ءواع الألس  تط ،أن أرـه  ح ابلا  ت اذلي أس  كنه يب إىل نل   ساظ  حا 
ة يا ألج د انلاق ة الْض ورو ،طم  ال ريسء سمعيت ط  اتلجا ر ،ط لنام ي
 . .وال فيول ريدون  قت ،لوطم  ال يَل طن  عح احل ل املقب ،ألـه 

 ،  وإخ الص ا  ق ف م يع طك لا  اراعـه   اهلل وَكنت جوجيت 
 وختاا ف ،يوتش دا م ح أجر ،بيناع ةوت مح لطف ام  أو  و واسيب طكلا 

ل ه منو ،أ عيناض هل عبا اليغوط انلاسااة اليت   ،   ـه ذا م   كن ت أؤما
 . .  اوأظناه ف

 دن  أالا نش ت ـهطعد أن  ع  ،كنا  نعيش األجمة ح مت  ُمتسب 
فكرثة قال انل س  ،ح بيشء مح أرسارن ووال نب ،ب نل  ألبد إالا هلل 

ر  كنتو. .عنهه دفعريستطاع اإلنس ن أن ي ذليا ،بلالءانوع مح   وق هل أق دا
نعود إىل الس عة و ،طأقىص بدا  ااونتج وج ـهذه األجمة طعد مخس سنأن 
 . .كنا  علا   اليت
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ة أخينى م  ل  يكح ط حلسب ن وبدث ة م ح ـه لكحو ،مينا ذه املينا
 ادلقا  ة ج  هو  ىلع    . م  ح أما . . م  ح طع  ض أـهل   .ن   إيل أق  ينب انل   س

 . .اتلحديدو
واالبتا  ء     مح بقا إكينام من  طم  جيب علان قو ،نل  رة جي َكنت يف

م ح وض ع  هق ة م   نم ينا ط اأرادا بسؤال رصيح أن  ع ينف بقو ،  ط
أظ  ينا م ح و ،العم وموجه اإلل  ل واب ىلع وفدفعت ط م ،عصاب

ل طعظ  م  نعيشه مح انلع  لك حا و ،نعيش ه يسرت احل ل اذلريم   ،اتلجما
إىل أن  ينسل يلعا أم  م اطنت     ودع  ،غةو  ميناـهيف نظينَكن  ابوـهذا ام

هل   أنا ب و ،آخ ين هل   ليسو ،لوا هل  أ ،وبينَكن ً مح احلم  ،سااًل مح اتل   أوا
كم  جعمت ال خت ىف علا     ويه. .ج طأخينىوا أل ز ،اطنت  ايل عح وأداخين أم

 . .أس يلب الينج ل وأالعاب  
وجه  فنظينا يف ،أشدا املا جأة الكم  وقا   وجئت طموف واحلقا أينا 

فينأيت     ،كنت أستنجد ط   أن  دافع ع با أم  م أما    كأنابو ،جوجيت
اج ه أب داً و. وأن  مح طبيع حبمد اهلل أناب ال أببا أن أ.ح متة والة
ا ال ياَّسا  و. ف لس ك.اوقف ال حيتمل السكوامل لكحا و. .طم  يكينه

يع أردا أن أقترص ىلع و ،فملكت أعص يب ..ـهن  إالا  أكاداً دلعوى املدا
أن  أن   ال أس مح ل ك : قلت هلو ،يتوا ف ستجمعت ق ،ل وأوجزهوأقلا الق
ّة ق. م ا ذه اال ا  ط اب  واج وك أناب  ، ّ  وار اَع حو ،هل و. فزاَدا ِبدا

وخ ينج ع ح  ،شعينا أنا األمين جت وج القنطينةو ،ط ذا الالكم أثين    أكرث
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َالويي َلكَوفال. .َت طلالكأنا الرشا قد ّياف و ،الساطينة َ، يذاَأباَحي انَلك 
 . .نايهوَاالمتحانَينرمَاملرءَأَعندوَ،فأنتَأمامَامتحان

ة أخينى إىل جوجيت ال حت يناك  ،فينأيت   ح  متة وال ة ،ف تلاتُّ مينا
 داراو. .. فل   جت ب طكلم ة.يب ع با أما كا أج :هل  . فقلت.س كن ً 
. فالطدا مح قط ع داط ين .طلال م  دطاين طينأنا األمين قد  ناس ك يفوالشك

. ف تلا تُّ إىل .  ذر الو ،ال   بيق ،ن  راً ُمينق ة نوالاتنة قبل أن  ك 
حت يناك  ! فل  .األمين قبل أن حت رتق الش جينة  دارك :هل  قلتو ،جوجيت
 ،لوول   يع م  أق  ،لكنا   ل   ا م  و ،انتب ت مح ي إىل لكميتو. .س كن ً 
وأبْض ا  ،ل قم ت إىل املط بخو  اتلم  دي يف الق   من رأيت فعندم 

ورايئ  وج يَنا ،فأج َش ت ط  بلَكء ،ج يت إىل عم  وانتبَ ت جو ،الاعةً و
ّل و ت ش ة ىلع ـهادل وظ  ينا ،س كتت مح  يو. . ً أن ال أفعل ش يئ إيلا  سا
 ، ب  طصوا مين اعَباا نوأما  ،إىل غينفة انلوم . و  طعت طينييق.   وج
قل ت و ،قاات يف غينفة انل ومو. فت. ً أن ال أفعل شيئ   رج ئ  لحا يف يهو
فان   احلقا  ،ب  أماكام  لك ال جت : هل  ؟! ـهل أنت موافق ة هل   ىلع.و عينا
أو أن أداف ع  ،خشات مح غي ب   ولكناب ،واهلل ،ال :؟ فق لت. قول  م

وـه دأ  ،روأيام   رس  طقوهل اهللو. فَّسرّا .ئ ً مح رساكيطكالم يايش ش
أن ال أتل يَق  ناس  حمامت يف لكنابو. .رِة الَغَيبوم  اعرتاين مح سَ 
ل   فو ،أو  عتذَر إيلا مح  ط وهل  يلعا  ،أما   طعد ايلوم . .م  ال يعنا   ا دخا

شذجرةَ"  :ت  اس ما  ال يت ،ذه الشجينة جيت طوكم  حلحت با ي مع جو
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 ىلع عون ً يل نوتلك ،ثل  شجينة م فسأر اب للكا طال مح أطا يل ،" ادلرَ 
 ..  وبسح راعيت ،   ينبيت
ه أمين القوامة يف األرسة إالا مل  لك إيل  وإنا الينجل أيا   الس دة مَ*

وغلبت ىلع بكمته  ،اهـهوانق د إىل ا فإذ ،واحلكمة لعقلايت مح وأ
يرتك أمين النس ء ىلع و ،ذه املسئويلاةـهأن ريستقال مح  فخري هل ،ناع ال ها
ستطاع أن ريواحلكمة  لعقلايت و. ومح أ.مح أن ياسد وال يصلح ، ربالغ

 اعحاة ساانة األرسة لكا  نابجيؤثاينة املثمينة م  ملمح األس يلب ا يبتدع
ينة  . .األم نو إىل طينا السع دة ،يقودـه  ط طمئن نو ،مدما

الضذعفَمذاَوفيهَمنَانلقذصََ؛عجيبنسانَإنظريََاملرأةَِف إنَ 
َاإلنسانيَ  الرجذ ََماَي غذريوَ،هوراءَضعفَسارتَلوزريَبهاَي َوَ،ةي فسد 

الرذريمَإىلَمذاَيذدعوََنلبذ اوَيوفيهَمذنَاخلذَ،هالظالمَبظلمهَوعسف
َاإلنسانَ َماوَ،احرتامهوَهتقدير َإنساني تهَوينمَ َ،يرفع  َمعاي  ق  َ،هذال َوْيق 

َرجذالًَيوالَ.َ.بدونَاملرأةَوخالهلذا َالرجذ   والَيعذرفَانلضذ ََ،نذون 
ََ..انهوبد

نَ َالعجبَمم  هذاَ،ظلمهايوالعجبَلك  لم  َظ  َي سذتبيح  وهذوََ،كيف 
َمعاني َحيات هَبدونهاَتفقدَأمج   َأن  َمغانيهاَ،هايعلم  ََاًَ؟!َحقَ .وأبه   إن هذن 

َكريمهالَي نر مَ  رٌّ َإال َح  َ ذَالوَ،ن  َإال َأمحذق  هذن  إذاَفنذتَو.َ.ميي ظل م 
لًةَلطبيعةواملرأة َبنقصهاَ زي نذًةَحلياتذهََ،كيانذهوالرجذ ََضعفهاَم رم  م 

هاَإن مذاَهذَ،وعنوانه َظلم  َلقذدر هوَفِن 
َنلفسذَ،انتقذاص  لذم  ََ،هوظ  ذخف  وس 
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أشذروَ فذِىلَأبينذاَآنمَ !.شذاءاَيكَملفليننَمنهَبعدَذ.َ.بعقله
اءَ،ظلمَالرجال ناَحو اءَأشروَطغيانَالن س  َ.َ.وإىلَأم 

 ،وقف است ج ن ورفضمح الطالق مَ!أي هاَالسانةوقبل أن نقف 
ين يف املع يري اليت ق م ىلع أس س ان لع فإذا ق م ىلع  ،اجو  الز أن ناكا

فأّنا نل  أن  ،واالعتب راا الزائلة ،الع طينة ةووالَ ،منطق انلظينة الق رصة
م ا واألس  ؟! . أخذ مداـه و ،لغ نتاجت  بال  ا ب كبنقف أم م ـهذه املقدا

 ،ة لعيو مينيضيا ملااة جينابااة رضوروإذا َكن الطالق طمث طة ع
ل بفق ،قصوى رةوبكامة رض طوورش ، أسس متينةفإنا قا م الزواج ىلع

 ريسحقو ،ويقطع الينواط  ،ي دم األرسة هأن يقع انلدم ىلع الطالق ألنا 
 هو ظلا  ،الوئ مو  ـهاتلا  هاذلي ريسود اجوعلان  أن حنك  الز ،املش عين

ق ذلك ىلع همح  وأن نصون ،الينمحةو داةوامل  . .هجو خري طيم ن ا حتقا
بت ادلنا  إج ال يينضون ط ستمينار  األجواج اذليح  ربلقد جينا

 ،رشوط مستحالةب هأو ربط طالقلطمنع ا ذلكو ،الزواج ط لعيش مع ً 
بت استعم ل املينأة   مَّت  ويطينب ،كمت ع يأخذـه  الينجل مَّت ش ء وجينا

َكن املوقف األول عذاط ً للينجل ف. .دون أيا بقوق أو النام ا. .ش ء
وَكن  ،طال ميناءوب ط ً لشاوع الاس د يف األرض  ،ىلع بدا سواءاملينأة و

ـهو  موقف اإلسالموَكن . .وانـهمح  هم  طعد للمينأة ان ً ـهو املوقف اثل ين
 . .واألم نل والعد قا حلا
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 خيت أيب مس عد

! .الينج ل  أيا  ةيمكينلينغدة الا ة اتل نك احل :  ق ل مديين املسة* 
ت الينج ل يبتدعون مح األس يلب ويل ،وم  خ ب ظحا مح سما ك فالسوف ً 

 دة وـه دوء عوين  لون م ح الس  ،م  جيعل با     الزوجااة ـه نئة مطمئناة
ة . .تمثل م  نل ،ابل ل م اآلن إىل املنصا   ..أطو مس عدويلتقدا

م  ةىل املإفتقدا  ،ق م ةلل اي وط ،العمينيف العقد اليناطع مح  لرج نصا
 س ه بلَكن و. .علاه ـهائة انلعمة ،جهون رض ال ،ممتلئ امس  مح غري ِسَمح

 نم َهل اذلي َك كحا لو ،وثينائه ه وـهائته ومينكبه ال يويح بيشء مح غن
ا يد خين وجملسه الا ،قصورلأشبه طقرص مح ا ينج ل م ح لراء اوك ىلع م  ل

س عة ووبكمت ه  ،بديث هوبسح  مح خي لطه يعجب طأدطهو. .يناءثونعمة 
ل لقف قو. ف.ينبلة االطتدائااةملوج يف دراسته ا وـهو ل  يتج ،ثق فته ااًل يتأما

ال  ،شجون وبدييث أيا   انل س ذ :لوق  ،ث ا أل  اتلحااة ، رضيححلجوه او
ف و دية لظ ينبلاا يا ـهجينو. أن  طد. عيتة؟ ويف لكا .أدري طأيا أخب ره أطدأ

فق د  ،ةرشوكنت حباا ً ال أجت  وج الع   ،علا    اليت كنا  ،ساةعيشة الق ملا
س قتب األقدار و ،وج د ّماِظع ،وأكرث انل س يف فقين ّمدقِع رييتشَكنت ع

 ىلع ع ينافاتل ىلإقتب سوق ً عجب  ً  ث ا س ،حلْضابا ة  ىلإ ،مح أـهل الَوَبين
 ، لينَكط هوأح بحت مالجم  ً  ،ف  اصل س بيب طأس ب طه ،طعض أميناء احلْض

 ،دم ةخليف ا خ الصواإل ،  كنت علاه طتوفاق اهلل مح األم ن ةملثِق يب وف
يف  تلف دخ ،انلعم ةورثاء لفأغدق يلعا مما  ط  يديه مح فيل اهلل مح ا
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ال م   و ،الغ ىن طم   أع ينف م ح أطواط هيلا إفسىع  ،طعض أطواب اتلج رة
 ط  يدي م ح مح السن  يحرشأحبحت وأن  اطح عو ،أعينف مح أسب طه

 ... وذلك فيل اهلل يؤ اه مح ريش ء.م  ال أبيص لاألموا
اس تادا   ولكحا خري م ،يغدو ويينوح ،أنا امل ل مت ع لوح ىلع

م ح  ،سته م  َكن جيتمع يف جملسه طصورة دوريا ةلمح ححبة األمري وجم 
اذلي ح يتحا ون ام لس   طينوائ ع الش عين  ،لق ء طعض العلم ء واألدط  ء

ة ش عين  ،لسم عهوأطينب  ،وأن  طاطينيت أببا الشعين ،ن األخب روعاو وخب حا
كن ت أم با و. .يشء الكث ريال. فكتبت وباظت مح ذلك .وأخب ره ،الغزل

د م ع جوج يت س رية اوا  ز ذاإأناب اس نلا ع ينيا ىلع لاغ زل لجت س أجدا
 . .نويكم  أبسح 

الشعيناء ودواويح  ،لعت أما  ا كتب األدبمكتبة وَكنت عنده 
م   ،فكنت أقيض فا   الس اعا الطوال ،اختالف طبق     وأجم ن   ىلع

 ..ط  قيناءة وكت طة يف جممويع اخل صا 
سن   رشادليا وعشرييت طعد أن انقطعت عن   عوزي رة لعدا و
ة ض الظن ون وبع  ،إالا ش وارد ال الكم ،ال يعينفون شيئ ً مح أخب ري ،  ما

وعدّا علا   ط بعض  ، م  أدـهش أـهل وب  يدي مح األموا ،واألوـه م
ومكث ّت ف ا    ،با      ريا وغ  ،مما  أحلح أبواهل  ، طه يلعا أنع  اهلل  م

ىل عم  عزم يلعا إ عودةل. وعندم  أردا ا.وكأناب مولود جديد ،ستاة أش ين
ج  ن  الا وأإأن ال أع  ود  دليا او  ب  دى طن   اإ دلياو يل واخت   ر ،م  نوا
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! .ح ط ع ة ال وادلم . ولك ح الط دا .طموب ي غري ذلكوَكنت  ،عموميت
ق يناا  ،وَكن يوم جواِّج مش وداً  ،طتق يلدـه  واعدا    ،دية يف ابل و زواجت
 . .ملدينةايف   عم ىلإ. ث ا عدا .ونلت طه رض ـهم  ،دليحاطه ع  الو

انلك د املتواح ل طي ب  ةّ  ومنذ وطئت قدم ي املدينة طدأا با 
انتقل ت م ح ش ظف   رغ   أنا   ،بسبب أو مح غري سبب ،وب  جوجيت

! وال ختط ين هل   . ديةبلطمثل   يف ارف ـهاة ال حتل  با ة  ىلإالعيش وشدا ه 
جتد يل يف  ال ،يلعا  رتفاعةم ،ن سلاطة اللس ،ملزاجاعصبااة  . َكنت.ىلع ط ل

ة ابرتام   آخذـه  ط  حلل تنوك ، كذلك كاال أظلم أبسب    وأ ،ناس   ذرا
! وعن دم  .يزي دـه  اج رتاء يلعا  نَك  سعة بلّم مع  لا ولع ،م ً دائ لصيتاو

  و  جين  أض ع ف وفتجا ،أظ ين هل  طعض اما ء أيا م ً  ـه نت   يلإتشتدا 
 أن   ش  با ال أح يت ىلعو ،عن  ءلفأذوق ط جينـه   ّم ينا ابل الء وا ،ـهجيني
 . .ـهجينـه 

  حتبُّه حمَ  حيباك  فال   َب   حتب ْ  ّمصابِة أنلاوِمَح 
ّم الوّدَّ امما )  ( َل وَيغتَذي األغالَل قلبّه  وّتَقدف
 ال أجينب    طكلم ة أن  واهللو ،س ءةاإلوط ول يلعا تل م دا يف او

ة ل أينا مح قباو ،يدلو كينيّ  وا ،يمنعب مح ذلك أنا   اطنة عّما  ،ابدةو
ول نئ  طلا ق امل ينأة يف  ،ن ملينأّة أو   اأن  َّْضَب  ،الع رواللؤم َتّعدُّ أخسَّ 

ة مح رضب   ألن أونظين أـه  وعشرييت أـه يه ال تس مع و! .ش تم   وف مينا
    وط   األمين أن  ينف ع ح  ل. ووح.غزللأشع ر او ،م ا الينقاةالا لكإمبا 
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ة م ح تّس مَع م ح يك ون عن دي ل ،ألدباطعا دة ع ح  ،طكلم ا فظا
وججين      ،ووعظت    طي ب وبين    ،عظ  األمين يف ناس كثرياً و. .فضا

د    ط لشكوى  ،ججيناً كبرياً   . . ً شيئ وك  لمح س كليغريا ذ  لف ،وادلـه لوـهدا
دـه  ط  لز  ل َ  ول"  : رضيحاحلحوا مح طعض  ىلوـهن   ع  اج و   دا

أطو  يلهإفنظين "  !.لكا ـهذا الصيت  ! كاف  َصيّت علا .ينكم؟! َعَجب أ.اةنطث 
ين فاه أطدلم  ا ـهذ :هل لق و ،مس عد ّمبتسم ً  كنّت  قدل. .ي  ح بيب اً   أفكا
ين ط لكا ىلع ساة أمحّل محلًة ق    رأي ّت م ح س لوكمل ،اثل ين لزواج  مح ياكا

ة  نَ . ولك حا طع ض أح ح يب َك.نس  ئ   وأوالدـه  لظ مل  لطعض ا م ينا
 س معا :يل ل. فق  .لش ديدا يَنِّجوش َعين حبَ  ،عندي فسِمَع طعَض الكِم   

وعن دي ي   ح  بيب  ،قبل ك ءَ  لقد خيَتّا النس !عد سمنصاحيت ي  أط  
ةلا الا إ ئ حا اال عالج دل ء طعض النس إنا  :دواؤك  ،عقل   وبلا    لتشغ ْضا

! فع الم .رةوالص ط  ذه يل ه إ ال ريس  ء اهللوك لمث إنا . و.ج  وعح أذى ج
. .  أجب ه طكلم ةل و ،؟! فس كتا .ت مقت درأن و ،ة حلاا صيت ىلع ـهذه 

 ،لعلا     اا د ،أطِلّق هل  لكمَة   ديد :. فقلت.كحا الكمه أثاين يف ناسلو
اً  أكح ج   ل إنو كأنا    و ،جدراءاجادا ىلع أن ب دجتب طنظ ينة   . فم .دا

اين أن أفع  . .ل تحدا
واألم ين  ،موالعالق ة مع     ت أجا  ،والعلاة فا    تا ق  ،ميناا األيا مو
فأطلق ت هل   لكم ة   دي د . .لصيتافل  أعد أطاق  ،ءاً ىلع سوءويزداد س
 ! .لفام  أقو دا  ج ينا إ هللا! و.اسميع ي  أما مس عد :وقلت هل  ،أخينى
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فقل ت يف  ،يتل! وـهن  ث را رج و.فعل فنت رجاًل ك نإ :يل لت فق
 . .اب األمينلكا   م م حا لألفع هللا؟! و.لوم  اذلي يمنعب أن أفع :ناس

طإب دى وأن   مق رتن  الا إق ف و  يمض يلعا ش  ين م ح ـه ذا املول
اا الاّ  وىلع  ،مح عشرية رشف مناع ة ،الص حل ا الق نت ا ،يلا ااخلريا

رغب ة وَ  ،خ ري ادلنا    اجتمع فا  قد  ،ألدب رفاعةاتل ذيب ومح ادرجة 
 حا إذا وأح دقّ  ،اقع دَ   حا إذا وأعظمّ  ،النس ء إذا ق َم ت أطوّل  ،اآلخينة
وأبظ  ـهحا عن د  ، حا يف املج  لسوأك ينمّ  ،وأب با حا إذا س كتت ،تق لَ 

ت ش يئ ً وإذا حنعَ  ،تمَ بسا  َ  ّت وإذا ضحك ،تمَ إذا غيبّت بلّ  ،املؤانس
 ،طيت    و ل زمّ  ،جوج    طا عّ  ّ  ،  ذيللة يف نْاِس  ،عزيزة يف قوم   ،اجوادَ 
خطَا ت . .ثياب ً كبكينث ا  ،َكنت طكيناً َكثااب ،مودأمينـه  ُم ولكُّ  ،ولود دودٌ وَ 

وأن   أعل   أنا  ،اض ع  وملَكت عق   طتودادـه   و و ،قليب طلطا   وأدط  
 ت َغي ةً ومع ذلك فقد َكنَ  ،نهستحسِ مّ  ه يف ع ِ سنّ بّ  ّف يتي عَ  اليشءَ 
وخاينـه    ،    وط   رة ناس   وعا فِ  ،عقل    ج ب ةِ ورَ  ،وج    سِح يف بّ 
ن  درة  ،غياي ة الط ينف ،والبرش ط فحة ابل جة ،قلالة الالكم ، وأدط 
 َعت ض طعدم   ،وأف ن  بيبا وغزيل ،يبقل ينع خصصت   طمشف. .الظينف

دا يف ناس  س ورة احل با .ووجَدا طغات   عند ـهذه ،عند  لك  ،. فجدا
غ َزَل ح داه الاذلي أعط ى  ،. وجدا من   اتلن غ  الينقاق.ومتعة الشعين

   دى ت ع ينائس  ناهكأالشعيّن حبح أو ،ملة ياة احلينالش ع هاءأجوو ،متعالمّ 
 . .ال لكم ا وأوجان أ غىنا ط   ،أيدي   ط 

 ىلع كرثة اآلراب منك رَِغّب  يل  فليَس  ـهواكِ  يف  فّؤادي تَس ىم
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ي حبباك يف وـهواَي أنِت فال يكح  ،فأنِت اهلوى  رَساّب  احلا ة َبظا
 أن  ط بل ِب  :قلّت    َمح طب يب ؟   :ّجْر ّهّ   ل ما    املحبوّب   يل  ق َل 
قَت     بانَم    اهلوى   َعيني َف   أخطأَا  : يل ق َل    طا نَن    فا ه  فيَنا

  ابل   َب عل اه َموـِهن     أط يّنّق    جئتّ ه    فلما     ع  مٌ   وم ي  ى
  ـّه ن  ط بل  ِب   أن َت   إالا     ث َّ   انّظين فم   :قلّت  َمح أنَت ؟ :ق َل يل

 ي  أن   ف دّخل احلّبَّ   وَعينفَت     اهل وى   عينيَف  أبسن َت  :يل ق َل 
رٍة م ح وّمس  عد ىلع ح  ىل أما إماّت اخل يَت نو ،ش يناً وس فينا ط   

جتم ع علا    فت ،طم  ل  يكح من   حبسب ن ،كاال  ّا جأ ،الينيبةوشكا لا
 . .مصابت ن
 ، وس واسيفَة طيني ق ع ودي طالكنّت  ،لسايناعندم  عداُّ مح و

ّح ناس ىلع رشور ال ،أرضّب أمخ س ً طأسداس ل هل  وال آخين وأن  أوطا . .أوا
لكا ابتم  ل م   ل أع دا و ،ل البتم ااالبتم ّل طعد ويتوارّد ىلع خ طيني 

 ب ىلع طييت يف بلطينقّت او. .علت. ولكبا ال رجعة يل حب ل عما  ف.ين سبه
اَ  أبببّت   كم ،ريخلوجبواري أما ا ،ر ضح انل و فاتح ت يل أما  ،أن أس ما

ن   َكنت تستشعين قدوم.مس عد ال خ دمت  
ا
! .ول املا ج أةهل  . وي .. وكأ

ـه ذه أختّ ك  :ّت هل لقو ،حااةتلا  علا  قاّت ل! فأ.يلا مدـهوشةإنظيَنا  لقد
ج يه وفنظ يَنا يف . . هل! فأبس ب اس تقب .ريخليكتّك أمُّ ارشو ،يف اهلل
 غيَّ ت  ا . ث .با ء ممزوج ً خبوف وريبة ،ّمطيِنقٌة رأَس   ريخلوأمُّ ا ،ووج   

ث  ا اعدا  ،َكن ت كأنا    س  عة ،حلظ  ا ألرضاىل   إأما مس عد نظيَنـه 
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قَت طبرصـه   ن    ينيّد أن  ق ،يلا إوبدا
ا
ث  ا  ،ع با   ـهطرص غاوج ، شيئ ً وَل وكأ

ب  . فاتح ّت ابل .ب وراءـه   ابل  قتلوأغ ،بلاتاىل إ ودخلت ،اتتتلا
 ل خ ري ب  وطمأنت   طأنا األم ور س تكوّن ىلع ..ريخلوميع أمُّ ا ،تلدخو
بواأ     و. .وـه  والظ حا ل وال تشغل ط هل  بيشء م ح ا ،فال  قلق ،هللا ذنإط

تس  كنه أما مس   عد  ذلياامن   ح  حطعا  داً ع   ،جن ب   ً يف طي  يت ف   رَغً 
   .. وأوالدـه
ةخلا  غينفت  حوأما مس عد ال ختينج مان  ثالثة أيا م لمىض عو . . حا

 ،يه ط أطىه جينت   و ،فوجئت ط   طع د ذل ك عش ااةو. .ال  يناين ب  الا إ
 غ ري دي دن   ىلع ،دئ ة ـهوادع ة  ،مبتس مةض  بكة  ،   لوأبسح بل

اكان   امهللا . ."دخح  ىلع ةنـهد" لعلا    :تلقو ،ف ستبرشا خرياً  ،اعد   و
  .". .م  ظ ين من   وم  ططح ،رشا الات
رف ع   هل ال أع ينف  ، ـهذه السريةويه ىلع ،األيا م لوميت أيا م  و

 ،بيش ء  ال   ذكين يل أم ين رضا   و ،كس طق اعد    لوال ـهجين قو ،اوح
. .هلل ورس وهل اب أوج م   ىلع   أن  أعدل طين مو. . ل  يكحاً وكأنا أمين

ق  وىل حإيب   و طوارا عالقت  م   وكأنا    غ ري  ،رة ممت جة ال أك د أح دا
ا وس مع مل   طاذلي ح  ،ظ ذل ك خلا ص جلس  يئحل. بَّتا .أعينف وأع د

األم  ين أينا أك  ون يف   . وبل  غ ط   .ن   ويه تس  لقب حبدي  د لس   ،ح  و   
 :ل؟ فتق و.ذا وم  : ف أقول هل  ،نع   :فت أي إيلا و ق ول ،جلس وبديملا

 . .ولكبا ل  أن دك ،ال غىن عنك :هل  ل! فأقو.ديب سمعتك  ن
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ِفَتنوينهَضعيفََ:قَعجيبوِفَنظريَأي هاَالسانةَخملرأةَملاَإنَ 
ََ،قتهلوخ َاهللَوَ،غرائهإوبفتنتهَقوي  تعالذتَوَ،جل ذتَقدرتذهتعاىلَكأن 

َملذرأةاعليذهَطَل َطغيذانَفسذلاونَالرجذ َللظلذمَاسذتعداحرمتهَعلذمَ
َزينةَادلنيإ.َو.وتطامنَكربياءهَ،غلواءهَررستلَ،ابضعفه َألحسبَأن  اَي 
ََّلهذباَقيمةوماََ،غرائهاإورأةَير نتَعنَفتنةَاملَنإَااَالَوزنَهلوفتنته

ةاو رأةَلذمَتقذرتنَبزينذةَاملذَنإَحلذرثاوَمامةَواألنعذوَ ي َاملسخلاوَ،لفض 
وفتنذةَيذريََ،رأةَزينذةَحي ذةواملذَ،تلكَزينةَجامدة.َ.غرائهاإووفتنتهاَ

َبالءل َءَيتسغراإوَ،جمر َادلم َىلعَالرج َبن   َلَ،ط  ةلوحتد  َ،ملزعومذةاَقو 
َ.َ.هومةولغلبةَاملاو

ثن نأ ملجل ساليس مح م ديين  :رضيح طعض احل ل وق  أط و   حي دا
وأخب  ر  ،نلك داب دي ث فقد مللن   واهلل أ ،غزهل حميشء مس عد عح 
 . .األخذ واليندا 
 ..نع دلين  مح ذلك م ال :ملسةامديين ل فق 
ةخلبديث املج لس اوك  لوم   :عدس م وأطل فق   ؟! . حا
 ،نع دلين  مح احل ديث م ح رقا ق اهل واء م ال :ملسةامديين ل فق 

 . .كذلودعن  مما  دون . . ءامل وسطح ،وكن ي ا الشعيناء
ء طأش ع ر  الا وأن إكنت ال أعود مح ساين  :عدس م وأطل فق  م تيها

وطيند  ،وناس حتبا جتديد احلا ة ،حتدو  رغبة مشبوبة ،أجياح ط   مقدم
ة. .و   رة يل ىل. .  رة سلموُمبوبيت . .امللل  عدىو   رة ّس . .و   رة ع زا
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 ،ال يت منحت    ب يبا  ،. أوراي طذلك عح أما مس عد.ف طمة و  رة. .ىنوبّل 
ةبلفدخلت ا ..وأخلصت هل  مح قليب ك أينا يف س وق و ،لأن  أقوو ،ات مينا

وأخط ب  ، من يتاً  وختاالت ناس أينا أع ت ،أو جمناة أو ذي جم ج ،ظعَك
  : سنلف اوطأل

أْن   قا   ةً رِ   مل   ث   وّب   قا  ط حلم  لا لَْم ومْح بَ ىلع سَ  سالمٌ 
 ّ  لام   سري

 ىلع اب تَكمَ ال ولك حْ  علانَ   ةً    ا ا حت يندا   أْن       ا ل ع  ذا  وم
 ادلم  

ْوا م ً   ً غيني  حبا  :هل  فقلّت  سدوهَل  اللال أرىخ وظالمّ  رَسَ
 متاام  

 منْ م   احلن دَس  قا َمْح شَ  أدرِ  فل       طَ رٌق   وأْوَمض     ـه  ي ثن  فأطدْا 
   أم   وقت ؟ أملكا ـهدين يف ريش       ه  طقلب أينا   ه يكاا    أم :ْت  لَ  وق

ل جبدران طييت ،فق طلتب طكلا طينود  ! .وكأينا أ غزا
ة  ر طغري وقد ـهجين ب  ،وقلت هل  مينا   :ال سببوميتا
خلقتَهواكَكماَخلقتَهو ََمل هذاََفؤانكَزعم تَاليَإنَ 

َاَهل
َنلذذاََ:منعتَحتي تهاَفقلتَلصاحِّب َأكِثهذذا َكذذان ما

َوأقل هذذاَ
 ه يناسلّ ت شكواه يلىل  ّ إذا سمعَ    لعلاه   قام ً سَ   يّحيّ   طأن ودُّ يَ 

 ه يلىل شم ئلّ  عند  يوم ً  دحمَ تلّ    وي نا للمعينوف يف طلب العىل 
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  .. يكينلا  لغري وج ه عمون كح أن يمالعظا  اهلل ستغاين وأ
 رسوهل   عن   اعد وإن ل   عده كام   عوده  يودا السق َ  ححاحٌ 
 كم  قد يينوع املشاق ِا خلال    ـهل  ين  ع عند شَك ه  :يلعل 
  :ش عينلاطقول  ري طعد أسا تلم   مثا  م  أكرثو 
 أِناق ً وبست ن ً مح انلور ب يل  انلدى  طلاه مَالً  نزنل  ولما 

 األم نا    فكنِت  فتمناين  ىنً مّ  ه املَكن وبسنّ  أجدا نل  طاّب 
ة ة وال نَشا  ! .وكأينا أن ِّج أعجمااة طكم ء ،فال أجد من   ـَهشا

ة    :وقلت هل  مينا
ةَ   ِب  طَِعا  إيلا   وََسىَع  َجَع  َل الَمِلا  ّك ّخ  ّدوَدـّهحَّ   َوةٌ   نِس  َعزَّ

 نَِع لََ  

ةَ  ولَوَ  َح  َشْمَس  خ َحَمْت  أنَّ َعزَّ لََقىَض  يف احلّْسِح عنَْد ّمَوفَّق   اليُّ
 لََ  

ة ـهجيناً غري كيني  وال لاوـهج    :فقلت هل  ،لين ب مينا
ا  أف ط  م اًل طعَض   مرصِ ِأجمع  توإن كن  ت ق  د     لـهذا اتلدل

 فأل 
 القل  َب   يني   أمّ   م م     كنا  أو     ق      ِك ببا  أنا   مبا   كأغينا  
 ياعل

مِت الّاؤادَ    دِ     ٌف ط حلَدي    ونِص  قَتا  ٌل      فِنصّاهّ  :وأناِك قَسا
 ّمَكبَّلِ 
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   طِِك  م  ْح ثا     يب    ِثا  فَّس   ف      مبا َخلاَقةٌ َس َء َْك فإْن  َّك قَْد 
 لِ   َنْسّ 

ي َذَرفَْت   وم  ْعشَ  يف  بَِس  ْ َماِك      َعان ِك إالا تَلْْضِ
َ
ِر قَل  ٍب      أ

 ّمَقتَِّل 
 َ  ـهواك طمنس  عح فؤادي  وليس   الينج ل عح الصب  ت عم ي ّا لَّ سَ ت

ٍ  لَطاٍف   وَكْشٍح  نْب وََس قٍ     َكمَديِْل خّمرَصَّ
ّ
 يقف الّمَذلَِّل   وِب السَّ   كأ

 طأمثل  منك اإلحب حّ  وم  بحطّص    اجنل الطويل أال أال أي   اللال
  !.وأظل  وأطىغ ،قيسليلل امينئ امح  لأطو نيل  َك كحا لو
ة سايناً طويالً  وس فينا   ،ُمطا   اآلم  ل ،ب لحلرصوم اموأن   ،مينا

  :  يلت إفكتب ،ذاـهل الاكين واللبا  ،قلبلاكَّس نم ،مشتات انلاس
ال كع واء  ،كنت أ مىنا أن  كون يللة وداعن  كم  ق  ل الش  عين

  :اذلئ ب يف وادي ادلوارس
مَ ََباتا َََيللةٍَََبأنع  بحَ َب داَََحّت  حَ ََص  َاألشقرَ ََفألغرَ ََت لو 

َالف راقَصبابًةَ وف  ََفتالزماَخ  َثوب  ض  
َبف  ريم َالغ  أخ  

َالم عرس  َ
َ تناَهنداًَيلت  تََدَعَ تَامَأْنز  ناَوشف  اَأنفس  َيدََمم 

ةًَواحدةًَو تَمر  َم نَالَي ستبدَََاسذذتبذد  َإن ماَالعاجز 
 مِد وهلا كَ  مّ   َب  كت  كتبّت إيلك مح طدلي 

 نايندِ يناا مّ  ط حلسَ   ان  العَ  ِف  واك كئاٍب 
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قّ   بِد حين والكَ ط  السَّ   الشوق  ّب  ه هلا يؤرا
 طاِد  عانه ح ويمس  د  ا ه ط قلبَ  ّك   فامس
بور قتلنن  ث  ا ل   حيا         طينف  يف اليت ون  العا  إنا 
 قتالن  

خل ق  وـهحا أضعّف   ذا اللبا بَّتا ال بيناَك طه  عحَ يرصَ 
 إنس ن   اهلل

َفتحارَبنَتمن عَوسماح َََهاَهَملحات َدَُّص َ َوت َغريَاهلوَ ت َ
جة أيح أنت أيات   العزيزة زة ،املتعزا ة املتلما ؟! مح ق ول طع ض .الص دا

  :املحبا  وبا    
ا َم  تَتركتَبصدركَضعف  ََكِثةَمنَحبلي هاََََََوإذاَمش  َالوسواس 

ولطَالسايقَبهاَواحلايسَََََهذذفرأسَ َََالل قاءَ َََطابََوقدََقال ت ََ:قدَخ 
ملسذةَيهَنشذوةَاَّلكذر َوََََََاِن مذفََونَ ذذذذهذالعََكذذذتياذبهََأكرم
َآيس

  :عين الشطقول   هل لم  كنت أ مثا  اً وكثري 
وّبسن ً وإن أمست وأضحت طال   كأنَّ علا   لكا عقٍد مالبًة 

 عقدِ 
  :أو طقول اآلخين

      يوم اتلقانوال طعدـه            قبل    مينياة  ع ال َل  مث أر ول 
 مواداع 
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وخشاة شمل ال ّحا أن         كون  إيل   قبية احلبا ط حلَش  ش
اع  يتصدا

 ء أن    األبش    ك   د هل   ٍة  وأنا  مت ح غري   ن تراجعَ   فم 
ع      تقطا

مح ادلنا  وإن  بيشءٍ   دون    ع انلاّس أن ال  قنَ  لقد خاّت 
 قنَع  َكن مَ 

  إيل   انلا َس و أىَب   ال دون   إذ بِ  فا   انلاَس  ّل وأعذّ 
 إالا  طلاع  
ة طعد أن اشتدا يلعا َوَمينِضتُّ   مت هل   ،جين وط لاهل طالء مينا وقدا
. .و قال العث ر ،ى جتيت اخل طينوجد ندو ،رطعد االعتذا راالعتذا

ة مبلغ وا طلغت من   أل ،أطا   ً مح الشعين  فكتبت هل َ :عذرالل مينا
َلتق ََاأناَم َرحجَ َاموَت  َ..تينجَ اَومت 
َفَ سَ والَ َ..ه ترتَواماًَأرحَ نماًََرت 

نَ ديكَاجلنَ َ"ولمَأك   .(1) يتت َآثاماًَأَ"َك 
                                                 

(1 )  َ د أطو ُمما واسمه  ،(ـه 235   161)عبا يسا مش ور  ش عيننيكَاجلن 
 وبديث ً م ً وقد تسما عدد مح انل س قدي ،طح عبد السالم عبد السالم طح رْغبَ ن

ي وى غالم ً هل تب األدب أناه َكن كمح خيته يف وَكن  ،و مثالوا موقاه ،حا ديك امط
 ،ث  طلغه اخليت ىلع بقاقته وححته ،وقتل م  وأبينق م  ،طوش ية ف   م   طه ،وج رية

 ،ومكث ش يناً ال ريستااق مح ابلَكء ،واستاقنه فندم ،وأنه ظلم م  ،و ب  هل أمينـهم 
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ومن   يف  ،وق ل فا م  األشع ر الكثرية ،وال يطع  مح الطع م إال م  يقا  رمقه
  :ام رية
    اليندى طادي    ثمينَ   هلوجىَن       م م علا ع احلِ  ًة طل   طلع ي
 مح شاتا   اهلوى شايتا ى روا      مح دم   الرثى ولط مل يّت روا 

   ي جتيني ىلع خدي  ع ومدام   قد ط ا سايف يف جم ل وش ب  
     لا نع مح يلعا  أعزا   يشءٌ    فوبق نعلا   وم  وىطء احلىص

   أطكي إذا سق  اذلط ب علا    أكح  ل  ألينا      قتلا  َكن  م 
 ود إيل   وأنات مح نظين احلس   لكح ضننت ىلع العاون حبسن  

  :ه يف الغالمشعين ومح
 أو أطت  طعد الوح ل ط جينه   أشاقت أن ييند الزم ن طغدره
 درهخ مح ه ورفعت  ي بللات   ه قمين إذا استخينجته مح دجن

 ه الاؤاد طأرسه   ول ملء احلش   ة  كينام يلع ه وب  ه  لت فقت
 يف حنينهواحلزن ريساح دمعيت    ح ن ئ   ع دي طه مات ً كأبس

 يته يف ق طكى هل  ن ط لّح ك   لو َكن يدري املات م ذا طعده
 ه مح حدره  قلب خيينج ويك د   غصص  ك د  غاظ من   ناسه

 ف ُممد طح جكيني  الصحا أخيت  ط    .وـهذه األطا ا  ينوى لغري ديك امحا 
َكن مح  :بدثب ُممد طح منصور ق ل :بدثن  عبد اهلل طح أيب سعد ق ل :ق ل

وَكن مطلوب ً يف س ئين  ،وَكن مح الاينس ن ،غطا ن رجٌل يق ل هل السلاك طح جممع
ث   ،وَكن خطب   مدًة فمنع   أطوـه  ،القب ئل طدم ء قوٍم قتل  ، وَكن ي وى اطنة ع  هل

 ،فدخل ط   يف دار أطا   ث  نقل   طعد أسبوع إىل عشري ه ،جوجه إي ـه  خوف ً منه
فحلقوا  (اثلأر :اذلبل) ،زارة ثالثون ف رس ً لك   يطلبه طذبٍل فلقاه مح طب ف
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َ ََينن َأنِّبَذلنن 
َ.َ.ويتهَ َاًَومي

َووه ََؤاني َف َوَ م نَأهَبت 
يت َ..واحت ف 

َِفَجل  َهَ ف يت  ََو  َاملتاع ب 
َ..ويتهم  َ
َذناَم بب  َ؟َيَق لِّبَياَح  َب 
َ؟!.نيتجَ ماَو

َاتلحيَ  َهاََم ثل َةَ ر نُّ
ل متَقأنّنَاحل َكماَع  َوق 

                                                 

وأخثح ـهو بَّت أيقح  ،وأخثح ط ميناح آخينيح ،علاه، وق  ل   وقتل من   عدداً 
 .وإين أبب أن أقدمك قب  ،م  أسمح طك ناس ً هلؤالء :فع د إيل   فق ل .ط ملوا

وأنشأ  ،فْضب   بسااه بَّت قتل   .دكولو ل   اعله أنت لاعلته أن  طع ،ق لت: افعل
  . لك األطا ا يقول

ث  نزل إيل   فتمينغ يف دم   وختيب  ،وذكين األطا ا املنسوبة إىل ديك امحا 
ق ل:  .فحملوه واطنة عمه فدفنوـهم  ،وبلغ قومه خيته .ث   قدم فق  ل بَّت قتل ،طه

 ،أن قومه أدركوه وبه رمق وبلغب :ق ل .وباظت فزارة عنه ـهذه األطا ا فنقلوـه 
 .وبيق عندـه  يوم ً ث  م ا ،فنقلوـه  وباظوـه  عنه ،فسمعوه ييندد ـهذه األطا ا

 .واألعالم ،وسري أعالم انلبالء/58، 14/55واألَغين  /156/ 6انظين الوايف ط لوفا ا 
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َنونَه جريََؤانيبَف َع َ 
َ.َ.تقانَمَ رجاهلإن ماَ
َوَ اهلَيعاًَِففشَ َِّبسحَ  َ.َ.َمينِضت َأي 
ة  أك رث ألوم ناس وأن   ،كثرياً  اً ـهجينعتب أسمقد و ،وقلت هل  مينا

ة  لوا أل وأقصد ،مح أن ألوَم     :حدبه املشاذلما طم  ريمينا
  قرِصّ مّ  الامة ايلومَ سَ  وـهل أنت عح  برصّ مّ  ـهل أنَت  :ل هلذا القلِب أال قّ 

  ينّ نظّ     َ ه ب لبّ    ق  إيل  ريّ  ط يَ      جليسّ  َكدَ  ا يف الصوِا إذا أخذَ 
هل  مش عين وأب سيس  ،ن قة أحالة كوم ءإخ ء أال هليف ىلع  
إنا    عينف للشوق واحلن  معىن  ،ال يعينف   كثري مح انل س ،مينـهاة
 قطع الاا يف  ،ط   الشوقفاطري  ،وحييناك شجن   ،يأخذ طلبا   ،لاالً 
  :والقا ر

َنلضوَأوه نَا َعظمَ لأقول  َمنذذفلذمَيبذَََََهاسي  ذذق  َه  َذهَغذي  ش 
َ ذجم َدل 

َواهلذو  َبالشذوق  َذذذق كَحتناذذذوشََََخ  يينَابتالكَاهلل  َاحلمذام  ان 
َاملغر ن َ

َ َيَالظلذذيذََََنعذوةَاعشذٍقََفولَّتَرسيعاًَخذوف  َذوب  ماء َِفَلك 
َ َف دف د 

اَ َن عويتَوفلم  نت  ذذذوطاًَإىلََََََن تَِفَالسيَجد  فاكن ذذذتَهلذذذاَس 
َ د  حوةَالغ  َض 



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 138

الً  ،ت هل  مع  ب ً متذلاالً وقل  طبع ً  ،ليوـهجين ططعد  ،راجا ً مؤما
  :وذالًّ م ان ً  ،وقد اعناّت منه طالًء ّمبين ً  ،من   ال مبا 
ةَ  َربْعّ  ـهذا َخلاَىلَّ   اطْكاَ  َباّْث َبلَِّت  ث َّ  قَلّوَحاّْكَم  ال   ْعقِ  ف َعزَّ

ْدرِى
َ
َة م  ابّلََك  وم  ّكنّْت أ  وال ّموِجع ِا احلّْزِن َبَّتَّ  ََولَِّت  َقبَْل َعزَّ

بَ  ْت  َوفَ  نَْذراً   ِذَرةٍ  َكنَ  احلَبِْل طَيىَْن وَبيْنَ    ِلَقْطعِ  وَكنَْت 
َ
 ِت  لَّ   فأ

نَْت يَْوم ً  إِذا ِصابٍَة  لُّ مّ  زَّ كّ  ي  عَ  :  ّت هل َفّقلْ   َذلَِّت  هل  انلَّْاّس  ّوطف
 ِت  لَّ    َء إالَّ جَتَ   ْما  ُّ وال عَ   َتعّ  بف َماَْعًة   ٌن مَح احلّ   ل  يَلَْق إِنْسَ و

ْعيَنَضْت 
َ
ن دي َحْخيَنًة بَ  أ

ّ
ين أ
َ
 ّس َجلَِّت  ط   العِ  مَح الصُّ ف لَْو َتْميش كأ

ا  َك إِالا    ً فم   َلْقَ  َحّاوب  فَمْح َملَّ من   ذلَك الوَْحَل َملَِّت  لًَة  خَبِ
ط َبْت ِبًم ل  ييَنَْعّه انلَّ ّس َقبْلَ  

َ
وَبلَّْت  اَِلاعً ل   َّكْح َقبّْل  أ
 لَِّت  بّ 

ِريّد اثلَّ 
ّ
ّظنُّ    َواَء ِعنَْدـه  أ

َ
َطلْن     وأ

َ
  الَمْكَث    عنَْدـهَ  إَِذا م  أ

 َملَِّت 
اّن َشتْم وم يَّكلفّا   َذلَِّت ْح للَملاك اْستَ  ـَهَواِّن ولك    ط      الَغرْيَ

ْعيناضن   ِمين     ً َغرْيَ داٍء خّم ئ   ً َميِني ئ ـَهنا
َ
َة مح أ    م  اْستََحلَِّت   لَعزَّ

ـْهاًل وَمينَْبب ً 
َ
ْت هل  فإِْن  َّكِح الّعتىْب فأ يْن وَبقَّ    وقَلَِّت    الّعتىَْب دَلَ

ْخيَنى فإِنَّ َوَراَءن
ّ
ْئّ     وإِْن  َّكِح األ  لَكَِّت َمن ِويَح لو س رَْا ط   الينف

ْبسىِن ال َملّوَمًة 
َ
و أ
َ
سيىئ طن  أ

َ
يْن أ  ِت  لَّ  قَ  لاٌَّة إِْن  َ   قْ    وال مَ   دَلَ

مٍ    َعَدْا  َتبَ  وواهلل م  ق َربّْت إالا  قَلَِّت  ،طرِّصْ
َ
 وال اسَتْكرَثّْا إالَّ أ
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 ِت ّث َبلَّ  ح ّخلٍَّة َباْ وال َيْعَدـه  مِ       لَّ َقبْلَ    بَ  وواهلل ّث َّ اهلل م
َّ   َمينَّ مِ  وم يَّ        كاَْومح يَْوٍم يلَعَ

َ
خْ  وإِْن َكرّثَْا أ

ّ
 يَنى وَجلَِّت   ّم أ

  ؟نَْت َكاَْف َذلَِّت وللنَّْاس لَمَّ  ّوطف   لْب َكاَْف اْعرتافّهّ  فََوا َعَجب ً للقَ 
َة َيْعَدم  ِم   وإِّنَّ وَتْ اَ   ِت  لَّ   وخَتَ     مما  طَيْنَنَ  ّت   لَّاْ   خَتَ      طَعزَّ

 منوَّ   َتبَ  لّكَّم   لَّ الَغَم َمةِ   لّميْن َِِج ظِ   لك
َ
    للَمقال اْضَمَحلِت    أ

. ولكح .مينا     ينا م  اليت كأنا   قالت فا  ،داُّ هل  األطا اعأو
وال بظَّ مح مش عين احل با  ،ال دايع عندـه  وال جماب !ـها  ا !ـها  ا

! .ومح م شاة ليس هل   رضع ،عذي جر غري دٍ اطو نتَكد ق! ل.وال نصاب
ر  ،ونشئلقه  خيف وهلل. .وال  عينف   ،وكأنا   ال  عينف مش عين األنق م  قَدا

ر ال يكون ،سبح نه َكن   ..وم  ل  يّقدف
ة  أن  أعينف أنا  :وَكنت غيىب مبا ألمين   فه ،وقلت هل  مينا

. فل  .الالكم ىلع القلب :والعواما يقولون ،قلبك غري م   ظ ينيح يل
  :متمثاالً  ق ل الينشادفقلت هل  كم   ،جتبب إالا طنظينة عتب الذعة

َِفَعَ َنَ هَ وأطيعَ ََهالكََُّةَ ينَالربيَ طاوعَ ماَلَت َ   ؟!.صيايوه نَّ
  :قصادةث ا أنشد    ـهذه ال
َكَ حةَإال َذلوتَلكَمليذوسَََََََََذذذذذاكماَلَفتنتَبلحظكَالفتذَ 

يَوهذذذذدايَِفَومضذذذذل ََََََََََامَصبابيذيرساكَقدَملرتَزم
َاكَ ذيمن

ََََََََََمشءَباسذذَفِذاَوصلتَفلك َ َشءَباكَ َوإذاَهجرتَفلك 
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هَونَ ذجحذذذَستطيعَ ذَت ذذذالََََََََََذهكَعرفتذيَِفَوجنتيذذه اَنمَ 
َعيناكَ 

ثواكَ َََََََََوهليب هَ وَ ذاهلَرََّذحَ َفذلوَلمَأخَ  َبنَجوان َم  َجلعلت 
َ َالََََََََََوسَفجن ِّبذالرئَمنَأَغرَإي   َأنَيقب ذذَئراعصذذكذذأس 
َفاكَ 

ذذذََََََََََذوةشكَأوَناللكَن َلامجلكَِفَ َاخلس  ر  َبفعل هذذذاَليذذذ  َح 
َعطفاكَ 

َفتذلمَ َماذاَجّنَََََََََ:الين هتل َََاذهلَاذتَخليلت هذَ الذق َاكَ ذاَهجرت 
َالَيستطيعَالقولَحنَيراكَ َََََََََذهفمال ََاحلديثَبلق ََبهَديذعه
َََََََََذهفِنَهذعليَىضذقذتَأنَاكذإي َ هَذحب ذذذبَاة َذاحليذذَعذذرف 
َاكَ ذإي َ

ََََََََةٍَذبذجميَغيَ َيت َذذذصيَومشذنذلمَت َ اَذهحديثَ َنَ أَكحّت 
َواكذذلس
َبنذذرذوبَ  َفماَرمحت  اَومذذذاَذمذذذاَفنَأعطفهذذذَََََََااءهذتَىلع 
َاكذأقس
َذانلََتَيلعَ عطفَ  ماءَذالسذذَقمذذرَ َمذذ عورةًََََََََاءلتذذوسَات َي 
َاكأخ

َََََََََنر َشبحاًَيروحَويغتديَ:قالت َِفَاألكوانَلوعةَشاكَويبث 
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اَذورَبغيَفرذذوزفيَمأسََََََََه َسهمذذذذالذاتَجمروحَيعذذأن َ
َك

بَذدةَوقلذذهَ ذذذذس َعذذنَمَ ََََََََدذذوانَاللي َغيَموسَ ذذسَيقيض
َبايك

َإذاَم َراكبغيَحَماًَذسجَهذألفيتَََََََهذصلذحَجر نَنذاَالصبذحّت 
نَم ذذذَيهذذذوابهَن َذبذذذذلشَََََََََذذذذةًَعليهَورمحذَ َىًَذذأسَ َانَ ذإن اَنن

َالكذاألف
 . .فل  حييناك ـهذا العبث لكاه من   َكمن ً وال س كن ً 

  :وأرسلّت هل  رس لة وأن  يف طعض أسا ري ط ذه األطا ا 
يتِ    لةٍ  طينس     جئتب ِمح ببييب َسعدٍ  ي  أخَت  ف  طت      أدا  لطا

ل    وعينفّت م ،تَش ديل   م  وش دّا  ،فقينأّا م  ل   َقينيئ
  عينيف 
ّل  اليت أ َ    كة ع   دار ي  ولكُّ مّ  وب   الاؤادّ  العدا رَ بذَ  عزا

 قسم ً إيلك مع الصدود ألماّل  الصدوَد وإناب إينا ألمنّحِك 
واال ا   م ط ال  ،ء س ااًل م ح ال الكم الق  يسفَكن جواط   عند اللق 

  .يوسف  (گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ..) :فقلت هل . .ابرتام
. .شجونوشئون  وذـهذه اإلنس نة  عموالشعين  حلبا  قوم ط  وباليئ ي

فل  أس ئ  ،ولالب ط حلل  ،خرياً    ع ىل أن جعل الع قبة مع  اهللد وأمح
  ..ططالق   لوادل أو ع ا 
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حبديثك األديب  !عدس لقد أمتعتن  ي  أط  م :  ق ل مديين املسة* 
  ..ياة العذطةينفطوىب لقينينتاك ط ذه الينوح الش ع ،اممال

 رةردَ دَ  أيبيت خَ 
ة اآلن أطو دردرة م إىل املنصا ااة ض وئفظ  ينا ىلع ش ش ة  ..ويلتقدا

  :أم م احل رضيح األسطين اتل يلة
  :" أطو دردرة " طط قة شخصااة

رجل أعم ل يف منتصف  ،ت "كمَ بِ  َبسح"  :" أطو دردرة " اسمه
ص يف اإلدارة ،العقد اليناطع مح العمين ة ،متخصا غبُّ  ،مثقاف ثق فة اعما

ة وحعوبة ميناس ،فاه رقاة ونعومة ،اتلج رِب يف احلا ة  ،طقدر م  فاه مح شدا
ٌ  ،ع مال همستقاٌ  يف م ،سمٌح كينيّ  انلاس ،متواضٌع عذّب احلديث ل ا
حيِمّل عزيمَة  ،دقاّق املالبظة ،ّمينـَهّف اإلبس س ،مع َمح ريستقاّ  معه

ي لألعيناف الا سدة ة أو  ،والع داا املنحينفة ،اتلغارِي واتلحدا دون ضجا
  .إث رة

ومص حله املتنواعة يظحا طه  ،مح يينى ان م كه يف أعم هل اتلج رياة
شئونه أوالده وومح يينى اـهتم مه ط ،ةاتلايني  يف مسئّويلا  ه األرسيا 

  .األرسياة يظناه طعاداً عح أيا عمل جت ريا أو دناويا 
مسئول ع ح . إناه .ومسئويلا  ه األرسياة ال  ق س ط   مسئويلاة أبد

مح أوالد طعض جوج   ه م ح  ،وأبد عرش ودلاً  ،ستاة وعرشيح ودلاً مح أوالده
وم  يتاصل ط  حا م ح بق وق  ،ج اعدا عح مسئّويلاته عح أربع جو ،غريه
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ياة واألدطااة ،املص ـهينة ذو عالق ا اجتم عااة وإنس نااة  ـهو. و.و بع     امل دا
ي  غي ،أـهله ووطنه تج وج  ،واسعة س  ن  اإلنبا ب ويوثاق     ،اإلبس ن ذا
 . .نَك ثبا

و نح نح  ،انتظ  رهط َل  واستعدا انل س حِلديٍث  ،وارشأطات األعن ق
 :. وال يدري الَك  ب.مح اهلمسبيشٍء ـهين طعي   وج . . رضيحاحلَ  طعض
؟! فلن رتك ثن ي   بديث ه .الينج ل ط  ذه الص وَرةاذلي أط ر اذلكين هلذا م  

ة. كشف نل  عح رسا ذلك م أطو دردرة إىل املنصا  . .. فتقدا
أيح ج ء ب ـهذه فمح  ؛وبعد ،حتااة مب ركة طاابة !أيا   الس دة

وأ مىنا أن أدىع ط   يه " أطو اعح  "  ،لكناة اليت أببا  ؟ إنا االتسماة 
ين  طوادلي وودلي ت يلعا منذ . وأما  كناة أيب دردرة فقد غلبَ .ألنا    ذكا

ة طينياة ،حغيني ي منذ م  فقْد كنت مّ  ،وهل  قصا  ،وعات ادلنا ولَع ً جبدا
 ، ورفقوببا  ،مل  كنت أرى منه مح مالعبة ومالطاة ،كم  َكن مولع ً يب

ه لكا يين  د جملسَ  ،عينيضيف انل س  وج هٍ  ، ةْوح عذطة فكِ وَكن ذا رّ 
فإذا َكن منرصف ً  ،القوم مح الوج  ء واتلجا ر وأعا ن انل س مس ء علاةّ 

منه م  فأقف أم مه طوياًل أنتظين  ،ال حيسا طأبد يأ اه ،إىل بديثه مع  
ب طه مح ببا و قبال ة إىل .يلتات إيلا  . فال.ومدح وثن ء ،خيصا . فعدا مينا
ت طم  يعتمل يف ناس فق لت يل ،أما وأن  يف َغية الغيب  :وكأنا   أبسا

ي قد ججين   !م لك ي  ببييب بسح ؟! ف ناجينا ط بلَكء فظنات أنا جدا
. فق لت .. وليس مح اعد ه ذلك حب ٍل مح األبوال.عح يشء أو رضبب
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ي :يل وم ذا ق ل  :. فق لت.ال :نَ  أطكي! فقلت هل  وأ.ـهل رضبك جدا
وأخذا  ينداد ـهذه  !ف ستغينبت !دردرة !دردرة :؟ فقلت وأن  أطكي.لك

بةاللكمة  ي ،متعجا أناب اـهتدوا إىل ق وبعد اتلاكري العما .ث ا سألت جدا
ي ىلع  كيناره يف بديثهأنقل طتحويين  ب  ،م  اعت د جدا مح عندم  يتعجا

ر قوهلأيا إنس ن ف و يكقف مو فنحتا من   ىلع  !هلل دراه !هلل دراه :ينا
ات ط  فس ،مةحغيِن سبا ـهذه اللك م  حنح طصدده ونلعد إىل  !دردرةأط   :ما

 ! .هبينوأط هوأشج وم  أعذطه ؟!  ،بديث النس ءمح 
ثك  عح نس يئ.أيا   الكينام ح  ينيدون أن أبدا ؟! وـهحا لس ح .! عما
ة.وال أربع ً  وال ثالث ً  ،وابدة وال اثنت   . .. وللكا وابدة من حا قصا

َكنت س رييت م ع لكا  :ةف ئد مح ولخي الوأطدأ بدييث حبديث اعما 
 ،وأقلا م ح رب ع قل يب ،مبا ّعرَش عق هل  ب   أنا أح رمح  زواجت أناب 

 يني د أن م  وال أسأهل  . .وهل  أن  طلب مبا م  دون ّعرِش الّعرِش مح م يل
 ،أن  عيش مع  حا علا   جيب  ،وهل  أخواا يق ل عن حا رضائين. . اعل طه

وليس هل  أن  بحث ع ح أيا يشء  ،و ع ريش حا ىلع أبسح خلق ومع ملة
ا   شئون مح  . ول ح .وش ج رخ الف يف أو  دخل مع وابدة من حا  ،رضا

ص . .اإلـهم ل واهلجين وأ ،بظا   مبا عندئٍذ إالا اتلأديب والزجينيكون  ويلخا
  :الش عين قوّل  ب يل

 إىل احلل  أقينّب   ي أوق حا  ولك      مثلّ  وللج لِ  وللحل  أوق ٌا 
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 ئلون  يفا الق  ّ  عجِ  ويّ       ون وأعتَ   ـهل يلعا ام يصوّل 
 ينّب  وأع

ًة ويزيدّ    أغيّب  ضغح أناب لسّت  لواعجَ    ـه  يينون ابتم يل غصا
وال  ،ينـهه أشدا الكينهأك ،اسمه الطالق ال أعينف يف با ي شيئ ً وأن  

. وبَّتا .وإحل ب  إالا أن يكون ططلب مح إبداـهحا . .وال أمأ إيله ،هبا أب
ال ! ال يت .. إالا م  َكن مح أما عم ينو.ل   طلب وابدة من حا الطالقايلوم 

ة يف با ي ولغزاً و ،أنس ـه  مدى ادلـهين ت   غصا  . .ال  زال قصا
س ألب وق ت اخلطوب ة ع ح ول  خيطين يف ط ل واب دة م ن حا أن ت

َكن ت  ،إالا واب دة ،وعرش  العرش  ،والعرش  ،الينبع : اسري ـهذه النسب
 . .. فوعد    أن أفَّسا هل  ذلك طعد ادلخول.أبْضـهحا قلب ً و ،عقالً أذَكـهحا 

كا ف اس تطعت  :وال أجال أس أل !ئلت أيا    الس  دةوكثرياً م  سّ 
ف أاعل ج م   يق ع طي ن حا م ح وكا  ،اممع ط  ـهذا العدد مح الْض ائين

. .وـه و أوىل م با ط ذلك ..؟ وربام  نظين يل طعي   نظينة إشا ق.مشالكا
مته آنا ً وامواّب م   وكأناه ي تلكا  ع ح  ،وم  عيتا عنه أبد الشعيناء قديم ً  ،قدا
  :ب يل إذ يقول

َ َجمليس  َأجللن  َإذاَماَجئت  ََََوأبدينَ ََوكنت  َماَيهَ ََالََهيبةًَََمين 

َ َََاذرنَ ْي  ماَََإال َََضحننَ ي َََفماَقديماًَََاَذعلمن هَقدََغ يةًََمين  َت بس 
ينََأنََإال َََنَ ت راهَ  َمعصماَََيقل بَأوَعٍنََبمؤخرََنظرةََََيؤن 
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ةَََإال َََينطقنَ ََالََكواظمَ  ماَََأنََبعدََقولٍَََر جيعةَ ََحم  ور  َت تفه 
ماََِفََالرضاََأرسَ ََي رسُّهََشيئاًَََقلنَ ََماََإذاََوكنَ  ََ(1)نفسهَوحتر 

 ،وإذا اجتمعح عند إبداـهحا يف طعض املن سب ا فكأنا حا أخواا
 :فم  أشب  حا طقول الش عين ،ولسح طْضائين
  دِ  األكب قةّ  رقا وهِ  طاّض الوجّ    واِعٌ   حا ن  ً وـهّ  ينوف َمع ينطقحَ 

  ّدونَ   م  ب ولحَ  فبلغحَ    اوَض احلديث    ّمس ً ينطقَح خم
  ن دي 

حبمد اهلل يف يشء مح قوِل ذلك العينيا اذلي َكن جيمع  ولسّت 
" َكن نل  شب ب  :؟ فق ل.كاف  قدر ىلع لع حا  :فسئل ،الْضائين

ـهحا نل  ،يص طينـهحا علان   ،ث ا طيق نل  خلق بسح ،ث ا َكن نل  م ل يصيتا
  .ع رش طه ونتع ريش "فنحح نت

وج زؤه مع ينوف  ،جزؤه مكتوب ،إناب أسوس نس يئ طق نون ح رم
وقاع ت علا ه لكا  ،وق د أق يناا ط ه ،ولكناه اعدل منص ف ،غري مكتوب
فليس  ،وعينفت بقوق   وبدودـه  ،طعد أن ف مت نصوحه ،وابدة من حا 

أو  ،ة قوهل  . وإالا فإنا     تحما ل مس ئويلا .هل  أن ختينج عن ه أو  تج  وجه

                                                 

م ،جواط ً  :َُمّوَرة(   1) ظ ،ح ر ذا بينمة ال   تك :حتينا مما  حياظ  ،انبس ط ً شديداً ول  يبد  ،أو حتاا
 .ـهابته عند النس ء وبينمته
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ثن  ع ح ق نون ك ـه ذا :. وقطع بديثه حوا مح آخين الق عة.فعل   ؟ .بدا
  :فق ل

. وريسع أيا وابد مح الينج ل أن يأخذ .ال يتاسع جملسك  ذللك
وك  أن  معجب  :. ث ا   طع بديثه.فليس خيته بَّسا  ،خيته عح النس ء
 : يلب  سبنه ياوأر ،هط أ أَسا  ،طقول أمري الشعيناء

 َوبِ خِلدِر  طِ لِقن ِع  أوىل أن  إذن أ غلبب ذاّا ادلالِل ىلع َحيتي 
 الَغيناِم إىل أميني  رََددّا طِه أمينَ  َركبتّّه   َم   إذا  ِبل ٌ   ويل   َتاهّ 
امَ   َدفيعَ   وَم   أجَجيّن للّحينف  نَاّس احلينف  َولِكحَّ  َسآمًة  فا    اللوا

ل يو ،ييت يتن فسح يف اسرتض يئإنا الْضائين يف ط تن فسح يف اتلجما
وال أنصح رجاًل أن جيمع ط  الْضائين إالا . .هوابلعد عما  أكين ،با م  أبطيل 

 . .إذا َكن ق دراً ىلع مثل ذلك
خيطئ كثري مح الينج ل والنس ء عندم  يظناون أنا  !أيا   الس دة

. ولكا م  .املينأةلينجل مح العالقة احلمامة ط  الزوج  يه لكا م  يطلبه ا
أسم مح  ! العالقة ط  الزوج  أيا   الس دةإنا . .مح الينجلاملينأة  طلبه 

أل  يقل انليبا . .أيا يشءقبل . إنا   عالقة روبااة ناسااة .وأكرمذلك وأرفع 
: (ا ْه  ْرَإ يل 

اَ،اْنظ  م  َب يْن ر  م  ْنَي ْؤن 
 
ْحر  َأ

 
َأ ِ نَّه 

  .(1) (ف 
                                                 

 والنس يئ واطح م جة َعِح الّمِغرَيِة طِْح ّشْعبََة  /1007( رواه الرتمذيا يف كت ب انلَكح طينق  /1)
ًة َفَق َل هل انلَّيِبُّ 

َ
نَّّه َخَطَب اْميَنأ

َ
"  :ىَن قَْوهِلِ َوَمعْ  ،وـَهَذا َبِديٌث َبَسحٌ . .:وقَ َل الرتمذيا  ،ذلك أ

ْن يّؤَْدَم طَيْنَّكَم  قَ َل 
َ
ْبيَنى أ

َ
ّة طَيْنَّكَم  " :أ ْن  َّدوَم الَموَدَّ

َ
ْبيَنى أ

َ
 .أ
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َم َمَة وَعحْ 
ّ
يِب أ
َ
نَّّه ََكَن َيّقوّل  َعْح انلَّيِبف   أ

َ
َ) :أ ان  َاْست ف  ا م 

احل  ةٍَ ٍةَص  وْج  م ْنَز   َ ْياًَه  خ  َت ْقو  َاهللَ  َ ْعد  َ ْؤم ن  ْتهَ َ:الم  اق  ط 
 
اَأ ر ه  م 

 
إ ْنََ،إ ْنَأ و 

تْهَ  َّ َرس  ا ْه  َإ يل  ر 
تْهَ َ،ن ظ  ب رَّ

 
َأ ا ل ْيه  َع  م  ْقس 

 
َأ إ ْن َوَ َ،و  َِف  ْته  ح  َن ص  ا ْنه  َق  ب  ََغ  إ ْن

اه  َ م  اَو  ه   .(1) (ن ْفس 
أالا ينظين  !إنا أسوأ إسا ٍف ط حلا ة اإلنس نااة الكينيَمِة أيا   الس َدة

ى  قو ،ىلع الطينيقة احلاوانااة ابلحتة ،إيل   إالا طمنظ ر العالقة امنسااة
ينا يف ـهذه احلا ة وأن خينل الوجود اإلنس  ،  طيعا يعفو  ،طقوا   

 . .. اذلي ال يعينف إالا املأكل واملرشب واملنكح.ط لوجود احلاواينا 
 :وإنا لكا مح يينفض قويل مَح الينج ل أو النس ء أستطاع أن أقول

ولو طلغوا انليج انلاسا  ،يف مينبلة الّميَناـَهقة الزوجااةإنا   ل  يزالوا 
قوا الكم  . .وش دوا طه ،لصدا

ثون عح احلا ة الزوم  أكرث م  ،السع دة ط   جااةو  يقينن املتحدا
. .. وـهذا موقف بقا .املطلوبة جااةو ا ّمنتَج للحا ة الزـهيينون السع دة أو

. وينب  أن ريسبق .جااةوولكح يقلا بديث   عح الّمنِتج للسع دة الز
مته وسببه ،احلديّث عح الّمنِتج احلديَث عح الّمنتَج نِتج . والمّ .ألناه مقدا

ةوامل) : ع ىل إنا م   ب اهللتلكمت ن يف ك جااةوللسع دة الز . .(والرمحةَن 
وفاينا يف الك ت م  ّمنتَج عح مع دتل  جيب أن   حبدا ذا والينمحة داةووامل

                                                 

وـهو عند أيب داود يف كت ب الزَكة طلاظ  /1847رواه اطح م جة يف كت ب انلَكح طينق /(   1)
 ./1417مق رب طينق  /
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ويمكح  ين يب م   ،ليسعد لكا من م  حبا  ه مع ح ببه ،الزوج 
  :اتل يلة ط لصورة

ةو=َاملَاملروءةوةَ+َاخللقَواحلرمَادلينَ+َالعق َ:الرج  ََ.والرمحةَن 
َوالطاعةَ=َاملَ:املرأة ةوادلينَ+َالعاطفةَاملنضبطةَ+َالرب  ََ.والرمحةَن 

د انليبا  ىلع حاة ادليح يف  ومح ـه    املع دتل  ندرك مل ذا أكا
 و ّمنتَج العقلـهو ،وأفيند الينجل طزي دة حاة اخللق ،الك الزوج 

ل مسئويلاة القوامة ألنا الينجل ،واحلكمة  ،فَكنت مسئويلاته أكيت ،يتحما
 . .والصا ا املطلوبة فاه مي عاة

يت ث ا  ديلل عم ا ىلع أنا مع سااداي النس ء  !أيا   الس دةإنا قصا
د  ت ـهذه رضا. وإالا فلم ذا .وأناه خري للمينأة واملجتمع ،الزوج ا بقا  عدا

ديحالزوج ا  جوج د عن ،ط ممع طين حا  وغريـهحا عند األجواج املعدا
 ؟! .ول  يؤثينن الّعنّوسة ىلع ذلك ،وابد

َق َو َملاذا َ ع ىل َاهللَ   ن َأَمخساًََعلهجيولمََ،ىلعَأربعاتلعد  وتراًَو
د الزوج ا إينا ألملح يف جواج ؟.ثالثاًَ ولع الينجل ط  أربع نس ء  ، عدا

اً يتعلاق ط لينجل واملينأة ىلع بدا سواء وعالقًة أشبه  ،كحدا أقىص رسا
ياة يننظكبت   ثيو ،اليت حتت ج مح يكشف عن   ،ط لعالقة اليني ضااة

ول  أكح يف يوم مح األيا م م ـهيناً  ،دب  أط  يريم أن  عريستطا ال ،ةاا علم
  ؛ط  
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د دأو راغب يف  ،فيف لكا أربعة إخوة مح الينج ل وابد معدا  ،اتلعدا
د ة إىل اتلعدا أو  عواذ ط هلل مح  ،ن ل  ياعل ذلكوإ ،أو  دعوه ظينوفه اخل حا

 . .وقد رأيت ذلك ط الستقيناء انل قص. .و يتاأ منه يف ظ ـهين األمين ،ـهذا الاعل
 ،مثالت     جوج   جديينة أن جيمَع مع ويف لكا أربع نسوة امينأة

 ،نظيناً لسوء خلق   ،انتق ص حلقا  دون ظل  هل  أو  ،أو أكرث ةدواب
ه ،وفس د عرش    مع جوج    ،  ط عذر أو ألمور  ،أو ضعا   عح أداء بقا

 ،فخري هل  أن جيمع طين   وب  ج رة هل  ،مح مينض أو غريه ،ال يد هل  فا  
  ..مح أن يكَّس قلب   ططالق   ،وال ينتقص   شيئ ً مح بقا  

 !؟.لك ذىلع نوحا لوي ،ةيذنثاةَزوجعنََبعضَالرجالَثحبوملاذاَي
   ذاط نس  ءالين فكا   أم ،جوازللة اا بقاقة حب ج ونينعريشوالشكا    إنا 

 ال جت دي حا  ،ةكوس معة ق يططين ريـهحا كج ء  ا هافينن كا ؟ وإذا ف.السؤال
ن  أو ،ةقاصطكلا ن لينجلا ا ا  مو ،ظلا  والتش ا اتلىلع م قونا    أل ،ع ً ان

 ، هل أو اتليتي ين  ، لج الينع ح ب ادلف ع ـهـهذا الالكم مذ ب يفال أذـهَ 
 وج ه ىلعو ،ةعاا وموض ص ورة طم ين األ رسم   أدوإنا  ،عذاراأل واتلم س

 تق بقا إذا امل ينأة  إنا  :تصذارخباَفذأقول ،زيا حت  يا عح أ داً اطع ،مومعلا
ر ط قأ اهعلثتّ   وكت أنومل ،هوج سحبىلع أ اسا نلالسكح ا للينجل

 ليف ذلك كمث  ثلّهمَ و ،فا   ينكا ياول   ،الزوجة اثل ناة لاع إىلطيت  ه لبقل
م هل دا ول و ق  ،هش  ا الطع  م وال يتيف  ينكا ايال  ،ملمتلئا بع نشلاآللك ا

ه وكأنا   ً نواج ميكون الينج ل  م دذلك عن سوىلع عك. .هعنالعتذَر 
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 هنع   من أط ل الع َزب  ،ه ط لعَزببـهو أش ،ب احلا ة قلقينميط ،لاقّمعَ 
  :ش عينال م  ق لنا ب هل كأل ،الً ط  أدوأـه ،الً ب  همنري خو ،ش ً يع

َلف هفوَاملاءَ وََظماَهاَالي قت ل ََاء َدابليَِفَع يس  َظ  هاَور َق 
ََول َحممَ 

مَهممذذنَلذذوَ،نفقشذذبشذذفقةَاملَىلوأاَ الَهذذاَفنَحذذمذذفأ
 ؟! .يبهمِثوت

املشالكا انلاسااة بلا لكثري مح أيا   الس دة  إنا الزواج اثل ين
. .ىلع بدا سواءللينج ل والنس ء  ،والع طاااة واالجتم عااة واالقتص دياة

أو خللل  ،أو سمع ط   ،طدافع عقدة مينا ط  الا إ هال يينفيومح يينفض ذلك 
جل ينالك ريسلن أ هن يف ناسوي ه . أو ألنا .أو شكا يف دينه ،يف ف مه

. وأن  أربأ طكلا .ناة ثج جوجة وا ه  زإنا  :ليق ن ح أم مس لك الاجورِ 
 . .مسل  ومسلمة عح ذلك
ال طديل هل  عح الزواج  ،أن  كون جوجة ث ناة واملينأة اليت  ينفض

ة ينينوج عح الاطخ ذلك لكا و. .وفس دهأو الاجور  ،وأدواؤـه إالا العنوسة 
املجتمع ا سبال وقد استس لت أكرث  ..  اهلل انل س علاين ليت فطا

صت طه ،الاجور وال  ،ومع ذلك فقد وقعت أيي ً يف رَشَك العنوسة ،ورخا
 ،وببا ذا    املاينط ، طإخيناج املينأة عح أن نيات   الواـهمةخمينج هل  من   إالا 

وـهو م   ..وال يت ا ذلك إالا ط لرتباة اإلسالمااة القويمة لالك امنس 
 . .ح انل در يف جمتمع  ن  ولألسفمأحبح أندر 
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 مح احلس ساة هج املؤمح الغاور أن يع لج جوجتووإنا ىلع الز
اليت  ،  أثاين حبمالا املبطل  وافرتاءا واتل ،جة اثل ناةواملاينطة مح الز

 ،أو ار ك ب احلينام ،ىل  ع صل ط   إىل االعرتاض ىلع ديح اهلل قد 
د الزوج ااا طمرشوع هفعلاه أن يقنع جوجت  وأنا ذلك مح املص لح ،ة  عدا

ةاا االجتم ع  وبالًّ  ،  و وثاق ً لينواطط ،  ألخالق ن ً وح ؛ة العلا  لألما
 . .ونس ئ   مح مق ربة احلينام أو غشا نه وباظ ً لينج هل  ،ملشالك   
ف لزوجة  ،إنا الينجل إن ل  جيد طغاته عند املينأة حبث عح سواـه و

. وـهو .فلعجز أو ضاق ذاا يد ،ومح ل  يبحث ،اثل ناة فطينة يف الينجل
ة ىلع مح  طلاع وحبث حووب ح  ،وطلب واجت د ،ليس حبجا . وليس .رصا

. .فإن ل  جتدـه  ..و لك فطينة اهلل ، أن جتد طغات   يف جوج  للمينأة إالا 
 ! .مح عظا  كادـه لواقع ايح ودلاوم  ريش د هل   ،فلتوِجدـه  طانا   وفتنت  

د الز ة اا مح وج ة نظين ناس يه  الس دة  أيا  ج اوإنا إط بة  عدا
طعاداً عح اإلث   ،ليسري يف طينيقه الرشيف انلظاف ،طينجمة للحبا 

. ف حلبا ط  اذلكين واألنق خ رج إط ر الرشيعة وضواطط   .اجوروال
. . جئ  ت  ونـهوأسوأ آث ر ،أقذرـه و رـه ويف أبشع ح"  نة ااخل"  :يعب
ا ً  اإلسالمو ه تبقاق و يفـهو" لعذريا ااحلبا "  :ال يعرتف طم  ريسما  لطا

ح اخلطوبة مقبواًل رشاعً الطدا فاه م يلكونو ،ح العب رةيببا جنسا طرص
 . .والزواج



 153 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

د الز ن أيا   السورد أث ا   ؟.ج ا املرشوعودة م  ابلديل عح  عدا
. إنا ابلديل عح .ئل طعي   أقبح مح طعضال طدط ،اً ابددياًل وطإناه ليس 
د الز وانتش ر الزىن  ،لراملق ا األطرثة املكو ،ج ا انتش ر العنوسةو عدا

واالعتداء ىلع الق رصاا  ،الغتص بوع ااوش ،ة اللقط ءرثكو ،طاللواو
ىلع  ،. وانظينوا ـهذه املآيس املتا قمة يوم ً طعد يوم.  يلإ  ِس نلا بقينأ مح

 . .وشكوى العقالء الغاوريح ،وحبوث ابل بث  ،حاح ا امينائد
األرض يعم أحح ب  واإلفس ِد يف ،الظلِ  للمينأةا ذـهعد لكا ط ث ا 

د الزوج ا رـه دوق حا يو ،اء عح احلقا واألـه  ،عح احلالل يف  عدا
وال  قشعينا أطدان    ،سبله  يااقو ،ُم ربته ذـهبون مذاـهب شَّتا يفاف

. .. طل ياتحون سبل   وأطواط   مح لكا ج نب.عح ار ك ب املآث  واحلينام
 . .وال عجب فتلك سرية املاسديح يف األرض يف لكا جال وعرص

ي ثب أيب عح جدا وَكن سعاداً  ،ةط  أربع نسووقد لع  ،ولقد بدا
د ل  يدخل احلا ة"  :أناه َكن يقول ،يف با  ه َغية السع دة ال . و.مح ل  يعدا
ج أكرث مح وابدةوسع د ه  كتمل رجولة الينجل    ديلو ،إالا أن ينوا

بدة أدط ً مع ال  يزد عح و دلياأنا و إالا  ." أـهل امناة ب ّل  لوىلع م  أق
ه رمح م  اهلل د.وامتث اًل لينغبت   ،أما ي يف اتلعدا ات جبدا  ،. ولقد  أسا

ات طوادلي يف إدارة امل ل  . .والسداد يف العمل اتلج ريا  ،و أسا
ث ً طنعمة اهلل  ل إىل  :يلعا  ع ىل وأن  أقول حتدا إنا قصدي ودافيع األوا

. فأن  أجد .الزواج ل  يكح يف لكا ب لة يقترص ىلع دافع امنس وامسد
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ة ولاويه الزوجة األوىل  ،مد هلل يف أما اعح واحل احلص نة و ،لسكانةاعاا
. ولكناب أسىع حبمد اهلل إىل حتقاق املق حد العلا  مح ترشيع .والكا ية

د الزوج ا ق .واإلكث ر مح النسل الص لح ، عدا . وال ي ماب طعد ذلك حدا
قوا انل ّس   . .قويل أم ل  يصدا

ََ: َبهنَ *َونلبدأَباتلعريفَاملجم

وَكن  ،ط َب العيش مع   !وم  أما الوف ء !أما الوف ء :( أما الوف ء1
ر اهلل وش ء ،وسعد دـهيني ط   ،اهلن ء كسح طة حاف  توَكن ،إىل م  قدا
طعدم   ،الا جعةواملصابة  ،ادلاـهاة الواقعة . ث ا َكنت طاْقِدـه .اعطينة

فا   الغاث  ،صافكمثل سح طة ال ،عض الغواث ث ا جالتطأَغثت 
إىل  ،الكينبووط ا الغ ا  ،اخلطب  ـهطاقدفجلا  ،والينعد واليتق ،والصعق

  .ويل من   طنت. .أْن كشف اهلل ابلالء طأما اعح 
ط رك ! .أما املَكرم واملغ ن  !وم  أما اعح  !أما اعح  :( أما اعح 2

ة  ،اهلل طأطا   وأـهل    ،يتأنس ُمن ،الظمأَكنت يل َكمل ء ابل رد ىلع شدا
 ،عينوس ب ملة ،تس ل  وال خت ح  ،. بينيصة ىلع املَكرم.يتعلا  ءوادو

وأطا هل   ،معط ر وبيت   روضةٌ  ،بديث   ط قة أجـه ر ،وفتنة بالل دائمة
. .وم  رأيّْت من   م  يّنغاص ،م  عينفّت فا   م  يَنّقص ،األط  ر َكملالئكة

. ويل من   .الً  وتسمو ىلع احلدث ن رفعة وكم ،الً  جًة ول طد مع األيا م ي ز
 . .كينام طينرة ،مخسة أوالد
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ورمحة  ،أنس وودا  !وم  أما املح سح !أما املح سح :( أما املح سح3
ال يقينا  ،مولعة حببا اخلري ،. س عاة يف اليتا .وُم سح ال  عدا وال حتدا  ،وجمد

. .وبسمة األطا ل ، ينى ط جة األراملوال ي دأ هل  ط ل إالا أن  ،هل  قينار
ويه تسىع يف عمل اخلري  ،قىض اهلل حبكمته ورمحته أن خيت رـه  إىل جواره

وأسأل اهلل أن جيمَعب ط   ىلع  ،عادةسادة ش عنده   فأبسب  ،جمت دة
 ..ويل من   أربعة أوالد ..أبسح ب ل
 ،قليب بَّسةً  ذكينـه  يمأل !وم  أما عمينو !أما عمينو :( أما عمينو4

د أبزاين عشااة وبكينةوجي ال أجال . .جتلّب اهل ا والغ ا ورؤية أوالدـه   ،دا
َكنت احلا ة مع    ،وأظحا أينا يف بلٍ  مح شأن   ،يف دـهشة مح أمينـه 

نت كأما يلَت اعقبتَ   َك ..ما ً وخطب ً مدهل ،وَكن فيناق   َكطوس ً ملما ً  ،بلم ً 
. ولعلا   .وابتسبت عند اهلل أجينـه  ،اًل طاقدـه لكنّت نعمّت ط  ،املح سح
. وإالا .ف  من   مخسة أوالد ..إىل أوالدـه حتحا و ،يوم ً إىل رشدـه  عود 
دا فال اع ر طأما عمينو  قد ذـهب احلمل :قول الش عين    فايبفحس
  ر احلم دوال اع
ووجعة  ،طالء ونكد !وم  أما دلد !أما دلد :أما دلد م( أما العط ء أ5
ة العدد ،ال أطمع من   طوحل وال ودل ،كبد ال  ،وال أ ينك   عندي إالا  تما

ات   أما العط ء ،وال  موا فرت  ح ،تسكت فرتيح ن ً ط   أن يغدَق  ،سما  اما
 يلعا . وأطت .فأكينمب اهلل من   طأربعة مح الودل ،اهلل يلعا طقدوم   العط ء

 ..ويل من   أربعة أوالد. . دلدإالا أن  ن دى طأما وىلع ناس   
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 ،ـهنااة ابل ل ،رضااة احل ل !وم  أما كم ل !أما كم ل :( أما كم ل6
ثَت مح  ،ج لنِعما  م  أجنبت مح الاتا ا والينَبَسنة االستقب ل  وورا

ال  عينف  ،طاابة احلديِث كَعينف الّعود ،(1) بظااة أملود ،لودود وَ دّ وَ  ،كم ل
. قد جادـه  .ول   عص يل أميناً  ،ل  أعينف من   نّكيناً  ،مودواإالا الكينم 

وبسّح راعيت    ،ت يل مح الودلعندي  كينمًة وبظوة كرثّة م  أجنبَ 
 . .ويل من   سبعة أوالد. .وأنا   ال  دعو ىلع أبد ،ألوالدـه 
الع طدة  ،املؤمنة الق نتة !وم  أما الينج ء !أما الينج ء :( أما الينج ء7

وليس يل من   أيا  ،هل  سبعة أوالد مح غريي ،اذلاكينة اخل شعة ،اـهدةالز
م   زواجت   رغبة  ،وأجلا مَلة وقدراً  ،الً يّن فَْي  أظو ،. أكيت مبا سنا ً .ودل

ورغبة يف راعية  ،وإنام  إيث راً لآلخينة ىلع بظا الع جلة ،يف الوحل أو الودل
ال بقا يل علا   إالا أن  دعو يل حب ح  ،وكا لة األرامل واأليت م ،اذلم م
. ولكا جوج ي ال ريشعينن .اهلليلعا أخ ف إن أغيبت   أن يغيب  ،مس ء

ة من فسة ويعينفح مَكنت    ،يعينفح فيل   فال  غ ر من   وابدة ،أنا   رضا
 ،وقد ع ا فيل   امماع ،كن   مناعر ،عندي فاحينحح ىلع مينض    

 . .ابلن اوابلن   وموجا ة ،صا اة المينيك
ة أخينى حوا مح آخين الق عة  أجتمع ط   :وقطع بديثه مينا

  !.؟! بينام علاك ي  رجل.! يف أيا رشيعة  اعل ذلك.أكرث مح أربع نس ء

                                                 

 .الق مة نة مستويةن عمة يلا  :أملود وأملودة ومدلاء ةأينم(   ا1)
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! آسّف .وـهل ف مت مح الكم أينا ألع ط  أكرث مح أربع نس ء 
! ويبدو أناك ُم م قديين عح بقوق .أيا   الينجلسوء ف مك عجلتك ول

 ! .املينأة املزعومة
َواحدةَوَ!ونلعدَأي هاَالسانة*  َوحديثهن  تهن   . .احدةإىلَقص 

وعينض  يلعا األمين  ،ي ىلع  زويجاوادل مَ طعد أن ن ـهزا احلل  عزَ 
فأنت إذن يينيدون  زوجيك داموا  م  :يف ناس ولكبا قلّت  ،فل  أم نع

  :. فقلت لوادليا .فلاكح لك رأيك املحرتم ،رجل
ويدي إيل    ،يكون غن ي علا   نعمة ،أريد جوجة مح غري طيئيت

وال  ينى با      صلح بيشء  ، يناين لكا يشء يف با     ،ةمبسوطة ط ملنا 
لون.أنت واـه  حتل  :فق ل وادلي ،دون جوج   " مح أخذ  :. لقد ق ل األوا

وأرصا يلعا وادلي أن أوافق  ،. ".علاتهأجم  ه ومح غري ملاته وبيئته م ا ط
طعد أخذ ت وافقف. .ىلع اخلطوبة مما  ين سب طيئتن  ومَكنتن  االجتم عااة

 . .ىلع ميضو ،ردا و
وادلـه  حديق لوادلي  ،ة غىن وج هاألوىل مح طيئوَكنت جوجيت 

فّت  ،وأما    عينف   أما يف من سب ا األفيناح وغريـه  ،قدي   ،علا   و عينا
أو طلعة الشمس مح  ،قمينكأنا   فلقة  ،َكنت يف احلقا فت ة ط رعة امم ل

عاااة  ، (1)وضائة مقصورة  ،(1)وب . عيِنبة عين.يتاألغط  السح ب 

                                                 

 .جوج  يه املينأة املتحبابة إىل (   1)
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م  طأرسع جواجن  و  ا  ،(4)َخِاينة آنسة  ،(3)َبَص ن َرجان  ،(2)ط ـهينة 
اّت  ،يكون و قوم  ،طينن  ط ملعينوف العرشةّ  الوف ء تلدومَ  جوجيت أمَّ  وسما

أعينف قلااًل وال كثرياً مح خا ي  الزواج  ال . وكنّت .با  ن  ىلع الوف ء
مبا  ،الس ذجةالطاولة  إىل ع دِ  ينّب قأفأن   ،رهال طالي ه وأوجاو ،وأرساره
 ،طعد الزواجيف أش ين  لقد نيجّت  :يق لاحلقا  ولكحا . .الينجولةنيج إىل 

 . .سن طيع يف غريي م  ال ينيجه 
ا أخالقّ  ول  م      غريَ  مض ىلع جواجن  أش ين قلالة بَّتا  بدا
وليس يغيني   امل ل  ،ب  العجَ عجب   يف با  ند يّ . فل   عّ .ظننت
. .أو الرتاب كأناه ادلقاّق و ،   طغري بس ب أيديط  . وَكن امل ّل .واذلـهب
أدّن من    وأن  لسّت  ، تكيتا يلعا و رتفاعو ،ناعمت طناس   و  ّدلا وأخذا 
ولكنا   . .ووادلي  لوادليا  مةً كينِ علا    َ  يتّا فص ،أو أقلا م الً  ،مَلة

. .عََ بَّتا ل  يبق مبا يف القوس مَ  ، دى يوم ً طعَد يومَكنت  تم
ين .ىلع العيش مع   وأناب ل  أعد أحيتّ  ،أما طم  طينن  فص ربّت  . وأفكا

يا ً يف طالق   ةذفن تب أما عح  ،جدا  احلا ةَ  وـهل  ظحُّ  :وق لت يل ،لك بشدا
                                                 

رة املصونة :واملقصورة يه ،ظااةاممالة انل :الوضائة(   1) مة  ،املخدا فال  رتكه  ،يف طيت  املنعا
 .خ رجه تلعمَل 
 .عح أياة ريبةطعادة  ،ط ـهينة رشياة ،لا هل  كفا ناس   عما  ال حي(   2)

 .الينجينة يف جملس   ،وعا ف ووق رثب ا والينجان يه ذاا  ،لعاااةاملينأة ا احلص ن يه(   3)
 .ويه املحبوب قينب   وبديث   ،الات ة الطاابة انلاس(   4)
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 ..احللَو واملينا إنا فا   . .وب جة املقل ، مينا دائم ً ط لسمح والعسل الزوجااةَ 
دريك لعلاك يوم   ،الصيتالصدر و ةسعوالطدا لك مح  ..املينا واألمينا وفا   

 . .طغريـه  فتكون األخينى أسوأ علاك مح األوىل تىلب 
ة قلالة محلت جوجيت لت لكا خالئق   ميع ،وبعد مدا . لقد .فتبدا

حتينص  ،اةالط اةأيل ،اانة يلانةـه ،ةة مطاعسماع ،أحبحت َكلش ة الوديعة
قهىلع رغب ي  وتسىع يف مينض ي يف كبري األمور  ،بينح ً أك د ال أحدا
اً وإبس ن ً .وحغريـه  م ط   احلمل اجدادا ودا  ،ن ً و  يود ،. ولكام   قدا

. إىل أن .. وأحبحت أن فس   يف اإلبس ن واليتا .فتعلاق قليب ط   أيام   علاق
. وبجزا هل  يف أرىق .الصيت طا رغ  ننتظينه كنا وقد  ،ب ن موعد وضع  

يف دالهل  إخالص أفتا ط ،. والجمت   قبل يوم  مح والد   .املستشاا ا
فب  يدي   أكرث مح  ،إىل يشء مح خدميتحب جة  كح   ول ،وخدمت  

. وب نت س عة .ينجىلع األ ينصحلوا ،. ولكناه احلبا واليتا .خ دمة ومميناضة
أذرع املمينا جائة  ،مينبينا مح امأىلع ت خ رج الغينفة فكن ،الوالدة
لاألملولود البرشى ط  . أنتظين.وإي ط ً  . .رم  ال نتصوا طن   ريا با غسااذلي  ،وا
ر م  ينت طب مح مش عين أن  و املميناض ا يف . َكنت .متس رعةال أ صوا

ويبديح مح االـهتم م م  ظننت أناه  ،. خيينجح ويدخلح.بينكة دائبة
ل . .أناه طدافع إرض يئ ألكينم حا طبعض امل لأو  ،ايعا طب األمين وأن  منذ أوا

 . .ل  أنس حا 
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ة وتستغاّث  خّ حوا جوجيت  رصّ  وسمعّت   ف ممّت  ،أكرث مح مينا
وبعد س عة أو  ،ويلتب أرغمت حا ىلع ادلخول ،أن أدخل فل  ريسمحوا يل

. .ت أم مهووقاَ  ،ـه وراءَ  ت ابل َب وأغلقَ  ،ميناض االمّ  ت كبريةّ أكرث خينجَ 
ي !ـه ه :هل  وقلّت  ،ـه نظينَ مَ  . فتج ـهلّت .ظ ـهينة وىلع وج    كآطةٌ   ! .برشا
 . .جة   بينِ ب تلّ . .. ولكحا األما .نااةطّ ك ت جوجتّ لقد وضعَ 
ق  فقلّت   ؟! .وم ذا :م  أسمعهل  وأن  ال أحدا

 . .  قد حتت ج إىل دم
 ! .دعاب أدخل أراـه  :فقلت هل  ،  ودخلت إيلا الينيبة

ة. فأطعد ّ .! فل  أ م لك ناس.انلظ م ال ريسمح  عاواً   ،   طقوا
ق . ورأيّت .ودخلت  . والغينفةّ .طغط ء أطاض سجا ةٌ . جوجيت مّ .م  ال أحدا
. لقد انتىَه لكا .ىلع املَكن املوا خياا ّ  . وشبحّ .ليس فا   أبد ،ف رغة
 . .ثاة ـه مدة. فإذا يه جّ .. وكشات عح وج    أل أكاد.يشء

. أو أيا وابد مح . . أو أما .ريأ مىنا أن  كوَن أما جبوا كنّت 
اّت .انل س َل  . لقْد  لقا   . ل.وبديِغينا وأن   ،يف با ي حدمة عنااةٍ  أوا

ة . .لبمح قة  مصابيا أكح قد خيتا أ ل مينا أرى وجه با ي  يفوألوا
. ول  .ىلع وج    أقباله . وأكببّت .تيطلا يلعا ِمح وجه َمح أببب ،املوا

 . .سِجا يف فينايشوأن  مّ  ،يوم أو أكرث ح بويل إالا طعدَ بيشء مِ  ينّ أعد أشعّ 
 ّفتّوِن   ىلع  فنّححَ   نل   ّلعحَ   لا أرض ك  ِا ط   كا فلاَت ابل

 وـهل جيدي اموى م ء العاونِ     الينجاي  ا ج   در ِب  غ  د لق
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ّعه   قَليب يف  منه  حبَّسةٍ   َقميناً   ِفيندوِسهِ  يف  اهللَ  أستَوِدعّ   ّتَقطا
ّعه  ال  ينا َوأ  احلا ةِ   َحاوّ   يّوداّعب   لَو   َوبِوّداي   هتّ عودا  وَدا

ّ
 أ

  َاجّعه   األيا مّ   يب أنا   وال  طهِ   َم  كنّت أبسّب أنا ادلـهيَن يَاَجّعب 
 َوالَقلَب  َقَطّعه   َبََّسةً   َزيّدين ِمح روِضه طقاَت  ردةً ي  و  وأنِت 
 اهلّل ِمح ّسوآى َويمنَّعه  يَّصونِّك  طنَ فعٍة  هليِف   وَم   َعلاِك   هليِف 
 الينب ب  َمألا نوافّح    أمِ لت  لو  جـهينة  ي 
  فا الصب  وخب  الش  ب  إذا ج ادلنا  جينةّ  م 

 الَّساب  إالا  جينى وقد   الشب ب ل  يبَق ِمح م ءِ 
تَاَجفَ ذشوقاًَإيلنمَومََناَتَجواحن  َاَفماَابتل َمَوبنَ نتَ ب َ

َمآقينا
قيضَعليناَاألىسَلوالَي َََناَناجينمَضمائرَ َت َنحَننانَ 

َيناتأسَ 
َمَ َفيفََِفَادلنياَاللقاءَ َإنَفنَقدَعزَ  احلَشذذذذَنلقذذذذاكمََواقذذذف 

ََنفيناوي َ
؟! .؟! أيح فتون.أيح فتون :وأفقت مح ـهول املصابة وأن  أـهذي 

حي ولون مواس ي واتلخااف عبا فال  ،وأب ط يب األـهل مح لكا ج نب
يقينءون يل  ،. وأبْضوا يل طعض املش يخ. مص ط ً وبزن ً إالا يزيدونب 

 زول  ،. ولكنا   َكنت مؤقاتة.فَكن يف بديث   خري املواس ة ،ونباسويو



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 162

د.طعد قلال . وجلس ميع طعي   جلس ا .. وال يلبث احلزن أن يتجدا
 ..ولكنا   َكنت عديمة امدوى ،ناسااة

 :وم  أشبه م  كنت فاه مح ب ل طقول الش عين
  ِن   ايناَء ي  فتاالْضَّ مح عَ  يبَ   باان   ا  عبا القماَص  مَّت  كش

  نِ  اخلَاق  دائ َ   وقلب ً   طَِل َ  وأعظم ً   قلاالً  حلم ً     يَني إذن
اف ايلم مة بكم اف جند إن ـهم  شاا ه  جعلّت لعينا   ين  وعينا

  ين  سقا وقد إالا  رشبةٍ  وال    يعينف ن   بالة مح  ينَك فم 
 دراين  يَبت الّعوااد  عم  وق م  س عًة  امل ء ِمح وجيه ىلع ورشا 
 ِِلّوّع يدان طم  ضمَّت منك الي واهلل م  نل   ،شا ك اهلل :وق ال

  :أو ب ل  لك املينأة الوفااة اليت فقدا جوج   فق لت
 الع  ين لا ـه ملّه  وم ء وربت  قيته  ف رقت با ي ب  سئمت

 لاه َبالئلّه فل    لك ع ،رشيف  قد م ا قبله  :وق لت نس ء الّحا 
 يّع دهّل  َمح  إخوانه مح  كنَجدة  ول  يمت  حدقح لقد م ا الينج ل

 وال تسّع األرَض الاي َء في ئلّه   فَّت ل  ييق عح جسمه حلد قيته 
  :أو كم  ق ل الش عين

ينٌ    وقَف اهلوى باث أنت فليس يل    وال  عنه  ّمتأخَّ
ّم   متقدَّ

م    ذليذة   واكـه يف املالمة أجد  ببا ً ذلكينك فلالمب اللوا
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ويداوي  ،وليس فا   طباب يعينف داء اهلوى ،إىل األطبا ء لّت ومّحِ 
ئ ا. .منه ألنىس م  أن  فاه  ،فَكن األمين يف نظينـه  حيت ج إىل طعض امل دا
 ! .! ـها  ا.. وـها  ا.املصابةـهذه األجمة ومح 

ئ ا بَّتا أح ال  ،بحت أشبه ط ملجنونوأثاينا يف جسّم امل دا
بثيثة حنو أسري خبطى إالا أناب وـهذي ين أو سمع بدييث  ،ريشكا مح رآين

عبئ ً  . لقد أحبحّت .ي يف ـه ا فأحبحوا يف ـه ا أكيتافَكن وادل. .امنون
ةً وغّ  ،علا   ولننَماَ. .اليت ل   عينف أيا اطتالء مح قبل ،يف با     صا

 ؟! .كيت مح أيا ابتم لومصابيت أ ؟!.حيليَوحيلتهم
 لو َكَن قليب للسلوا ّمطاق   إنا السلوَّ كم  علمَت لينابٌة 
  :املتنيبوأما  الالئ  الغيبا فاقول هل 
   يكون بش ك يف أبش ئهبَّتا  ال  عذل املشت ق يف أشواقه 

 ،" الشاخ معينوف " :وادلي إىل شاخ مب رك اسمه وس ق القدرّ 
يت ق ل لوادل أن ف ل لك  !اهللدواؤه عندي طإذن  :يفعندم  عل  قصا

ة  ؟! . تخىلا عنه ستاة أش ين ىلع أكرث  قديين، ال  يناه فا   إالا لكا أسبوع مينا
. وأخذين الشاخ معينوف .فوافق وادلي وـهو شبه ي ئس مح أميني

. . يلعنده ش ينيح أو ثالثة ال أيع منه أكرث م  يقوهّل  . ومكثّت .إىل داره
  م م ً أناه َكن يَ  شعينّ أ إالا أناب كنّت 

ّ
َ  ،و يلويدعّ  ،يل كثرياً  قينأ يف  ستغينّق وري

 . وكأناب كنّت .إىل ب ليت الطباعااة دّا أش ين عّ  ثالثةِ  . وبعدَ .داعئه
وقد وضع يلعا محل جب ل مح  ،سلساًل ط ألغاللمّ أو  ،ملسا   ً ططّمص 
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ة إذا ذ.فأجيح عبا ذلك لكاه ،األثق ل ِل مينا كينا جوجيت . وأحبحت ألوا
لقد . .فال أجيد ىلع الرتبا  علا   ،الاقادة أم م كأنا أميناً اعديا ً يذكين يل

ى ينوذك ،ةقامه مفايه ف ،ح قليبمبل ينل      نا ولك ،رضي بلت مح بر
 . .ةمحام

ا رسوراً عظام ً اورأى ذلك وادل د لو أنا الشاخ .ي فَّسا . وأن  متأكا
ة ـهب اذلمح طلب من   مئ ا األلوف  ألعطوه ذلك فينب  والايا

عظمة  عينفَكن ي ،(1). ولكناه ل  يطلب من   أطاض وال أمحين .مغتبط 
 . .هوبته ورضوانثم اطتغ ءو ،العمل هلل

يب إىل احلا ة  أن يعودَ  . إناه يينيدّ .أخينى ميع مينبلةً  وبدأ الشاخّ 
لك جت ه ل  أشعينه قبل ذ ،ويحا إيلهط جنذاب رّ  أشعينّ  وأحبحّت  ،الطباعااة

َ ت مّ . وأحبحَ .بَّتا وادليا  ،أبد الشاخ معينوف  رغب ِا  نييت أن أليبا
ةَ  قّت . وذّ . قاة ىلع ناسم م  َكنت شَ   فكنّت  ،حبة الشاخطّص  العب دةِ  ذلا
ت أيا م عنده . وَكنَ .داعيئ و وأطاّل وأدعّ  ،اليَح  أن أطاَل  أح ا وأببُّ 

منه فا   الكثري مح  .  علامّت .ثن ءتسطال اأسعَد أيا م با ي وأمتع   حبقا 
م يل مح خيت ه ط حلا ة م  ال.العل  واألدب ر طأطن ن اذلـهب . وقدا  . .يقدا
ة نموذج ً رائع ً مح با ة الشاخ مَ  ت با ةّ وَكنَ  عينوف اخل حا

ال يب يل فا    ،عح اتللكاف وابلعدّ  ،   البس طةّ قوامّ  ،السلف الص لح
ألنا م  ريشغله مح اموـهيِن واحلق ئق قد  ،ت ا ط  وال ي  ،بيشء مح املظ ـهين

                                                 

ة واذلـهب  ( 1)  .كن ية عح الايا
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ةً انلاس عِ  . وَكَن عااَف .أخذ علاه اـهتم مه ووقته ال  إذ َكنَ  ،عجابة اا
أخَش أن ّيَظحا يب  :! ويقول.ـهدياةط س   وول ،عطااةح أبد مِ  يقبّل 
أن  ملكه أو  ،ولكناه يرتفاع علا   ،إنا طه حل جة !. واي  اهلل.احل جة
ال يعينف  ،فكأناه واسع الينجق ،لكا   هكة حتفا با  يتال ت. وَكن.تذهلا تس

 . .ويكينم   َغية اإلكينام ،طأطاب الطع موَكن حيتيف طزائينيه . .الياق
ويف مسكح ىلع َغية مح  ،يف يحا شعيبا قدي  حّ ريسكّ  وَكَن الشاخّ 

لّحا وقد عينض علاه أـهل ا ،وـهو سعاد بسكن ه لكا السع دة ،اتلواضع
دوا هل مَ  ة أْن جيدا ينِجَع أـهل الّحا . وَكَن مَ .أىبتعااف وه فسكنَ أْكرَث مح مينا

 . .. ألناه َكن قينيب ً مح لاع  .وحغ رـه   ُمبوب ً مح كَب رـه ،أنٍ شلكا يف 
وَكنت  ينبيته هل  ىلع َغية مح  ،وقد ّرجق سبعة طن  ومخس طن ا

ابلن  قبل  فكأنا  ،  احلا ءيغلب ىلع لاع  ،األدب ام ا وبسح اخللق
ح مَ  ه أكرثَ حبك  ححبيت للشاخ ومالجمتِ  . وكنّت .ابلن ا إن ث َخِايناا

. .أوالده عح الشاخ ربام  ظناب طعَض  ابلعادّ  . وَكنَ .و ه وألاّ أوالدَ  َف ألِ 
رَسا  أفينحّ  وكنّت 

ّ
 . .ط ذا الظحا وأ

خيينج عنه إالا قلام   ،هل نظ م يف مأكله ومرشبه ونومه وبا  ه وَكنَ 
ة . فال .ولكناه ذو ـهابة كبرية ،. وَكن يف ابلات دمث ً ُمبوب ً .لْضورة ملحا
جوجته ىلع َغية مح نت وَك ،وال خي ح  أبداً مح أـهله ،يين اع حو ه
ح ط  قبل رغب  ه ا ن يلحظوأأـهله لاع ً  دقد عوا . و.األدب معه  . .أن يرصا
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الش ين األخري مح با ي عنده . ويف .ويف ن  ية املط ف مع الشاخ
ز لكا اـهتم مه ىلع إاعدة  أـها  للحا ة األرسياة واالجتم عااة . وذلك .ركا
. وـهل .أناب ظ ين مبا العزوف املطلق عح العودة إىل احلا ة الزوجااة

ج طعد فتون . .وييحك أطو دردرة ،كنت أقولكذا ؟! ـه.يمكح أن أ زوا
قو  كنت أقول.ويقلاب نظينه يف وجوه احل رضيح " إنا الزواج طعد "  :. حدا
َكنت السبعة . ولكحا مستحاالي .؟! ".فتون " مح س طع املستحاالا

د األوـه نأ ثتبل  م! .حديث خينافةمح الطينافة ك دا كم   تبدا  . .م  بدا
. . صل إىل أربع س اعا أو مخس ،أقيض معه لكا يوم س اعا كنّت 

. أسئلة .بوار ـه دئ :. ولكا بديثن .ىل آخينوينتقل طن  احلديث مح فحا إ
. .ملستقبلا   ط رشفتريسأناه ك ،جزةوكمة ماحلمح  ولكم ا. .طال جواب

. وكنت أجلس ط  .وجواب إلشَكالا يف انلاس قبل أن أسأل عن  
. .وَكن يتل ا لكَّ م  عندي طَصدٍر ربٍب  ،يديه جملس اتللمذة واألدب
ن يثري يف ناس األسئلة اليت ل  ختطين ىلع ط يل وطباعة بديثه وأسلوبه َك

وال  ،فتأخذ مح اـهتم مه م  ال أ صوار مح اتلاكري واتلحلال ،مح قبل
 . .و إاعدة لطينح السؤال واملح ورةأ ،يليق امواب عح يشء طغري روياة

ث طه إيلا عح الزواج أناه ق ل  !وم  النس ء !" النس ء :وَكن مما  حتدا
 ،. مح خرٍي أو رشا .س ن من حا ىلع بسب م  يينى مح إبداـهحا يعينف اإلن

ولكنا حا ذواا كاد  ،إنا حا ضعاا ا مستيعا ا ،وعينف أو نكين
ة الينج ل وعزيمت   ،عظا   . يغلنْبَ .وعلم   وعقل   ،ال  قوم طه قوا



 167 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

وم  أحدق قول  ،وال  طاّب احلا ة إالا ط حا . . حا اللئ مويغلبّ  ،الكينام
  :الش عين

 َعقالٌة يف طاِت اَعقل   لكُّ السع دِة يف احلا ة
 ،الواب دأنا النس ء أشدا اختالف ً مح أح طع الك فا  !واعل  ي  طبا 

 ،  ب ة طناِس عجَ المّ  :فمن حا  .جمبولة ىلع األذى ،فتوقا من حا لكا ذاا طذاء
وال  ،ال تش كين ىلع لا ل ،إن أكينم   رأ ه لايل   علاه ،زرية طبعل  المّ 

ق د  ،لس  ن   علا ه س اف ح قالو ،ال َكلص   و ح ، ينىض منه طقلال
أط ه وال   ،فال تستّح مح إعوارـه  ،كشات القَحّة سرت احلا ء عح وج   

ارة عقا  رة ،ثينث  رةم  رشٌة  ، رـه م وعينض ه  ،وج ه جوج    ملك وم ،ـه ينا
 ،ا  وال ادليحال  ينىع علاه ادلن ،وبرصه جائغ حيوم ،وفكينه مأجوم ،مشتوم

 ،وسرته منشور ،بج طه م توك ،وال لكرثة طن  ،ححبةسح وال حتاظه حل
 ،رشاط ه رضا  ،ويمس كئيب  ً  ، ً بزينيصبح  ،وخريه مدفون ،نوه مأفعقلو

إن ض حك  ،عويل   طو لسعه  ،  ن دلغه طلس  ،ذلا وودله يف  ،وطع مه مينا 
 ،ويلل ه وي ل ،ن   ره يل ل ،كت فواهلوإن س ،هتَكرِ وإن  كلا  فمّ  ،حٌ فواـهِ 

  !..ىب عيشه ومآهلق! وع.فوارمحت ه حل هل
 نوإ ،تبرش ةسب ة مينف ،ةنمنيا  ةكبض  فيه     بب لقات ح نإ
 ،عن دـه  قد أفل جنمه ،ةكرشا مّ ة ينا ا مك ،ةرس ط  اعبسةفيه ج  ولقات ج

 . . ت جين وأ  ـهرشبح م  بظا هلد يع  لو
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 ،املأمون ة ىلع غاب    ،املب رك ة الول وع ،ودومن حا العط وف ال ود
 ،الكينيم ة اتلبعا ل ،املحم ودة يف رساـه   وإعالن    ،املحبوبة يف جريان   

ل     واطنّ  ،حعلَ في ل   مّ  ،نظااة ابلات ،خ فية الصوا ،الكثرية اتلايا
 واخل رياِا  وب لعا ِف  ،ألوفةينموقة مَ مَ  ،وجوج   ن ع  ،وخريـه  دائ  ،زياحمّ 
 ، احئالص   حل ا الس    ،ااد ا الع ط  ت   نق  م  ح ال   إنا  " ،(1)وح  وفة مَ 

 ،ال  ّا يَنك ،ج  و جدّ وتّسعِ  ،صوّن ناَس   َ  ،باظ اهلل  مطاحل فظ ا للغاب 
 : هل مثالش عين أل حفول أل  . م..يّتقينَّب يتفـه ط اهلل إىلو ،وال  َّْضب

َرامَ حَ َهنََّيدَ ص ََمرةَاء َبظَ كَبريبٍةَََمنَ همَ ََماََرائرَ حَ َورَ حَ 
دََُّوانياًَسنَال مَرَ نَحَ مَ َْيسبَ  ََعنَاخلناَاإلسالمَ َه نََّويص 

 :أو كم  ق ل آخين
َ وَ  لَ اّ لَ      فن ينَ عَ   حمَ كَ    ءَ سَ النف   أنا   ول   لِ ىلع الينجَ   ءّ سَ ت النف يف
  خ   ينٌ فَ   ريّ اتل   ذكِ   الوَ      اٌب عَ  الس  الشمِس  م  اتلأناّث فَ 

 ِ   اللِ ل ِ ل

اممع  ىلعرة دالق :!جااة ي  طبا وزال  ةايف احل ألموراأعقد  حموإنا 
َومصلحةَإنارةَ"ط   َأكرث طاع بلاهتريس ال لإشَكوـهذا  ،" ابليت احلب 

 ء مقا  ّس س  الن رثّ . إذ أك.ءس ويع الن يفر دانل  محر دـهو أنو ،الينج ل

                                                 

د طح ببا ن البسيت  ،" روضة العقالء(   1) ونزـهة الايالء " أليب ب    ُمما
 ./187ص/
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 ،هنكيم الوم   ،  مننه كيم م  ،    لكا رغب  ق هلقا أن حي  هل ُمباة جوج  
ة ْضا مه فا ن ك ود يَ طل ق  ،ليس فاه مصلحة م و ،لحةصم هفاوم  
. فتق وم .ـه  نظينيف غري ح دق املحباة  و ف الا وإ ،اعجلة أو آجلة ،ينةـهظ 

م و ،ااة و قعدالزوجشالكا طين م  امل  ىلع ث ا ال  زال  رصا  ،و تا ق  تأجا
 . .حا لو  ،ذلك

و أل ل اخل لب قي ال اذلي ، ر  ذا املعا األخ ذ طىلع  املينأةرصا   إذ
 ،العالق  ة ءتس  وف ،يف لكا موقِ  فوحت س  ب علا  ه  ،ينـه    نظيف  طلش  ا
 . . ً فجزا للزوج   ل اتلك و  ،بالقلو د عبتو 

 ،ـهحا حنااة امس  رشُّ  :فق ل ، النس ءف نل  رَشا ِح  :وقد قال ألعينايبا 
 ، ب  مح غ ري س بب ،لس ن   كأناه بينبة ،يناضاض ممقينم ،قلالة اللح 

 ،منتاخة الوريد ،عينقوب   بديد ،عنادة طلادة ،و َيحّك مح غري عجب
 ع    ،و ايش  الس يائ ا ، دفح احلسن ا ،وحو    شديد ،الكم   وعاد

وإن  ،إذا دخ ل خينج ت ،وال  ع  جوج   ىلع الزم ن ،الزم ن ىلع جوج  
  ب  ويه  ،وإن طك ى ض حكت ،ض حك طك ت وإن ،خينج دخلت

 ،وس  ل دمع    ط  لزور ،قد ديلا لس ن   ط لاجور ،وتش د ويه َغئبة ،ظ ملة
وانقطع ت  ،. كينـهت ش م ئل  .اطتالـه  اهلل ط لويل واثلبور وعظ ئ  األمور

مؤذي ة  ،م ان ة لألـه ل ،دائمة اذلرب ،كثرية الصخبإذ يه  ،عبا بب ئل  
  ." مظ ينة للع ر ،ة للج رمسيئ ،للبعلِ 
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ث عن    إالا  ص في هنا ظأوم   ال  ع ينف ال يت  َك  ل  ،م ح نتح دا
  ـهدعن    سا  مقوال  ،    ئأـهوايف إالا ين كا   ا وال ،املص  لحة وال  عينف    

ه ـه  ن يف   فإذا وجد ،دودائم ً إالا ابلحث عح املاق  هل  ا ـهإنا   ال  ..ـه واس
. .ها ينغب ة فلتدا يف طلب ه واث  ا تش  ،وأخذا  بحث ع ح غ ريه ،نظينـه 

  ..هل  طذلكومح ب با ةو نغاص با     و

النساءََ:فنَيقالَ:أخربناَشيخَمنَبينَالعنربَقالَ:وقالَاألصميَ 
والَتعذنََ،تعذنَأهلهذاَىلعَالعذيشَ،عفيفةَمسلمةَ،فهي نةَيل نةَ:ثالث

َق م ذ َ،وأخر َواعءَللودلَ،العيشَىلعَأهلها ذ ٌّ ضذعهَاهللَِفَيَ،وأخر َغ 
نَيشاءَ،عنقَمنَيشاء هَعم  ََ.ويفر 

ََ:والرجذذالَثالثذذة َلذذن  يصذذدرَاألمذذورََ،عفيذذفَمسذذلمَ،فهذذن 
َواملقذدرةَ،ويورنهاَموارنهاَ،مصانرها َ،وآخرَينذتيهَإىلَرأيَذيَاللذب 

ََ،فيأخ َبأمره والَيطيعََ،الَيأتمرَلرشدَ،وآخرَحائرَبائرَ،وينتيهَإىلَقوه 
ََ.مرشداًَ
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 ،هل  شيئ   ألع ،(1)فمن حا معمع  :النس ء أربع :طعض العينبوق ل 
ق وال جتمع ،ومن حا حدع ،ال  ْضا وال  ناع ،ومن حا  بع غاث ومن حا  ، اينا

  .(2)ومن حا القينثع  :وجاد طعي   :وق ل األحميعا  .إذا وقع طبدل أمينع ،ـَهِمع

ََ!أيَبينَ  َاألنب  ث َوت ََ،نَأبويهاعَهَاملرأة َماَترث ََخيَ َإن  َ،هَألوالنهاور 
َ َاملنيذعَوتصذنعَ َ،النسذبَوتصونَ َ،احلسبَفتحف   َوتبذينَاملجذدَ َ،العذز 
َ،تَاعراًَىلعَاآلبذاءَواألبنذاءوإال َفن ذَ،اَّلكرَوترفعَ َ،األجر مَ عظَ وت ََ،الرفيع

َبتناوهلاَالشاعرَقدَوَ،واألحياءَاحلياة ََدة َفسَ ومَ  َ:قوه 

َالصنيعاَََنيارهمَ َََِفََأسأناََقَورثناَاملجدَعنَآباءَصد

َ ذالسوءَي ََبنات ََََتوالكتهَالرفيعَ َإذاَاحلسب  َك َوش 
َأنَيضيعا

ريض أنا ه ق  ل لزوجت ه أما ادلرداء  ومما  يينوى عح أيب ادلرداء 
  :عندم  دخل علا   اهلل عن  

                                                 

ويه الَكحلة  ،سمعمع :ويف رواية ،ة طم هل  عح جوج   ال  واساه منهيه املستبدا (   1)
 .املولولة يف أثينك إذا خينجت ،إذا دخلت ،يف وج ك

و دع األخينى  ،و كحل إبدى عانا   ،ويه اليت  لبس درع   مقلوب ً (   2)
ا ط ملينأة امينيئة القلالة احلا ء  .أو يه ابلذيئة الا بشة ،وفَّسا
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ََالعفوَخ ي ََََمون يَََتستدييََمين  َوالَتنطيقَِفَسوريتَحنَأغضب 

َِفَالص َوجدتَاحلب  ََاذإذاَاجتمعَََدرَواألذ َذفِي  ََلمَيلبثَاحلب  َي هب 

َذالََنقركََقريينذتنََوال ةَذمََدف  َََكيفََدرينذتَالََكذفِن ََََر  َاملغي ب 

ََوالقلذذوبََقلذذِّبََاكذويأبذذَََباهلو ََتنِثيَالشرو َفت هبَوال
َ َتقل ب 

َفذذارقَادلنيذذاَفلذذمَتذذزلَتلذذكَسذذيتهماَرِضَاهلل .َ.عنهمذذاَحذذّت 
ََ.فلمَتستجبَهَ،وهوَخليفةَوخطبهاَبعدهَمعاويةَبنَأيَسفيانَ

َمنَالنساءَفت انةَمَ َ:أيَبين اتلوجيذهَالَينذونََ،فسدةإن  منهذاَإالَ 
َسَ امل َ ََ،ف  َتوجيههاَعذنَالرمذالَ،املفسدَاملض   هذاََ،والَتزالَتظن  والَيهم 

ََ.الفسانحبالَإنَفنتَاعقبتهَاتلدميَو

َامذرأةَقالذتََ،محذاةصي ةَوأخبثَماَسمعتَِفَه اَابلابَمْنَو أن 
َرحمهَ"َ:البنتهاَعندَه دائها ذَ،اقليَزج  َفاقليَس  ََ،نانهفِنَأقر  فذِنَأقذر 

َفذاقطيَاللحذمَىلعَترسذهَ،فاكرسيَالعظامَبسيفه ََ،فِنَأقذر  فذِنَأقذر 
 َ."فِن ماَهوَمحارََ،فضيَاإلففَىلعَظهره

   لااو ،العل  واثلق فة ناس  طظحا   ، أنا امينأة مع رصةوبلغب
  :فَكن مما  ق تله هل  ،فَكنت وحاات   طِئس الوحااة ،  أوْحت اطنتَ  ،بواألد
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".َ َأمرٍَ. َِفَلك  َت طيعيه َب ني يَأن َي ا ََ،إي اك  َت ستجيِّبَهَِفَلك  وأن
ت اجةَ َ،شأن َأن كَحم  َي ستشعر  َذلك ََ،إيلهَوأن َي ََأشدََُّفِن  َالرج  َطمَ ما َع 
َفيَ َ،باملرأة َي ََ،هاشخصي تَ َرَ وْيتقَ َ،هاحقوق ََنتقص  َبوال مشاعرهاَباَل

َرأيهَ،ملحضَخمالفتهَ،الَ:قويلَه.َ.مطابلهاو َرأي كَغي  َ!.وإظهارَأن 
َاحلميمةََ"وإي اكَأنَت ظهريَهَرغبةَِفَ"  َ."العالقة  !َكوفَاملتمن عة 

َنائماًَ َلكَِفَمجيعَاألحوالويلننََ،عنه رَيعيهَفبوالَتشَ،الطالب  فر 
َصدرك.غيكب َبمرنون َتفيضَه َوال َت ََ،. كَوال َون  َأهلك َنون صفيه

َّهمَالَْيسنونَفهمَوفاءَاملرأة.وحب ك َإنَلمَأق َلك  َالرجال  َأكِث  والََ،.َفِن 
ونَنَ رَْوالَْيرتمونهاَإذاَعرفواَمَ َ،وإنَفن تَأهالًََّللكَ،ونهاَالوفاءق َيصدَ 

هاَ،صدرها والََ،نيعَالرج َيتبعكَ".َ.أوَأبدتَهلمَصانقَعواطفهاَوون 
  ." تتبعيه

 قةعالأيا ا طاص  عين لكاالا ،الّمِسفا ثا فأيح ـهذا الالكم الغَ 
وأن يَع مَع اليغانة وسوء الظحا إناه  !.إىل أطعد بدا   وـِهاِن   وأ ،جااةوج

ياة اوالز قةعال قوم ال وراعية  ،ال املوداة والينمحة ،ملش كسةجااة ىلع انلدا
ثا مح الكم  لك الساادة أيح ـهذا الالكم الغَ . .وبسح األدب ،احلقوق

  :ت لفقاليت أوحت اطنت   عند جواج    ،العينبااة أسم ء طنت خ رجة
 ،إنا انلصاحة لو  ينكت اعتم داً ىلع ف   وذَكء وأدب !ناايتي  طّ " 

 . .ولكحا األميَن ليس كذلك ،ك وذَكئك وأدطكلرتكت   اعتم داً ىلع ف م
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فلو  ،ورضورةليس جواج الات ة ن شئ ً عح ابتا ج  !ناايتأي طّ 
ل مح استغىن عح ذلك  لكنّت  ،أمكح  ينكه المينأة ذاا ثينوٍة وقدر أوا

. فإنا ابل رئ  ع ىل خلق الينج ل .ولكحا األميَن ليس كذلك ،لكاه و ينكه
 . .لينج لكم  خلق النس ء ل ،للنس ء

ك اذلي  ،إناك  ا رق  طيتك اذلي منه خينجت !ناايتأي طّ  وعشا
فكو  هل أمًة يكح  ،وقينيح ل   ألااه ،إىل رجل ل   عينفاه ،فاه درجت
  .ظلالةوكو  هل أرض ً ذيللًة يكح لك سم ًء  ،لك عبداً 

  .هل والط عةوبسح السمع  ،وعلاك ط لقن عة
دي موضع عانه وأنْاِ  وال  ،منك ىلع قباحه نّ فال  قع عا ،هو اقا

 َ  .ريح  ُّ منك إالا أطاَب شَ ري
دي وقت من مه وطع مه  و نغاَص  ،اموع ّملِ ب فإنا  وا ينَ  ،و اقا

  .انلوم ّمغِيب
 سحّ األمين يف امل ل بّ  الكّ فمِ  ؛ه وعا هِل  وبشمِ م هِل  وأبسب راعيةَ 

  .اتلقديين سحّ ا ل بّ ويف العِ  ،اتلدطري
اً وال  ّ  ،اً هل أمينيص ع َ وال  أميَنه  فإناك إن خ لاِت  ،ايش هل رسا
 .هب غدرَ ه ل   أمَ رِسَّ  وإن أفشاِت  ،هحدرَ  أوغينِا 

ط  يديه إذا  والكآطةَ  ، موم ً والاينَح ط  يديه إذا َكن مَ  ث ا إيا كَ 
  .وراً َّسّ ب ً مَ ينِ َكن فَ 
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 ط للطِف  واالبرتام ق طلِك  هل اتلعظا َ  واعلّم أناك لكام  أظ ينِا 
  .يناهه وبِ ألط فِ  م رَ ه جتتب ثِ ك ألمينِ ط عتِ  وبقدرِ  ،واإلكينام

مح  رشقةً مّ  وقد باظ نل   يناثن  األديبا ىلع ـهذا الغينار نم ذجَ 
رّ ويّ  ،الزوج قف بَ  ظ َ عّ  ّف عينِ مما  يَ  ،  بلن  ِ  واألما  ِا  وح ي  اآلط ءِ   رفاعَ  قدا

جَ  طحَ  ى يف ذلك أنا اعمينَ ينوَ ومما  يّ  ،مَتله  ،أخاه ح اطِح ه مِ اطنتَ  الظيِنب جوا
َ،زنالًَإال َومعهاَماءمَ َكَأال َتزنل َريَابنتَ مَ "  :  فلما  أراد حتويل   ق ل ألمف 

َلألىلعَجَ  َن ََ،الءفِن ه َت ََ،قاءولألسف  َوال ََ،هعتَ ضاجَ َمَ نِث  َم   َإذا فِن ه
َمَ َنَ ابلدَ  َالقلب  َاحل ََ،ههوت َعهَشَ والَتمنَ َ،     .. ".وافقةالمَ ِفََظوة َفِن 

َ األشَكَل استط عْت قد  !ي  طبا قناة املع رصة إنا اتل أْن  غريا
 ،طعالق ا انل س َب و تالعَ  ،واألنظمة القوان َ  و اينَض  ،والينّسوم
. ولكنا   ال سباَل .  تِ ـه  ىلع طينيقَ طن ءَ  عادَ و ّ  ،   عما  َكنت علاهَي فتنقّ 

! لقد استط عت حبال   .. وـها  ا هل  ذلك.وامواـهين ِق هل  إىل  غارِي احلق ئِ 
َل عَ  َ  ، ان ً طعَ و زويينـه  أن  بدا أن ت واستط عَ . .جنوجن ً طوَ وَ  ،ون ً طلونول

ف ل آل أمين انل س ط   إىل . .ا الً ح امبِل خَ ومِ  ،بح ل الً مح القّ  َل جتعَ 
 ،انلورِ  رّض َب  أىمظال لوَب القّ  ت أن تسيِقَ ـهل استط عَ و ؟!.خري
ال    إنا ؟! .ََع َعنْ   ضغ ئح الرشورو َ  ،احلّبّورابل جة وـه  ّبلََل وَ كسّ و َ 

 ال إن ء ولكا  ،هايشء ال يعطال قد ألنا ف ..ولح تستطاعه ،لكذتستطاع 
َل طب ئع لو استط عَ . و.هح إالا طم  فايني ت ذلك الستط عت أن  بدا
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وا مي جع  أوئلك المّ  دوا  ،وا رج هل وأقلق ،ْجيِنم  اذليح أقيا وبدا
 . .وأش عوا اذلعين يف جمتمع     ،أمواهل 

. .ط لرتباة احلكامة القويمة  لو أرادا   إنا   لتستطاع ذلك  !طىل
و ذـهب  ،و زيل عن   األذى ،فتصقل   ،اليت تستخينج املع دن انلايسة

 ع   فات ا انتا ،وأوجه ناع   ،و بدي للن س ل هل  ،عن   الورض واخلبث
 . .ط   ىلع أبسح الوجوه واألبوال

َمنَواحدةوحاايت إيلك  !اسمع مبا  !ي  طبا  جَأكِث  َإذاَ.أنَتزتو  .
حتقيقاًَللحنمََ،.َقانراًَىلعَالوفاءَباحلق َ.كنتَواثقاًَمنَنفسكَبالعدل

اسَانلظرَنليَييسءَأكِثَااَّلَ،وماَفيهَمنَاحلنمَواملصالحَ،الَشيعَ 
َ.َ.هبإيلهَأوَاتلعام َ

 ؟! .  فم  ط لك أيا   الشاخ ل   أخذ ط ذه الوحااة نلاسك
. .وايلّد قصرية ،؟ العّ  طصريةٌ .با ب يل ؟ َم ذا أفَعّل   ألَ   يَن ي  طّ 

فال أستطاع القا م  ،وعندي مح أولويا ا احلا ة م  ريشغلب عح ـهذا األمين
ه  . .حبقا

" إذا طلغ قلات  فإناه  :امل ء وقا س ً ىلع م  ق لوا يف :و  طع الشاخ قوهل
مح الزوج ا ل  حيمل فإنا الينجل إذا طلغ انلَص ب  ،ل  حيمل اخلبث "

 . .اخلبث
 ؟.  وأيا خبث  عب

 ..وعلمه وعقله ،  ل  حيمل اخلبث يف دينه وأخالقه
 ؟ .  وم  العالقة ط  األمينيح
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نلذَ؟!َإن كَلنَتنتشفَالعالقةَمذا.ماَالعالقةَ:ذَتسألين َ،مَتعذد 
وضعهَِفَتفريكَوحسذابكَيأتذكَتأويلذهَِفََ،فسل مَملاَأقولَوالَتنرر

َ.َ.حينه

ونسذذيتَحبديثذذهَاهلمذذومََ،وعنذذدماَطذذابََلَعنذذدَالشذذيخَاملقذذام
يذتََ،أالَتر َأن ينَقدَوفيتَبوعديَلك ذهَ:قالَالشيخَلوادليَ،واآلالم وأن 

لتها ذاَفن.َفدون كَودلكَىلعَ.خيَأناءَالرسالةَاليَحتم  .َإن ذهَ.أحسنَمم 
َمذاََ،.َفشذررَوادليَالشذيخَأبلذغَالشذرر.يريدكَاآلنَأنَتزو جذه وأقذ  

وجمالسذهَوقلذِّبَمعل ذقَبالشذيخََ،.َوعذدتَمذعَوادليَإىلَابليذت.جيب
 .َ.وحديثه

رَوالَت وصف َوادليَ.فنتَفرحةَاأله َواألصحابَالَتقد  .َوأحب 
مَالشررَللشيخََ،أنَيرتجمَه هَالفرحة اَّليَيؤثرَاخلفذاءََ،اجللي ويقد 

رَمذنََ،فأقذامَحفلذةَكبذيةَ،نائماًَىلعَالظهور ناعَإيلهذاَعذدناًَالَيقذد 
.َ.واألغنيذاءَوالفقذراءَ،واملعارفَالررباءَ،منَاألقاربَواألصدقاءَ:انلاس

الًَ َيَ،واكنَمدارَاحلف َلك هَشررَاهللَأو  ذاَألذم  َتقذديمََ،ىلعَشفايئَمم  ثذم 
مََلَمنَاملعروفالشررَأمامَانلاسَ .َواكنذتَاملفاجذأةَ.للشيخَىلعَماَقد 

َبيتَهدي ةَمنهَللشيخَىلعَمعروفهَ مَوادليَصك  للناسَمجيعاًَعندماَقد 
ر.َواكنَوادليَيقولَقب َذلكَ.ومجي َصنعهَ،مي واهللََ"َ:ق وللا ويك ينا

متهاَهَفداءَودلي َمجيعَأمواَلَلقد  وأسقطَِفَيدََ".َ.لوَطلبَالشيخَمين 
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َ..َوهوَاملتعف فَاَّليَلمَيقب َهدي ةَمنَأحد.أمامَانلاسَالشيخ .َولنذن 
َ َاملعرفذةَ،تمالاحوادليَاستبقَلك  فأقسذمََ،وهوَاَّليَيعرفَالشيخَحذق 

َهدي تهَ،ىلعَالشيخ .َوعقدتَاملفاجأةَفيماَيبدوَلسانَ.وسأهَباهللَأال َيرن 
فلمََ،لسؤالَبهواَ،.َوهوَيسمعَالقسمَباهلل.الشيخَعنَال مَبعضَالوقت

َفاجأَالشيخَاجلميعَبماَلمَخيطرَألحذدَىلعَبذالَ،يدرَماَيقول .َفقذالَ.ثم 
ولذمَخيطذرَذلذكَىلعََ،فيماَفع سنَلقدَفاجأيَواهللَأبوَحَ:أمامَانلاس
َأعلنَلنذمَِفَ..َولنَأقب َمنهَه هَاملفاجأةَإال َبمثلها.قلِّبَحبال .َوإي 

مَابنيَأسماء .َويهَخذيَفتذاةَ.هدي ةَالبنهَحرمذتَه هَالليلةَأن ينَأقد 
ةَ،وتنسيهَأحزانهَ،فيماَأحسبَتسعدَأي امه نَهَحياةَاألنسَواملون  .َ.ويد 

َمنَ .َواكنَاألمرَ.مفاجأةَوادليفاكنتَمفاجأةَالشيخََلَوللحارضينَأشد 
َالشيخَيرايَأهالًَالبنتهَ.بالنسبةََلَحلماًَالَيصدق .َفماَكنتَأحسبَأن 

َ.َ.والحبالَمنَاألح

أنا املجل س ل   ي ناضا إالا ىلع  ،واحلل  غيناطة ،وجاد األمين عجب ً 
ن ً ط حل رضيح ،إجيناء العقد . وَكن ت .و لباة لينغبة طعي   واقرتاب ه ، اما

 . . لك أمنييت اليت م  كنت أبسب إالا أنا   مح أب ديث انلاس الواـهمة
ة جواِّج طأما اعح   ،ورىع أيا م   ، ط رك اهلل فا . .و لك َكنت قصا

 . .   وأنس هل وطااب أنا سَ 
واملجد  ، العزا ادلائ ما إنا   أ؟! .ح أما اعح وَم  أدراك مَ  ،وأما اعح 

 ،ّجناٌة وَجناةإنا    ،ن ً اواخلري ألو ،ن ً اّمزد   طقدوم ونكرأيت ال ،ابل س 
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وبيت    ،ابورحي   أط ،طع ّم   طااب ،ونْاٌس ّمطمئِناة ،ورمحٌة وِمناة
وّمناة  ،انلاسط جة َوأوالدـه   ،وأعذبأشىه وغينفة نوم    ،نظاف مين اب

. ومع ذلك فأن  أرصا ىلع .. هل  يف ناس م  لَيَس يل يف نَاِس  .القلب
ويكاا   خصوحااة عندي أينا ل  أنظ  الشعين  ،مدب   وبسح وحا  

 . .ويكااب ـهذا القدر مح احلديث عن  . .طوابدة سواـه 
َ َبابلانَواحل َم  ثت  حَإذاَحد  َأنذوإي ََََورص   ىَذت نس ََاك 

ينباَذَ وت َز  َ كر 
فاتهاَ ََلَبوصٍفَواحدَمنَص  ََََأَش  َم  َس  َم ن َم ث   ن تن 

باَ َول ق  ّن  َوك 
 ِزّل األعَصَ  ِمح رأس ايلََاع  ن  ّ     إنا    ـه ت ب طيّنق وداعَ 

اَث قَواًل َبسن ً   ريّستََمع   ل    غرَيه  أراّدوا   لو  تّسِمّع احلدا
َخأو ا َوَزربَ م  َالمَ َايج   با أبحدييق ل ل مح فقد َكن  ناسَ حَ بأم 

د املص ئب اليت  ه َكنت وف و ،ىل قليبإ   وأقينب ،يلا إاألحدق ء  مح أشا
وقبل يوم مح وف  ه كنا  مع ً يف  ،. وَكن جوج ً الطنة ع ا الوادل.ميناا يلعا 

 !الوف ء يف انل س قلال ي  ح بيب " :َل يل طصورٍة ما جأةٍ جملس أنٍس فق 
ة املخلصة رثوأك املص لح  ةوإنام  حداق ،انل س ال يعينفون األخوا

ك ي  فال.الع جلة أوحاك أحدق يئ األوفا ء ف صمح خلا  ن. وأن  أعدا
؟! أنت .م  ـهذا الالكم اآلن :فقلت هل !قبلكمتا أن  طأوالدي خرياً إن 

  !حتبُّ املزاح اثلقالدائم ً 
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. فأبسست .. طل أبسا أنا أج  قينيب.إناب ال أمزح :فق ل يل
. ولكناب غلابّت .وانقبيت ناس ،حدري وض ق طه ،طينـهبة مح الكمه
ة أخينى ،ىلع الكمه الوـه   . .وعداا طه إىل م  كنا  فاه مح احلديث مينا

اختلطت فاه  ،واع. ب دث سري مين.ج ءين خيت وف  ِه َكلص عقةث ا 
قد . و.وجاد املصابَة يف ناس بديثّه إيلا قبل يوم ،أشالؤه حبديد ساا ر ه

. وعزمت يف رساي أن .وجوجة يف ماعة الصب  ، ينك مح طعده أربعة أطا ل
ة ريسرية.أكال أرس ه بَّتا املوا  طلب مبا أن  ،. وج ء ب الوادلة طعد مدا

َص ألرسة أيب املح سح مس عد ف ملينأة عندـه  أربعّة  ،ة ش ينياةأخصا
 :. فقلّت هل .مح نََشب ادلنا يذكين . وجوج   ل  يرتك مح طعده شيئ ً .أطا ل

وـهل  :ق لت !أ زواج   :وم ذا ؟ قلت :؟ ق لت.وـَهل هل  يف خري مح ذلك
اً ؟!  :أنت ج دا فام   قول ؟ قلت  !وأما اعح ٍ  :ق لتول  ال أكون ج دا

قلت ف ، بيبا هل ط   ينى مح فينمل ،اعح  ما  أينا ال أ زواج ىلع ظحا أ توَكن
ء مح ذلك إالا ويه ىلع يق  أناه ال يكون يَشْ  ،ؤمنةإنا   امينأة مّ  :هل 
نت ناس   ىلع الصيت.هدروقاهلل ي ء طق  ..و قبال ـهذا األمين ،. وقد وطا

جوج     إنا فالنة ال   ينىض طع د :ث ا ج ء ب الوادلة طعد أيا م  قول
غ للعم ل اخل رييا .طأبد الوف  ء  حَ ـه ل ِم  :و ق ول ،. ويه  ينيد أن  تا ينا

ج امينأ ه طعد وف  ه إنا ما وم انل س ع ح  :؟! فقلت هل .لصديقك أن  نوا
ومنه يتعلا  انل س اليتا  ،سااد األوفا ء . فينسول اهلل .الوف ء غري ححاح

ج طعد خدجية ريض اهلل عن   ،والوف ء ج الساادة أما س لمة . .وقد  زوا و زوا
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وم ع ذل ك ف  لينأي . . أحح طه حمجة أبد األبباة وج ،عن   ريض اهلل
غ للعمل اخلرييا ف  ل يتع  رض ذل ك م ع .رأي   . وأما  م   ينيد مَح اتلاينا
 ..؟ طل إنا جواج   قد يكون عون ً هل  ىلع ذلك.الزواج

ت طث ،وض قت املينأة ذراعً طرتباة أوالدـه  قل املسئويلاة ىلع وأبسا
ا فام  َكنت  قوم طه مح أعم ل اخلري واإلَغثة ،َكـهل   وشكت  ،وقرصا

ت الوادلة أنا   مّ  ،للوادلة ذلك . وكأنا    عينض .رتاجَعة عح قوهل فأبسا
ظننت أناه . وسقت هل  مح امل ين م  .. وَكن الظحا يف ُملاه.ناس   مح جديد

طين   وب  م   اشرتَطت يلعا أالا أبوَل . و.يزيد عح طلب  و ، يب ج ناس 
ب ً فوافقت   ىلع ذلك  ،يف العمل اخلرييا   قوم طه مح نش ط  . .ّمينبا

. .كم  سعدا ناس طكا لة أيت م   ،وواهلل م  فينبت طزواج  
ة املينأةّ  ورأيت فا   نع َ   . .. ورجقت من   طأربعة أوالد.الص حلة اخلريا

يد املش ركة طنش ط خرييا يف طعض وأخيت ب ذاا يوم أنا    ين
أن  يف بينم  . و.ألنا األمين هل  كم  ا ااقن  ،فل  أجب   بيشء س عت   ،القينى
ينّا ّض  مكتيب ط نقب ض شديد يف ناس  فشعينّا  ،ـه ساينَ  ح انل  ر  ذكا

. فال .منرشح لساينك ـهذا ايلوم أن  غريّ  :هل  وقلّت  ،ف  اصلت ط  
َل  ،مت طكالئَ . فاوجِ .تس فيني هل  يف ذلك منذ  وأن  ل  أعتد أن أ دخا
أن  وال يمكحّ  ،ولكحا األمور مين ابة طن ء ىلع سايني :تفق لَ  ، زواجن 
 . .أختلاف
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ّ أرجّ  :هل  فقلّت  ليَس ِمح اعد ك  :ت! فق لَ .س فيني ـهذا ايلوموك ال ت
ن أ  يمكحّ ال :تفق لَ  ..وكأرجّ طل  ،أن  ال أمنّعك :هل  فقلّت ! .أن  منَعب
ةويف ناس غّ  ،طينن  . وانتىه احلديّث .ال أس فين  . .ب يلألنا   ل  تستجِ  ،صا

اّت  املينور أنا ّشعبِة بوادِث مح  َكملةً مّ  وبعد حالة العرص  لقا
إىل  . وس رعّت .حب دث مينوريا  ويه مص طةٌ  ،جوجيت يف املستشىف

 ت دمعةً أرسلَ و. .إيلا ا فنظينَ  ،فأدركت   ويه يف الينمق األخري ،املستشىف
   إىل س قَ     أنا القدرَ عح عدم استج طتِ  رّ . وكأنا    عتذِ .مح عانا   خااةً سَ 

. .   ط لش  دةت أحبعَ . رفعَ .. وبعد نصف س عة  قينيب ً .ميجع  
 . .. وانتىه لكا يشء.ت روب   إىل ط رئ  وف َض 

َر ىلع لس ين ،ش دأم َم ـهذا امل ووقاّت ذاـهالً  عديدة  ٍا امينا  و كينا
 ىلإينى كيب اذلا واعدَ . .(1) (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ..) : املؤمن  الص طينيحّل قو
ع  وأوض ،ناسااة ٍس َمآ حمِ َجينا ىلع با ي  م . و.الوف ء ما أة َوف   دشمَ 

ت فَكنَ  ،عينوفم اخِ شا ِة عنَد الاحل ىلإ. ووَحلَت يب اذلكينى .أيلمة
. .هيل طمثل د عجاب ً ال ع اً دلا جت منّحبتَ ف ،يبَقل  نسِكّب يف ،ِكانةِ سَكل

  ..عينوفم اخش  سمعت   مح ال ملط َّتا شخ طيني مواعّظ  ىلإوقاَزا 
ِم  ح  ِم  َك  نَِص  ابَّك يف َمن ح َبباٍب مِ نَصابّك يف با  َِك * 

  لِ   َخا

                                                 

 .سورة ابلقينة مح  ( 1)
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 غش ء  يف فؤادي  ى  تا  ألرجاء ب ط دـهين  ين ال رم
  لِ  ب ح نِ مِ 

َ  َ     مٌ    سِ  تب طَ  أح إذا  ّا فرِص  ىلع  انلص ّل  ِا كَّسا
  انلص لِ 
ّ ّ  احلا ّة وال أرى وانل * يَزي  ّد غ  رَي   ةِ  وَل احلا  ّط     ّس ـهمُّ

  ِل  َخب
 نّ  يَك   واً ّذخ   ين  د  إذا افتقينَا إىل اذلَخ ئيِِن ل  جتِ و

 كَص ِلِح األعم ِل 
 ٌب  ن  جَ       ِمنا اخْضَّ  ذإ   ٍة ك أي َرةّ     نَي نام  ادلال إنا أ *

 فَّ ج نّب جَ 
اّا  ل     لوال ا   ن     َعلا    ئعٌ  فَجَ  إالا   َم  اآلم ّل  ّ وـهلا يهَ  الا إ ذا

  ئّب  طالعَ 
ةّ  وم    ئِّب  َص  مَ  إالا   ّل  اآلم وال   يندل    ِل والّمىن  ملألوالِد وا ا  ذلا
 َك نا  فإ     ِمن ٍب ذاـِه  ىلع   ةٍ َعيتَ م ً طِ يَو  كَ تِحل َعانك َ  فال
  ذاـِهّب 
     تّ نق ً َوأ  غ ب  َح    تّ نقَ َوأ    لتّ   نِ ما  َء وكاال  َعِلمّت ببـهَ وَ  *

    عنّح 
َ ص ّت خلا وَ      ل ّت طنِ يق وا َ دقويث ح طِبَ      َ   لّكا ِب ِك واكالرَي  ا س ت

  ىَع   سمَ 
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إىل َن   أح اَ  حي ِم ديَ ت  لَ جو     ـه رسِ   طأ يتاي الّت أمواَل كوّملف 
   عَ نَح 

ِ ذَ  دَ ي طعريص مَ  َس  أيل يف رتِب ل ا اـه ذ ِت حتإىل      ه  َك لّكف ل
   عَ  َشنةٍ ب ل

  ىَع سمَ َة ال  َخابيَ  :ِح الينمح  رِض ِلَغريِ    مُّ  ه ـه حّ  وّيصب سيّمي لل لقّ ف

َوغب َمذاَحنذنَفيذهَمذنََ،وماَفيهااَنيدلَعنَات  َعظذم  واستشعرت 
ررةَادلنيذاَغفلةلا َمذنَذ هذويلَىلعَمَ .وس  َصذحوت  ََيوجذزَ َهدَ شذ.َثذم  أم 

نَأ ذجَ،يماالم حاس  ذاًَأن هذاَانتقل ذتَإىلَنيذارَ.بذدمائهاَةَ ويهَم رض  .َأحق 
َ؟!َفلمَأمل كَإال َأنَأجهَ .احلق َ َذيلالًَم ستريناًَ.بابلاكءَش  َالقلب  .َوي قف 
َا َ.رةوربمَهيدةًَشَهللَ اَاأنَي تقب ل هَ:رجاءلبباب  ذهيد  َعذنَش  .َفِن هذاَالَت ق ذ ُّ

َاأل َأمام  َ،تعذاىلرمحهاَاهللََ..اهللَةات سىعَِفَم رض.َفقدَفن تَ.عداءاملعركة 
َ.َ.هاَعندهمزنتل ََورفعَ 

َأبو َقلذيالًَاحلنرنرة َعنََوتوق ف  ذهَ.ديث  َنمع  .َ.ي غابل ذهو.َي غالذب 
َاملَتنَ اوس َبنَاحلرهبة  َمفالَت سَ،رضيناوت  َإال َهمس  ََ!.ج عنرتلم ساع 

َاعنَأبَ َعمروَ:النرنرةَإىلَحديثهَفقَوثم  اَزوايجَبأم  فلذهََ!وأم 
ةَ  َأخوايَحَ َ:وذلكَ،طريفةَقص  َفيهاَبذرام َ َ،نوري ةَنسائي ةًََحفلةًََرضنَ أن 

َبفتذاةٍَإعجذاب ََفأبذدينَ َ،تنو عةمَ  ََكي ذةٍَذَ َهن  ََتفن ذَ،يبذةْن  َي  َأحسذنَ َيذب 
َمَ لفَ،هااإلجاباتَوأنقََّ َوراءهاَ،هاخربَ َاَسمعت  َاخليال  ح  َوَ،رس  َ"َ:هلنَ َقلت 
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َأنَختطَ ه َلنَ  َمثل َبنَ ن  َوَ،أذهذبَللرمذدهذاَهاََلَ؟َفذِن  جابذةََنل َأرج 
َواستبعانَ استهجان ََ.َفأبدينَ .الودل َملاَأق َهن  ََ،ولهن  َليسَلنَ َ:هلنَ َفقلت  ن 

َ،عليهاَأكِثَوتعر فنَ َ،.َاحرضنَاللقاءَاآلخر.رستنرَ ماَالَي ََأنَتستنررنَ 
فنَ  ََ.َويذومَ .خذيَبعدَذلكَلكََُّوسيرونَ َ،ِفَالقولَوتلط  اللقذاءَمح لذت هن 

ويحَبنفاسةَماَاَّليَالَي ََ،لفوفاًَبورقَاهلدايامَ َ،قداًَمنَاللؤلؤَانلفيسعَ 
منَ .فيه َ.َ.هال َأهَمعهاَبزيارة ََوتواعدنَ َ،هلاَتلكَاهلدي ةَ.َوقد 

ذ.ناتَزيارت َبناَقدَسبقَ َتَالفتنةَ هاَفن َأهل ََرنَ وعندماَزَ  تَ.َوتوث ق 
ٍةَوجزيةمَ َخالل ََالعالقةَ  َ.د  ةل َ.َومح  َمذر  .َ.تَاهلذداياَإيلهذاَوإىلَوادليهذاَلك 

َسذبب َمهي ئذاًَبنذ   واكنَالسذفيَبيننذاََ،وعندماَفنَالطلبَفنَاجلو 
َالسذفيَاملذؤَ،واجلونالررمَ وأخذىفََ،.َأبذرزَاحلسذنات.وثذوقاملتمنَنعم 

َبنظرَالنساءَظاهرَ،العيوبَابلي نات جَاحلرائرإال َأن ينََاًَوالَعيبَِف  َ،أتزو 
َالرضائرو ةَ.أمجعَبن  َه اَالعيبَيهونَأمامَبريقَاَّلهبَوالفض  .َولنن 

َالزواج.عندَبعضَانلفوس .َ.واكنَاتلوافذقَبيننذاَىلعَأحسذنَحذالَ،.َوتم 
ةَالعنَوالقلذبحبمدَاهللَوالنَوأْنبتََلَمنَاأل ذاَزانهذاَ.ماَفيهَقر  .َمم 
زْنلًةَوزَ  َعمرو.لىفعنديَم  ؟!َآهَمذاَ..َولننَه َنامَاجتماعَالشم َبأم 

َ!َ.أعجبَماَخيب ئَلإلنسانَادلهر

ح ل ث  ا وا ،. و ن ا د  ن ا داً عماق  ً .دردرة قل االً وسكت أطو  
ة يف بلقه ظ ـهينةطقوهل بديثه  ال  نقط ع  !وم  أما عمينو !أما عمينوَ:والغصا
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ت يف حببوب ة و قلابَ  ،حا  عييش مع   جم ن ً  ،بَّسيت علا   مدى ادلـهين
م   ال  والظل   دم ح الكا ث ا عدا ىلع اجتم عن    ،األنس ألوان ً مة وعانل
ق طينن  ،ب هل الع قل احلصاف بس ط ً حيس ول و  ،وفكا وث  ق عق دن  ،فاينا

م  من ه ما ينا أو  ،ألناه بقا منتظين ،ينبوخفا الك ،أناه املوا هل ن اخلطب
وظل  اإلنس  ن ألخا ه  ،واحلقد واحلسد ،. ولكناه ابل  والعدوان.م ينب
 . .اإلنس ن

آن  ء لكا وابد م ن   ييضء  ،أقم ر مخسةَ  احلَّسةِ  ت يل مع ينكَ لقد 
ة ذلك.وأطيناف انل  ر ،اللال   :. وقصا

وَكن ط  انل س  ،َكن الودا طيب وب  أما عمينو ال يتصواره عقل
أفدي لكا وابد من   طأضع ف  ،مسة أقم رخبورجقت من    ،مْضب املثل

ة و وثاق ً وا ،أموايل أحبحت أ ينك  َّتا ب ،جدادا عالقتن  مع األيا م قوا
وإيث راً للقينب  ،ومص لح جت راي نزواًل عند رغبت   ،مح أسا ري كثرياً 

د أطو دردرة  ن ادة . .مح أوالدي ـه ئ  أناّة سمعت هل  ط  احل رضيح و ن ا
. .. و رتك أوالدـه .فوجئت أنا    غ دّر طيت  َكن أن ؟ .ث ا م ذا َكن :ّمدنَف

 .. سبب ً  ا ن أن  بود ! طلب الطالَق  !نع  أيا   الس دة !و طلب الطالَق 
. وفعاًل طعد أش ين َكن .وب ولت املستحال ألعينف السبب فم  استطعت

 . .الطالق
ات األمور . أسأل اهلل أن جيزيه .وعينفت َمح َكن السبب ،و كشا

ف ل ينجو مح  ،ويل معه وقاة ط  يدي أبك  احل كم  ،بسوء عمله
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! ألناب ال أستَطاّع أن أطوح .ذلك؟! وال أقول أكرث مح .بس ب رباه وعدهل
وأرجو أن  ،آذانكم  يقولون فللجدران  ،طأكرث مح ذلك مح األرسار

ومح يل طينداـه  إيلا  !   ي معا ب. فوابَّس  ه ىلع.يكون لآلذان جدران
بد ا  ل  حتمل لكا و وكأنا  ،  تسأل عن  كت   ل؟! إنا   منّذ  ين.ـه وإىل أوالد
 . .أش ين تسعة ن  طمن   يف ط
ي دأ خ طيني إىل أن خطبت اخل مسة أما و ،أسّل مصابيتول  

ة أمف عط ء.و زواجت   ،عط ء  ؟! .؟ وم  خيتـه .. فم  قصا

َ،طاملاَنل ذينَىلعَأبذوابَاخلذيَواألجذرَ،فنََلَصديقَناصحَونون
فقذدَعرضذتَمسذألةََ،كن اَنذ كركَبذاألمسَ:وقالََلَ،جاءيَذاتَيوم
ومذاذاََ:فقلذتَ!لذيسَهلذاَإال َأبذوَنرنرةقضي ةََ:فقلناَ،صةاجتماعي ةَعوي

وكيذفَالََ،بذىلَ:؟َقلذت.أالَتذ كرَفالنذاًَرفيذقَادلراسذةَ:؟َفقال.عرض
جذاءَيستشذيفَِفََ:؟َقذال..َوماَخربه.وأخوهَفالنَ،؟!َوأخوهَفالن.أذكره

وبلغتَاألزمةَبينهََ،وقدَضاقتَعليهَاألرضَبماَرحبتَ،طالقَزوجته
وإن مذاَاألزمذةََ،.َوالعجبَأن هَالَمشلكةَبينهَوبنَزوجته.وبينهاَمداها

َ،اعنذسقذةَ؟َإن هذاَمطل َ.وماَموقعَأختهَمنَاإلعرابَ،بنَزوجتهَوأخته
هاَمذنَالذزواجَأشذهراًََ،ضائعةَِفَبيوتَإخوتهاَوأخواتهاَمضي عة فنَحظ 

َفارقهاَزوجهاَ،معدونة ةَأخيهاََ،األن هَلمَيصربَىلعَأذ َلسانهَ،ثم  ىلعَذم 
ََ:فقاطعت هَبقويلَ!.فيماَيروي َ؟َ.وماَاملطلوبَمين  بنظركَياََوه َأصبحت 
َمي تاًَأوََ،كمأو َالعجزةصاحِّبَ َ؟!َ.فملقربةَالَترن 
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َاخلذالفَبينهذاَوبذنَ.َ.فضحكَصاحِّبَوهوَيتابعَحديثه واشتد 
ونَإىلَوحلفتَأن هاَالَتعذَ،فخرجتَزوجةَأخيهاَمنَابليتَ،نساءَإخوتها

َعذنَأختذهيستطيعَوكيفَ.َ.أختهَفيهماَنامتَابليتَ ؟!َ.الرجذ َاتلخذ  
َ؟!َ.وملنَيرتكها

.َوركبَ.؟!َوركبتَاملرأةَرأسهاَعناناًَ.وه َيهونَعليهَخرابَبيته
نةَبادلمارَالوشيك.رأسهَك لك .َوعندماَعرضَ..َوأصبحتَاألرسةَمهد 

َصدييقَمشلكتهَواألىسَيعت َقلبه رَ،يلع   َ:وقلتَِفَنفيسَ،تكت ك 

َمَ َ" َأباَنرنرةَخي   جَهذ هَاملذرأةَ،رقتدَ إن  َ،فِن ذهَينقذ هاَ،فلوَتزو 
َ.َ.وينق َأرسةَأخيهاَمنَاخلراب َ

. .ف ملينأة أعينف عن   لكا خري ،َكسدةىلع أناب ال أعينض لك طي عة 
   ت جوجَ بَ أ ع ، ذارةمِ  ينث رةٌ . ولكنا   ثَ .وا اةطااعة مّ  ،إنا   حواامة قواامة

ل طكرثة القال والق ل ويبدو أناه ل  يكح  ،فل  يصيت علا   ،األوا
ولك ي  ح بيب مح  ،طتا ببل   فس رَع إىل ،مقتدراً ىلع مع مة أدوائ  

  .وحتذر إطينـه  وغوائل   ،ثمينـه ش دـه  واحلكمة واحلزِم م  جيعلّك  قطف 
 قيااة قد ا ايح وـهو يينافع يف ،وَكن ح بيب أشبه ط ملح م القديين

ٌس ف و مّ  ،هل احلقا فا    . .تا ٍن يف ادلف ع عن  مّ  ،نلرص    تحما
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ة أناب  ،ف نرشح حدري لألمين ،عتمِ ريا فام  سَ  واستخينّا  وخب حا
دّا .أنقذ طذلك أرسة مح اهلدم  ،علا   يف رشويط قبل العقد . وشدا

 . .مةقدِ يا أمين يه مّ    ىلع أناسَ  و عينَف  ،ـه مح أمينِ  ىلع طيانةٍ  تلكونَ 
ول  أسعْد كثرياً  ،و طصحبيتالعط ء فام  يبدّ  ا أمُّ وسعدَ 
زاج كثرياً يف المِ  صبااةَ ت عَ فَكنَ  ،أوالد من   طأربعةِ  وّرجقّت  ،طصحبت  

 . .نتيهزاع طينن  ال يَ الٍف ونِ خِ  صدرَ مَ  ذلَك  . وَكنَ . ينباة أوالدـه 
   ت ىلع ناسِ املب  أنا   فتحَ وبالؤـه   ،   الكيتىت مصابتّ ث ا َكنَ 

ر    مح ذلك ،ال يغلقط ط ً للوسوسة يف أمين الط  رة  وبيانت هل  أنا  ،فحذا
وريسلم   إىل املينض  ،وييااع هل  أوق     ،ـهذا األمين ياسد علا   با    

. ولكنا   َكنت  تا مب ط لتس ـهل يف .وـهذا الكم األطبا ء ال الكم !املتلف
ا وسوست   إىل األوالِد .و برشا  طعذاب القيت ،أمين الط  رة ! وامتدا
ف   ال خيتلطون ط   يف  ،! وعزلت األوالد َعنْ  .إىل ـهن  وكىف :فقلت هل 

وال تستجاب لالكم  ،. واملسكانة  تقلاب مح ب ل إىل م  ـهو أسوأ.يشء
ببل ووسوسة األوـه م مح  ،. ف ل ط  ثينثينة الالكم.وال أريب ،طباب
 . .؟ أفادون  طم   علمون ي  أويل األبَل ِب .نسب عينيقو ،وثاق

بسبب وغري  ،لكُّ ذلك عدا عما  أن ل مح طينَكا سالطة لس ن   يلعا 
مح  نوعٌ  ابلالءَ  أن ذلَك  وأظحُّ  ،طذلك عند ريا  األجينَ  فأبتسّب  ،سبب

 . .اتل ذيب نلاس
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رثة الدلد وك ،والق لوكثرياً م  كنت أعظ   أن جتتنب القال 
يلكح لَِك  ،أنت أما العط ء :وأقول هل  ،مع جوج   ومع انل س ،وامدال

فم  نصابك مح اسمك ؟  ،وأنَت أطو دردرة :. فتقول يل.مح اسمك نصاب
ة يف س عة غيب . .فا عح مواعظك يلفكّ  !طل أن  أما دلد :وق لَت يل مينا

 ..وُمنة الزوج والودل !ويه حبقا أما دلد
غينقت فا    ،دأا عبا عواحف الزواج مخس سنواا متوايلةٍ وـه
و كلا  الش متون  ،. وظحا يب املرتباصون الظنون. اتلج رياة يلطبعض أعم
م   مو  القيا أامواب  :وأقول يف رساي ،وأن  أسمع م  أكينه ،م  ريش ءون

ة أينا كنت أقول يف الَّسا والعلح ! ينون دون م  تسمعون َل"  :وخب حا نَيقر 
َالرجال َنصاب َدلي  َينتم  َحّت  َقرار َمنََ،َل َإيله َأصبو َما ق وأحق 

فَكن  ،أنا مح حات نياته ط طت أمنياته ع ىل وإنا مح سناة اهلل  ،" اآلمال
 . .الزواج طأما كم ل ُم ا رب ل املينبلة اثل ثلة مح ـهذا األمل املعقود

ة ذلك أناب كنت يف ربلة جت رياة إىل ناجريي  ت يلعا ينَض وعّ  ،وقصا
ة امينأة نزل علا   مح طالء املحنة عزائ  نوّء حبمله  َ م  لاتنة اة دا شو ،قصا

أو  ،. وقد  ذـهب ط   الاتنة الع حاة إىل بدف الينداة عح ديح اهلل.الينج ل
 . .القتل باظ ً لكينامة الزاعمة املوـهومة

 ،جعا  مينموق مح جعم ء القب ئل الوثنااة كم ل طنَت  ت أمُّ َكنَ 
ولكنا   طعَد  ،فتبعته ىلع م  اخت ر مح ديح ، زواج   جعا  قبالة ث ا  نرصا 
ة جـهدا يف ديح جوج   للن س  مّ قدَّ ورأا أناه م  ا ابعه إالا طمع ً فام  يّ  ،مدا
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 اهوـهااأ اهلل هل  فينحة اتلعينُّف عل ،اإلسالما عح أوقين. .مح م ل
. .ين ىلع  لَك املغ ن . فَكن ذلك مصدر خط.فس رعت إىل ادلخول فاه
 ،جوج   مح جت وج لألعيناف القبلااةعح ديح عدا عما  يف  غاري دين   

. فكاف يتأَتا هل  أن .اليت  قيض أن  كون املينأة  بع ً لزوج   يف لكا يشء
؟! ولوال أنا   اطنة جعا  معينوف لَكن مح بقا . غريا دين   دون رغبته

دون الينجوع إىل أبٍد مح  ،امل دورة انتص راً لكينامتهجوج   أن يقتل   
 . .أـهل  

ا اليغوط ىلع أما كم ل دْا مح أطا   ط لقتل ،واشتدا . واشتدا .وـّهدا
ك   طدين   . وانترش اخليت .وبينح   علاِه بَّتا مأا إىل قبالة ث ثلة ، مسا

 . .فَكن بديث املج لس ،ط  انل س
ة فث رَ  وعلمّت  ال ينقذ ـهذه املسكانة  :وقلت ،ا محااة ديبط لقصا
م إىل .وأنقذـه  مح ـهذا املجتمع طكلا مآساه ،إالا أن أ زواج   . وَكن  قدا

. ولكحا .ذلك ال يقلا خطيناً ىلع ناس مح اخلطين علا   طتغارِي دين  
بسح عالقيت طكثري مح انل س يف ذلك املجتمع باظب مح أيا سوء 

 . .طإذن اهلل
اا األلوف مح عرشعدم  طذلت اهلل طحبمد وجنحت م مايت 

َقلِّبَ. .وبصحبيت امينأة سميناء ،. وعدا مح ربليت.ادلوالراا يسعد
َنفيسورويحَ  . .أن ينَماَتزو جتهاَليشءَمنَح  
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َكقرتان  ،أطاض أشقين يقرتن طإفينيقااة سميناء"  :انل سطعض وق ل 
ين ولإلنس ن أن " ؟! .ـهذا الينجلحيمله أيا ذوق . .الظالم مع اليا ء ياكا

ولكح ليس هل يف املق طل أن حيجين ىلع  ،وأن يقول م  ريش ء ،كم  ريش ء
. .. وكرث يلعا القال والق ل.أو ياينض ىلع اختا ره وذوقه وح ية ،فكين أبد

ة مح أحح ب املق ييس املختلاة  . .وذوي انلظين الق رص ،العوج ءوخب حا
أجداد حبمد اهلل و ،ال أط يل طم  أسمعفكنت  ،وسمعت كثرياً مما  يق ل

 . .ل  أطتغ طه سوى وجه اهلل  ع ىلإذ  ،اعناجاً طم  أقدمت علاه مح عمل
ة ف  يناً  وَكن استقب ل جوج  ،اتلأثاين طم  قالل  خيل مح  ،ي هلذه الْضا

ولكحا الزمح َكن كاااًل طتغاري ـهذه انلظينة . .الشعور ط لرتفاع علا  و
  ... طل طتغاري نظينيت كذلك.جذريا ً 

اة  مح يف جمتمع نت أظنا   م  ك ،اعيلةثق فة لقد َكنت املينأة مثقا
مح اتل ذيب  ،درجة ال  قلا عح ذلكَكنت ىلع كم   ، لك املجتمع ا

ال يعينفه  ، كسو حور    الظ ـهينة ل الً  ،ةينفاعالوالاي ئل انلاسااة 
ض مما  جعل    اين. .واملا ـها  العلالة ،أحح ب األذواق ادلخالة

 ،مَح األطا لم  أجنبت ابرتام ً و قدييناً وجادـه   ،ىلع امماعابرتام   
. وانعكس ـهذا .نجبةدوداً مّ لوداً وَ فَكنت وَ  ،اليت أبسنت العن ية ط  

فتبواأا مَلة  ،وعالقت   ط   ،الشعور انلاسا ىلع نظينة انل س إيل  
 . .   املتمزيا ط  رضائينـه وقعَ ا مَ وأخذَ  ،هل أن  ن  ظحُّ ت  َ م  َكنَ  ،رفاعة
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قد اخرتعت هل  ق موس ً وأببا أن أجيدك  يف احلديث عن   أناب 
ه ط ب إنا  ،الق دم ا مح إفينيقاة    فحا الغزل املن سب ملثاالمح  ً ايطين

 . .املق مـهذا  يفلحديث عنه ل ل وال جم ،مح الاحا األديبا ل  أعينفه مح قبل
أناه ال يكَّس م  يف ناس  !   الس دةعلامتب أيا تلجينبة ا ـهذهإنا 

شيئ ً مل وأيان  ال حي ،وم  ريشبه ذلك ،اإلنس ن مح  ع ظ  ط منس واللون
إىل واقع املب دئ انلظينياَة اليت  رتج   ،فا قملوااإالا مثل ـهذه . .ذلكمح 
 . .وتستلا مح انلاوس اتلعلاق ط لصور واألشَكل ،عم ا 

ة  إىل  مشدوداً  !فلقد كنت أيا   الس دة ؛ءطأما الينج  ِّججواوأما  قصا
خ لصة طعدم  عشت ـهذه الارتة الوجزية طصحبة العيش يف با ة روبااة 
. وكنت أرى أنا السبال إىل ذلك ـهو االقرتان .ساادي الشاخ معينوف

وال  ،الاليئ ينبع حالب حا مح داخل حا طدافٍع ذايا  ،ط لنس ء الص حل ا
  ..اليت يعشح فا   ،ثري ابليئةيكون مظ يناً خ رجاا ً طتأ

 ،وأن  أمحد اهلل  ع ىل أنا لكا جوج ي ىلع خري وحالح واستق مة
 . .نلاس وهلحا  ،ولكناب أطمح مح ذلك إىل املزيد

طل يه نوع  ،أشبه ط حلا ة الينوبااة !وإنا احلا ة الزوجااة أيا   الس دة
 ،وإنا اعل  الينوح. .ت طنق ةكم   البظون جي دة  الكت طيفن م  يوب ،من  

ـه  العب راا ،وبا  ن  الينوبااة ال يمكح أن حتا  ط   اللكم ا . .أو حتدا
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ) :يقول واهلل  ، عود إىل اهلل  ع ىلألنا   
  .اإلرساء  (ی ی ىئ ىئ
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فتكون  ،وم  أبسح أن  أ لق احلا ة الينوبااة يف با  ن  الزوجااة
كم   كون با  ن  الينوبااة  ،الينويحا    الزوجااة سبااًل للسموا با  ن

 . .مين كزاً تلواجن با  ن  الزوجااة ومتطلاب    

َالرجاء ينَىلعَأم  َاعصمَ.وخطبتهاََلَ،فمنَاليَنتل  ؟َلقدَعلمتَأم 
جَالَحمالة َمزتو  َإخذالٍصََ،أي  فاكنَمنَذفئهاَونهائهاَأن هاَسعتَبنذ  

فذالَتنذونَمنافسذةَهلذاََ،الزوجةَاملناسبةََلَبنظرها!َالختيارَ.وصدق
َالرجاءَخذيَامذرأةَوقذعَعليهذاَاختيارهذاَ،بصورةَمنَالصور َ،واكنتَأم 
ثينَعنها.العتباراتَعديدة فت كرَمنََ،وكأن هاَتعرضهاَيلعَ َ،.َفاكنتَحتد 

َ،وحسنَقيامهاَىلعَأوالنهاَالسذبعةَ،وزهدهاَواستقامتهاَ،نينهاَوتقواها
فذالَيسذتطيعََ،ورق ةَوحذزمَ،بعزمَوحلمَ،وراعيةَومتابعةَ،يًةَوته يباًَترب

.َومذعَأن هذاَفنذتَ.وهيبذًةَورغذىَ،ودلَأنَخيرجَعنَرغبتهاَطواعًَوحب اًَ
َالرجاءَرافضةَللزواجَبعدَزوجهذا َأم  ذ َأنََ،تعلمَأن  ولرن هذاَفنذتَتؤم 

َ.َ.تستجيبََلَرغبةَِفَحتسنَحياةَأوالنهاَاملعيشي ة

َصذارحتَ فل هاَبمذاَمَتزلَت كرهاََلَبمناسذبةَوأنّنَمناسذبةَحذّت 
ََ:تفقال ذَ،ِفَنفسهاَيعتم  َ ََإنَكنذت  بهذاَفِن هذاَالَرغبذةَهلذاَِفََترغذب 
َ،؟َإن هاَتريذدَكشذفَرغبذيَبهذا..َوأناَأعلمَماَتعينَبه اَال م.الرجال

.َفعزمذتَىلعَ.ماَتريذدبنيدهاَ.َوقدَبلغتَ.كماَتريدَإثاريتَوحترييض
ََ،خطوبتهاَِفَالرسَ  هاَالذرفض  لَرن  .َولرن ذينَلذمَأسذتيئسَمذنَ.فاكنَأو 
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فقلذذتَألويلائهذذاَنعذذوفَأجالسذذهاََ،وأرنتَأنَأعذذرفَالسذذببَ،األمذذر
َعنديَمذنَاحلذديَ،ألعرفَسببَرفضهاَ،وأحاورهاَمنَقريب مذاَثَفلع  
َ.َ..َوه اَماَفن.يثنيهاَعنَرأيها

َالرجذاءَحسذنَ فَمذنَأم  اَيرس  َمم  فذيهََ،عالقتهذاَبرضذائرهاوإن 
ةليس َ َرض  َوي َعامل َإن هاَت ََ،هلاَبرضائرَولسنَ َ،تَهلن  ََهاَكأخٍتَلنَ عامَ هن  هلذن 

َفيهَتهبَيللتهاَملنَشاءتَمنهنَ .كبية ىلعَحسذبَمذاَتذر ََ،.َومنَثم 
فهاَ،وعفوهاَعنَرض اتهاَ،إحداهنَ منَزيانةَنينَ فرب ماَوهبذتََ؛وحسنَت  
ََ.والَتزيدَىلعَذلكَ،وهبتَهلاَقسمَشهرَورب ماَ،هلاَمخسَيلال

َيَمنَحلوَاتلجاربَومر ها أنا "  :وخالصةَقويلَِفَاملرأةَبماَمر 
 ينآةّ ومِ  ،     وحا ئِ يف طيناء ِ  الطاولةِ  ينآةّ مِ  :ينآةٌ املينأة طكلمة وابدة يه مِ 

ه وـهزهل املجتمع  ينآةّ ومِ  ،وضعاه وتسلاطه ،واجت  ده وعبثه ،الينجل يف جدا
ة يف ن يت   أو كبو    ينآةّ ومِ  ،قااه وختلااهيف ر ق   ،األما  ،و م سك   أو  اينا
وال نلوم  ،فعالم نلوم املينأة ،وبسن  ن  وسيائ  ن  ،في ئلن  ورذائلن  ينآةّ ومِ 

ومح  ،وإنا لكا شكوى مح املينأة حتمل أضع ف   مح الينجل؟! .أناسن 
 .". .داا وأخالقواع ،املجتمع لكاه طم  فاه مح بسن ا وسيائ ا

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ..) :قول اهلل  ع ىل ماَأختمَبهَحدييثَـهذا وخري 
 .الاينق ن  (ۓ ے ے
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وـهن  يصل طن  املط ف إىل خت م بديث الينج ل  :قالَمديرَاجللسة
 أيب ىلعاألسئلة  ن  ل . ويبدو أنا .ونرتك الاينحة لألسئلة ،عح النس ء

َف ،أن جياب عن   لكا  وليس هل  ،دردرة طكرثة َالوقت َطالبنا َ،قد
َالرجال َأي ها َتنتظركم َاملجلس َآخر َ.ومفاجأة وقد رأين  أن خنت ر هل .

ومح ش ء جي رة  ،اعتطساَام. جياب عن   ط ختص ر .أسئلة فحسبمخسة 
 ،رببفصدره  ،فعىل الينبب والسعة ،يف ديوانه األسبويعا سح السااد ب

منه ينغبة ذلك إالا طول . وال أق.ديوانه للجماع ماتوحوَ،حيسفَهتيبو
 . .و اويض
بديث السااد أيب دردرة يويح طأناه ييب   :السؤال األوال   

يليق نل  اليوء عح  ف ل هل أن .أو شبه عسكينيا  ،نس ءه طنظ م عسكينيا 
 ؟ .مثل ـهذه احلا ة معهطوـهل ـهحا سعاداا  ،طباعة عالقته طنس ئه

كاف يقس  أطو دردرة ط  نس ئه مع كرثة  :السؤال اثل ين   
 ؟ .الساين؟ ومح  صحبه من حا يف .أسا ره

َزوجاتذهََ:السؤالَااالذثَذَ َمذنَحذديثَأيَنرنرةَأن  فهمذت 
َمشذذ تَ،يعشذذنَمعذذهَِفَبيذذتَواحذذد ؟َوكيذذفَ.فهذذ َحتذذدثَبيذذنهن 

َ؟َ.هاتَخمتلفات؟َوهمَمنَأمَ .؟َوكيفَالعالقةَبنَأطفاه.يعاجلها
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ثناَعذنَأطذرفََ:السؤالَالرابعَذَ أرجذوَمذنَأيَنرنرةَأنَْيذد 
َ؟َ.وكيفَاعجلهاَ،املواقفَاليَمر تَبهَمنَغيةَزوجاته

جَوعنديَثالثذةَأطفذالَ:السؤالَاخلامسَذَ وسذعيدََ،أناَمزتو 
َبرغبةَناخلي ذةَشذديدةََ،معَزوجيََغيةَالسعانة ومعَذلكَفِن ينَأحس 
جَزوجةَثانية َ؟َ.فه َتنصحينَب لكَ،بأنَأتزو 

  :أطو دردرةق ل 
ل    َجوابَالسؤالَاألو  ا وـهل  ،عح طباعة عالقيت طنس يئ أم 

 ،؟ فليس يل أن أجاب عح ـهذا السؤال.ـهحا سعاداا يف با   حا ميع
م إيل حا  لكا مح ل. و.وبييت ماتوح أليا جائين أو جائينة ،واألوىل أن يقدا

ةي ث ً طنعمة .ينغب طمعينفة أيا يشٍء عح با ي اخل حا . ولكناب أقول حتدا
فأن  لست طص بِب  ،إنا عالقيت طنس يئ حبمد اهلل عالقة مث يلاة :اهلل يلعا 

وأغضا  ،متس مح م  استطعتوأن   ،مزاٍج خ صا يف أيا يشء مح با ي
نظ م  أن يكون حلا ي ال يمنع اـهذو ،انلظين عح اهلاواا م  قدرا

 . .خينج عنه إالا لْضورةأخ صا ال 
ين علوي ،ينج املينأةوأظحا أنا أكرث م  حي أن  ،حاو با    ا   عكا

 أنش أو أيا  ،همرشب وأ لهكمأ يف ،ح بب مزاٍج خ صا الينجل  يكون
ر ،ينغاص علا   با     إذا خ لات هل مزاجه ،نهوشئمح   . .أو  كدا
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َجوابَالسؤالَاااي    ا كاف أقس  ط  نس يئ مع كرثة  :وأم 
ف ألمين يف َغية اليَّس  ،؟ ومح  صحبب من حا يف الساين.أسا ري
ألنا    عل  َغية  ،وم  علا   ،إنا لكا وابدة من حا  عينف م  هل  :والس ولة
وال ريسكت عح يشء مح  ،نا األخيني ا يت طعح األمور طدقاةالعل  أ
. وكم  أناب أقس  طين حا يف .م م  طلغ اتلج وج علا حا أو  ،بقوق حا 
ومح ل   ينغب يف الساين ميع  ،فأن  أقس  طين حا أيي ً يف الساين ،احلْض

وال بينج . .وينتقل إىل مح طعدـه  ،ريسق  بقا   ،لسبب مح األسب ب
  ..ام  فعلت وال  رثيبعلا   ف

َجوابَالسؤالَااالث    ا ؟ .عح بدوث املشالكا طين حا  وأم 
 ،؟ وـه  مح أما  ا خمتلا ا.أطا يل؟ وكاف العالقة ط  .وكاف أاعم  

ولكنا   ختتلف نسبت   مح طات  ،مشالكا فليس بلات أن خيلو مح
وأببا أن . .أس يلب الينج ل يف مع مت  و ، ت كم  ختتلف درج ،آلخين

  لظالمح  ،نا ـهن ك نواعً مح املشالكا غري الع دياةإ :أقول ط ذه املن سبة
 ،ال أسمح طوقوع   حب ٍل مح األبوال نلس الوبذاءة  لط واتلو ،ةس ءواإل
ر  املعقوب    أرسيت   ىفوهل   ..هلل قلالة الوقوعا حبمد يهو ،وفةعيناملة قينا

اَ. .وال أمحل هل  أيا ـه ا  ،وأما  املشالكا الع دياة فأمينـه  ميسور وأم 
فأن  أعيناف أطا يل طأيا  ،خمتلا اوـه  مح أما  ا  ؟.العالقةَبنَأوالني

وال أجال  ،هوأغينس يف قلبه ُمباته والشاقة علا ،أخ أو أخت جديد يأ يب
وعندم   ،يف لكا من سبةوأ  طعه  ،طعي ً عالقت   طبعي   يف أالبظ ذلك 
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 الا اخلواعتب رـهحا طمث طة  ،أوالدي ىلع طينا جوج يأبثا كم   ،يكيتون
 با  حلف. .املن جعح ـهذا  ال أجد أيا سلوك ش ذا  اهلل حبمد وأن   ،هلحا 
وكرثة  ،ئم ً يف الكب ر وأخالق  الكة دشوامل ،ذلك يوراثكينه كوال ،وراثي

 . .القال والق ل
اَجوابَالسؤالَالرابع    عح أطينف املواقف اليت مينرا ط    وأم 

الً .وكاف اعمت   ،مح غرية الزوج ا   مح امينأة م :؟ فأببا أن أقول أوا
أو  عيتا  ،جتيناب فا   ناس   ،غريةمح جوج ي إالا وقد َكنت من   مواقف 

 ،الوقت ناسه أن  اينض ساطين    ىلع جوج  يف وحت ول  ،ش عينـه عح م
فإذا احطدمت مح الطينف اآلخين طإرادة  ،أو  بس  ـهامنت   ىلع رضا   

ـه وقات عندئٍذ ع ،أو رداة فعٍل أقوى مح فعل   ،قوياة ول   ،ند بدا
 . . تج وجه

ة ،فقد جتينادا عح ذلك ،إالا أما الينج ء امهللا  !.فكأنا   ليست هل  رضا
فريبح   أن يكحا مثل وـهل عجز النس ء  ؟!.وأ ق ـه وهلل دراـه  م  أعقل   

 ..قبل لكا يشء بملت عأناس حا مح ا
 ،ذىك قلب ً فلكام  َكنت املينأة أ ..اءوالغرية س ىلع أنا النس ء لسح يف

 ال  ملك ،بة مينـهبةـهال ،ج ُمة حاةاع    ريببا ً َكنت غواعطاة  أقوىو
 .. مما  يكون من  ريفلعلا    عذر طكث ،حتسح ضبط   الو ،جم م  

  ومح ـهن ،والطدا احلينام  يفري    وقعت أة إذا  م دا يف غاملينث ا إنا 
ـه  الرشيعا أن  ّ فإنا خري م   ى خم فة اهلل  ع ىل قوَّ يقف ط لغرية عند بدا
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أيا إيذاء  وأنا  ،امزاء مح جنس العملوأن  عل  أنا  ، قلب املينأةيف
 ل . ف.إىل مح ال حتبا   ويعطى ،لْضا    ساؤخذ مح بسن     يوم القا مة

 ؟! .العقل إذن أن  ؤذي رضا    طقوٍل أو عملمح 
ج احلدا وجت و ،ال يقبل الظل  ،ذلك نظ م ح رمإىل فإذا اجتمع 

استق مت سرية لكا ة الينادعة العقوبىلع ذلك وياينض  ،مح األبوالحب ل 
مينكب الْضائين بَّتا يبلغ ش طئ السالمة وس ر . .امينأة رغب ً أو رـهب ً 

 ! ." باألنَاءَ وبةَأسَ قَ العَ َنَ م نَأمَ "  :وقديم ً قال !.طأم ن
ىلع كاف ال  صيت النس ء  !أشدا العجباهلل إينا ألعجب وو
يعد الص طينة   انليبا عند اهلل  ع ىل إذا علمح أنا  بن  ستوحي ،غري  حا 

  .(1)؟ .ادش    طأجين ري غىلع   حا من
يعااب مح ذكين طينائف م  ولعلا م  يف ـهذا القول مح انلاع 

 ! . ئدةبري فك  ـهذكين يفاليت ال أرى  ،ريةالغ
                                                 

ْقبَلَِت  ّكنَّ  ِعنَْد انلَّيِبف  :قَ َل  اهلل َعْح َعبِْد كم  ج ء يف احلديث  (  1)
َ
 إِْذ أ

ّجلّوس ً
ٌة ّعيْنَي نَةٌ 

َ
لَْ  َعلَ  ،َفَق َم إيَِلَْ   رَّجٌل ِمَح الَقْومِ  ،َوَغَمَض َعاْنَاْهِ  ،فََشقَّ َذلَِك ىلَعَ انلَّيِبف  ،اْميَنأ

َ
اَْ   فَأ

َ   إِيَلْهِ  ،ثَْوب ً  ْحَح طِهِ  ،وََضمَّ
َ
 َهّ  ،اهلليَ  رَّسوَل  :َفَق َل َيْعّض أ

َ
ّظنَُّ   اْميَنأ

َ
اَ) :اهلل َفَق َل رَّسوّل  ،أ ب ه  ْحس 

 
أ

ْي   َ؟  غ  اء َ  اهللإ نَّ َالن س  َىلع   ة  ْي  َالغ  ت ب  الَ َ،ك  َالر ج 
َىلع   ان  ه  ََ،و اجل  رب   َص  ْن اناًَف م  َإ يم  م ْنه نَّ

اء َ ه د  َالشُّ ْجر 
 
َأ َم ْث   ا َل ه  ن  َف  اباً رواه  :722رق   236ص1ق ل يف كشف اخلا ء ج .(و اْحت س 

ال نعلمه  :( وق ل1490، رق  4/308 ( والزبار10040رق   ،10/87الطيتاين يف املعج  الكبري )
ق ل اهلاثم يف املجمع و .ـهذا الوجه ط ذا اإلسن د مح إال يينوى عح رسول اهلل 

 .وبقاة رج هل ثق ا ،ضعاه أطو ب    ووثقه الزبار فاه عباد طح الصب ح :(4/3209)
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وأما  جواب السؤال اخل مس ملح جيد يف ناسه رغبة داخلااة    
أن  أنصحه طم   ،؟ نع .وـهل أنصحه طذلك ،شديدة طأن ينواج جوجة ث ناة

يا ً وأدطاا ً .أنصح طه ناس . ولكح إن َكن ىلع قدر ـهذه املسئويلاة م دا
حيسح  ،وَكن بكام ً بلام ً  ،واستق مت سري ه ،وحلحت نياته ،وناساا ً 

وإالا فينب  . .وخيمد احلينائق ،ااملشالك  لجعوي ،وال ريسمح ط هلدم ، ءنابل
ه فوقف عندهامينءاهلل  " درء  : قولوالق عدة الرشعااة ! .اً عينف بدا

م  املا سد خري مح إم رة ال  ،. وناس  نجا  .ىلع جلب املص لح "مقدا
 . .حتصا  

و قبالوا  ،أعوذ ط هلل مح بظا انلاس ولغو الالكم :ويف اخلت م
  .والشكين واالبرتام خ لص اتلقديين
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 اخل  مة
طو طَ 
َ
 :ةكينَ ق ل أ

وأببا أن  ،للالةاه ذن خنت  جملسن  ـهألقد آن نل   !.ةالسانَهاأي َ
 يف قَ وٌل و ،ائ عرٌن ه طا  إنا . .اب ً فوا  يناً وِعط ، ً قعبِ  اخلت م ِمسَكً  يكونَ 

ه ش اخ   لكم  ينس طا  ،لزس ط هلذر وال اهللي ،فصٌل  ،ج مع م  ع أةِ ينامل
هل يف  ،وس    مص اب ،ي برح  بب فك ين أ ،اعاة ببابدو ،أديب

ورب  ب  ،قا َح والٌا ويف ما ديح احلَ  ،وحات رائع ،انل س ذكين ش ئع
 إذ ،هلل و  والاهكتور اعئض الق ين  راعه اناه الشاخ ادلإ ،َجوالاري اخل
  :يف مق مته عح املينأة وليق

 ،رحي  ن روٍض  ل لكف  ،العص  فري مث ّل  ف إن حا  ،رفًق  ط لقواريين "
 ،األجا  ل   ّا وأما  ،الينج ل شق ئّق  حا ـهّ  ،ادلنا  النسوان روِض  ورحي نّ 
 نج نبَ ويّ  ،العظم  ء دلنَ يَ  ،الظيني ف وانل وعّ  ،اللطا ف امنّس  ـهحُّ 

  .لم ء واحلكم ء  احلّ ينبا ويّ  ،العلم ء
 ،   عت  بي بّ وغَ  ،ابب ط   رَس سِ  ،ينفوظّ  ولطٌف  ،املينأة عطٌف 
 نوجَ هل  الكّ  علَت لو جَ  ،دـهحا نصابفليس هل مح وّ  ،مح وخطه املشاب

م   :ق لت ،قلاال رأا منك ذنب ً  ث ا  ، يناىلع رأس   ط خلدمة شَ  مَت وقّ  ، ينامَ 
يه يف  ،نط  رمن   قِ  وادلين رّ  ،ح غريـه  دين رمِ  القنط رّ  ،منك لاال رأيّت 
  .ويف احلا ة إين س ، ٌس ويه للينجل بِل  ،احلسح واإلطداع ت عّ ادلنا  مَ 
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ح رىث َم   خ  ريّ  ،والش  جونَس ح   ببة األ ،احلن  ون يه األما 
    أك ينمّ نّ ي وب ،طع  م    أح دّق بلنّ  ،ح  أل  وشىكمَ  عّ وأفجَ  ،وبكى

 ،    أرساريف عانِ  ،اإلنس ن ستقينُّ ش ـه  مّ وبَ  ،احلن ن وردّ    مَ ثديّ  ،ق ممّ 
 ،املحم ود دُّ    ال وّ ما ويف َض  ،ودع ين امّ    مَ ض عِ يف رَ  ،   أخب رانِ ويف جَ 

   عّ بَ ِش  ،ال ينبا  ينض ةّ    هل  مَ طالِ  ينُّ وبِ  ،القلب لواّا ّقبَال    لطال   َح 
م ح احلا  ة    غا طّ  ، ـهوبادّ     أن ال ريشبعَ وعّ وجّ  ،ـه ويلدّ  أن ال جيوعَ 

دٌ 
ْ
  .للحبور للَّسور، واختا ؤـه  يف م ينج ن ادلنا  قتٌل  وأ

ذـه ٌب ط ال  ،املث ل واألدب وج معةّ  ،والنسب احلسِب  يه طاّت 
 ،القل وب     لغ ةَ  قينأ يف نظينا ِ  ،خشب طال امينأةٍ  وجوـهينٌ  ،هلب امينأةٍ 
  .ـه  املحبوبح ـهجينِ مِ    احلبَّ علا و ّ 

 والغ ينامّ  ،واالناص  ل ص ّل واال ا  ،والوح ل جينّ ينف اهلوب ملينأة عّ 
   الكمّ  ،ب ط لعيتااوختطّ  ،ط نلظيناا ّل  قتّ  ،واال   م واليتاءةّ  ،واهلا م

 ،واتلوا مح العنِب     أذلُّ بسمتّ  ،ولاظ   العسل الساَّ ل ،السحين احلالل
  ج ةٍ مّ  لكُّ  :يف املدين ة نس وةٌ  وق َل  ،وم روا وَا ح ـه رّ مِ  ويه أسحينّ 

  .نل  َمدينة فيهَ 
إذا  ،   مزيانوعقلّ  ،   أوجانألا ظّ  ،الينجان  نّ َص النسوان احلَ  وأفيّل 

بَ   ،األرواح     رتلّ  يه رواي ةٌ  ،زاميف ّخ  وظ يبٌ  ،يف غم م ت فشمٌس حتجا
ة اتا   ألّف يف شَ  ، ذروه اليني ح ويه ِمْسٌك     سبعون ويف أعم قِ  ،قِصَّ

ةغّ  ّة دم وعَ وح ريَ  ،يل الً  املجنونِ    رَ ت نيلىل جعلَ  ،صَّ ٍ كّ  ا َع زَّ ث ريف
  .ساالً 
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َ ذذََهماَنويَاختالف َيل َويلىلَنىف  ذذولَط  ذذولَوالطَّ وىبََلَلذذوَِفَالطُّ
َاعتدال
َََماَخبلتولَيل َلك  َذبالطََُّجيونَ  َالذبهَخب ََتانَ وإنَجَ،ولَيلىلذبالط 

 احل بف  أب ينّف  ،ق لانا   مَ ويف جَ  ،ؤالسّ  ق ِا طبَ ىلع شاتا   المّ 
الش مس  سحّ بّ  ،ىلع ريا ـه  الغينام ب ئينةٌ  دّ وقص ئِ  ،ىلع ُماا ـه  ح متةٌ 

  .غ رعينـه  يَ ح شَ مِ  واللاّل  ،ن  رسن   يَ ح بّ مِ 
يف امن ة م ح  هل  قرصٌ  ،األدبالايل و رمزّ  خدجيةّ  ح النس ءِ مِ 

 طن ّت  ةّ يقدف الصف  ،اعئشةّ  ح النس ءِ ومِ  ،بَص فاه وال نَ  َب خَ ال َح  ،بَص قَ 
 ،الط   ـهينة ينةّ املط ا   ،واتلحقا  ق ل    واإل ق   نِ العِ  ح   ببةّ  ،يقدف الصف  
 ف طم ةّ  النس  ءِ  حَ وِم  ،الظ  ـهينة دِ واملح ِم  ،السج ي  ابل  ـهينة بةّ  بِ َح 

 دةّ اف َس  ،واحلس   احلس حّ  :الِسبْط  أمُّ  ،الينسول طنّت  ،ابلتولالزـهيناّء 
 .ريض اهلل عن حا ألع  .الع مل  ربف  عندَ  ةّ ينضاا امل ،الع مل  نس ءِ 

ذذذذل َفَ ل ََََفنارَ عَ ََنمَ كَ ََاءَ س َالن َََأنَ ََول َوَ  ذذذذتَالن َض  ىلعََاءَ س 
َالَ الرجَ 

َف َ ََماَاتلأنيث  َعَ َالسمَالشمس  ََيَ اتلذذذذذذ ك َََالوَ َََيب 
ََاللَ لهَ ل َََخرَ ف َ

 با ح ّب ِم  ،م  ريش  ء فا   الينجّل  ّب يكتّ  ،طاي ء حااةٌ َح  املينأةّ 
فا     ،فاح  ء وبديقةٌ  ،خْضاء ويه روضةٌ  ،ب بب وسِ َي وغَ  ،وعت ب

 ،احل با   حا اوفِ أمىض  ّس  ،ري جأ عط ينٍ  وم ح لكا  ،جوج ط اج ح لّكا مِ 



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 206

 ،خافسَ  عندـهحا  والع قّل  ،عافَض  مع حا  احل جمّ  ،طه ذا اللُّب عحَ يرصَ 
  .!.ه امينأةبّ  غلِ  ث ا  ،نودامّ  ق رعّ ويّ  ،األسود ص رعّ يّ  ينى الينجَل  َ 

 ث ا  ،والطع م عح الرشاِب  ومّ ّص ويَ  ،ط ميف احلّ  دّ يزـهَ  ينى الينجَل و َ 
وإذا  ،الينم  ة   زمّ ويَ  ،م  ةالكّ  حّ ط ينَ يَ  ينى الش ج عَ و َ  ،ه امينأةرصعّ  َ 

 .!.قَْصّده امينأة
ورأى  ،  َ لـه   فقَ الس اوف كثغينِ  ينيَق فينأى طَ  ،بلةفِّت طعَ  نرتةّ عَ 

  ..ـه  فن َجلعينِ اهلول كشَ  وادَ سَ 
 ، ا ح َش َم  ةَ  رَ سَ فا  خَ  ، ا شَ  حط رة مَ العَ  اَب طِ   ا شَ فَ   جيٌش َْض بَ 
  .نامةه غَ وألعدائِ  ،ةزيمَ    يف ـهَ ططابِ  اميّش   رَ فَص 

 عن دَ  يشءٍ     أفص حّ معّ فدَ  ،ب مّ  غريّ   مِ    يف اخلَص ولو أنا  املينأةّ 
  .لطااة      أنا طأسِ  غزّ ولّ  ،عااة   َض    أنا وا ِ قّ  رِسُّ  ، حِبا المّ 

وىلع اثلل ج  ،تب ينج َ   لاتنةِ وبِ  ،جأن  تيتا  ح املينأةِ مِ  الغينّب  ينيدّ يّ 
 واتلقوى والط ين، تلكونَ  ،والسرت من   العا َف  اإلسالمّ  ينيدّ ويّ  ،جنلا  َ 
 ،فزيي ء اعملةَ  من   أن  كونَ  ونينيدّ يّ  ،بول واألرسسح والقَ يف احلّ  آيةً 
 ، ت أجا هَل وض ااعَ  ، ت أطا هلَ وعقَّ  ، ت رج هلَ ولو فتنَ  ،أجي ء ضةَ واعرِ 
  .مانةصانة ثَ بَ  أمانةً  أن  كونَ هل   اإلسالمّ  ينيدّ ويّ 

ّ مِ  األمّل  ـه   ك ؤّ طّ  ،غ ينق    يّ معِ والظم أ يف دَ  ،قرِش ح عانا   ري
طال  ةِ يف امنا  آدمّ  َكنَ  ،الينض  ط لزواج    عالمةّ وحمتّ  ،ابتج ج رصخةّ 
 اهللّ  فخل َق  ،هينبتّ ت علاه غّ بَ وحعّ  ،هتّ بشت وَ فط لَ  ،وال جليسأنيس 
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 الِعرْش ةِ  ولا ّل  ،اللق  ء سحّ وبّ  ،ف ءوالوَ   م  الصا ءّ طينَ  ت َّ فَ  ،اءَ هل بوا 
  .ا ءواالبتِ 

 وام ينأةٌ  ،لط نطال ّس  وّملٌْك  ،نوانطال عّ  ت ٌب كِ  طال امينأةٍ  فينجٌل 
 .ينط   وال ثمَ  ال طلعَ  وروضةٌ  ،ينجَ فا   وال شَ  ال نبَت  حيناءّ طال رجل َح 
 مِت وق دا  ،ةلإلنس  ناا  ـه ب لق د أـه ديِت وَ  طن َت  كيناً ي  آمنةّ شّ 
إذا  والقم ينّ  ،ح ـه يف ّض  ه الش مّس ت يف عظمتِ ي ءلَ اطن ً  َ  ،ةللبرشيا 
اَّليَوَ ) :غ يناءاإل ع ينوضاه لع ّض عينِ ويه  َ  ،ةِ للوثناا  ق َل  اطن ً  ، الـه 

ََمَ ضعتَ هَلوَوَ فيسَبيدَ ن َ َاريَلذنَأتذركَ س َِفَي ََرَ القمَ وَ،ميينِفَي ََالشمس 
ََ،نيين َالقَ َمََّعَ َيَ حّت   م   أط لَّ  ،يناً خ فَ  ويكيف النس  ءَ  ،(ارير َوالرب 
  :ومح أنق وِّجد ،ّودِل  ح امينأةٍ مِ  داً ُمما  أنَّ  ،س ءمَ  ينَّ وكَ  ،ب حٌ َح 
تَإىلَادلنيذاَحياًَوأفضَ وَ َََََار َذالغَ َمَ تَِفَف َذألقَ َيب َنَالغَ  َمَ َشَ ب َ

َر َبأرسا
َذوأعلنَ َََََراًَحَ  َسَ تَفلش َ طاف ََة َ َانلبوَ َشَ ب َ َأنوار ََالنَ ذيمَ َتَِفَادلّن 
َشَ وَ  تَالصمت  ََََََاذهل َذحتمَامَ ذواألنسَق  نَناٍرَإىلَم ذذَةَ ذنذذذريذالسَحتذذت 
َنار َ

مَ   ،ديحج ـِه المّ  واألطط  َل  ،اليناشديح للع ل  اخللا ءَ  ت املينأةّ قدَّ
  .ادلنا  وادليح وعب قينةَ 
نَ إذا بَ  أةّ املين ينَ  ،  ت آداطَ سا  ،ن ن مألا القلب بَ  ،لب ط  ا جِ وط ا
 .ينف ن كن ً وعِ وادلنا  سَ  ،رضوان  وابلاَت 
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إذا  ،ط ال أع الم وطيني ٌق  ،ط ال إم  م ُم يناٌب  طال امينأةٍ  وابلاّت 
 ،م اوالبَس   بالّا ت من     الّق  اختَا   ،ح احلا   ةِم   امل  ينأةّ  ِت اختَا  

 .والعيتاا وانلظيناّا 
 ،واإلجن  ب من ه اإلخص  ّب  ح الوج ود َغَب مِ  ت املينأةّ َغطَ  وإذا
  .ط بستَ المّ  والعيّش  ،العذاب واللكم ّا 
 ك رّث يف ذل ك تِل  والَّسُّ  ،(ل ودالوَ  دودَ وا ال وَ جّ وا زَ  َ ) :يف احلديثو
 .فودالوّ  يومَ    ونّل َكثيِن طن  رسّ يلّ وَ  ،ودامنّ  زدادَ و َ  ،وداحلشّ 
 ك  َ ت بّ فقد عَص  ،لب بامِ  عّ َي و َ  ، بجَ احلِ  املينأةّ  ختلعّ  يومَ و
 .ا ف السالموقّل ىلع العَ  ،ش مت ىلع االبتِ ينجَ وخَ  ،اإلسالم

 ،ج  بط ال بِ  قرٌص  وحّي لُّ  ،ط ال أط واب طا ٌت  حّ كاف ريّسكَ 
الِعن يِة ح ومِ  ،ص نأن  ّ  ةِ ادلرا  قف ح بَ مِ  ،ت فاه الالكبولغَ  م ءٌ  ّب وريرّشَ 

وأع زُّ  ،َكنمَ  حّ    أبسَ طيتّ  املينأةّ  وكذلَك  ،يف األكن ن َظ اَ أن حّت   ثلمينةِ ط
ف يه  ،َت    للِا ت ناَس وعيناَض  ،حف جَ المِ   ينَ ت ظَ   إذا قلبَ  ولكنا  ،أم ن
  .ظلوممَ  وِب يف ثَ  وظ ملةٌ  ،الدٌ وج ةٌ َضحاا 

 حَّ لِك  ،اةواـهِ   حَّ  ّ وقوا  ،عظا  ـهحَّ وكادّ  ،عافَض  الشاط نِ  كادّ 
 يناّا وق  ـهِ  ،السَكك  ذواّا  ،فوسّ يّ  حوحيب ّا  حا ـهّ  ،سا جَ  حَّ ـهّ خطينَ 
  :النشاد يف طعِض   ق ل الينشادّ بَّتا  ،املس ك  الينج لِ 
َِفََوأطذذذذيعهنَ ََََلَتطاوعينَالربيةَلكهاَما ذذذذنَّ وه 
َعصياي
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س ً ينَ بَ  الاتنةِ  ذَ ن فِ مَ  حَّ وامأل علا ِ  ،ب ل َ  الرشف  وب َ  حَّ ين ّ ل طَ ف جعَ 
ىلع  القم  َش  نرّشِ وال  َ  ،ىلع ابل  ج اللح  َ    َعينِِض فال ،ب  ّ شديداً وشّ 

  .ص نةواحلَ  ةِ اا العِ  ج ِب م حبِ وأكينِ  ،والصا نة ينج السرتِ   حبِ فأنعِ  ،الزبااج
 ،ام  املكينّ و احلس ن ِا   ِ ح أعَظ ِم   حا ف إنا  ،ن اطَ  جقَت وإذا رّ 

    فإنا  ،انلاق ة ِب سِ ف بتَ  ، رامبا  ِب َي ح غَ مِ  ينجٌ وبِ  ،ح انل رمِ  ج ٌب بِ 
 ف إنا  ،والص لة ط  ليتا  حَّ دـهّ ع ـَه و َ  ،ق ةينَ ح مَ ِم  ينفةٌ غَ    ولو أنا  ،قةدَ َح 
ع وكا ك أنا  ،لةوِح ة مّ نا للجَ  حَّ  ّ رمحتَ    .رجق طبن ا أربع ،الينسول املرشف

   لّ ي  ئِ فَ  ،وم ةاملينبّ  ةِ األما  ب ةّ نجِ ومّ  ،ةومَ األمّ  طلةّ طَ  يهَ  واملينأةّ 
ح ِم     ادلي حَ علامّ و َ  ،ومةم واألرّ ينَ ب والكَ سَ حلَ ا نّ عدِ مَ  ويهَ  ،ومةعلّ مَ 

 أخ القٍ  ذاَا  ،  يلة اهللِ  لكت ِب  صبحّ     ّ ألنا  ،ديحوبا المّ  ص لِ خِ  أرشِف 
ِ  طينيٍق   م  أقينّب ألنَّ  ،ةِ والسنا  يف الكت ِب  هّ تاقا  َ  ،اعيلة  .ةلجنا ل

  الينج ّل  حّ وحَن 
ّ
 ت  ّل القِ و القت ّل  َب تِ وكّ  ،إيلن  احلا ةِ  ا إدارةّ دَ سنِ أ

ح ِم  وظ ٌا اّ َُم  ،ا ميف اخلِ  وراٌا قّص  ء يف اإلسالم فمَ   النسَ وأما  ،علان 
  .ح اآلث معَ  ون ٌا ّص مَ  ،اللئ م

 رٍ وَ وـه  يف ّح جّ أطينَ  ،ةراحِب  قةٌ رَ وَ  ي ِا غينِ فيه عندـه  للمّ  ينّب   الغَ أما 
 ،يحا  دِ    يف المَ  َ ورَ وا ّح ّض وعينَ  ،يحوال دِ  ٍب وـه  طال أدَ جّ أخينَ  ،حةف ِض 
وـه   مّ وأقحَ  ،ة َس سَ واخلَ  وـه  لل ينجِس اّ ووظَّ  ،ة سَ خَ وق انلف وـه  يف سّ ط عّ 
 .ةالسا سَ  غ راِا مَ 
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 ،يف اليتمل  ن طاب ةً وخَ  ،واإلع الن لدلاعي ةِ  لعةً ِس  وا املينأةَ علّ جَ 
 ّ  ،ط ةرّشَ  ن ديَّ وـه   جّ علّ جَ  ،ارةنود امينا امّ  ّل ق  ِ و ّ  ،ك يف اتلج رةش رِ ت
يف ج ينم  و ط  رد امل ،ي ادلط طة متطِ  ،رطةيف وَ  بيناِج اإل حَ ت مِ قعَ فوَ 

ق د و ،ينةامل  كِ  ّ  طَ ط حا اخلّ  مّ يتَ و ّ  ،امب طينة طّف ط حا عَ  َدرُّ ريّستَ  ،الغ طة
  ؟!.دهلماةكاف يزج ط   يف أمور مّ ف ،ةخلق   اهلل مل ما 

م النَس   ةِ لا والمِ  ، ءالس محَ  الرش يعةِ  ِب  بِ َح  ث ّل مِ   ءَ وم  َك ينَّ
وي    ،(هكمَألهل ذكمَخذيَ خذيَ ) :طقوهِل  حَّ ت ّ ينامَ فقد ط ا كَ  ،اءينا الغ
  ع رِشَ مَ 

ّ
ذَاهللَ َاهللَ ) :ديثبَ  ّل ثك  م  ـهل عندَ مَ األ َهنََّاءَفذِن َِفَالنس 

  ؟!.(مكَ عندَ َوانٍَعَ 
 يَ  ،  جواالطتِ  الَّسورِ   َ دائِ  ،األجواج ه أفيَل يف طيتِ   وَكنَ 

ّ
 م أل

 ،األذى ع دي َ  ،ىالش ذَ  اا َب طَ  ،وأفيناب   برشاً و ،أنس ً ومزاب  ابلاَت 
 ،بغ ِض وال يّ  ّب ع  ِ ال يّ  ،خيَت المَ  َب طاا  ،يناملظ َ  لاَل  ،رَش عالمَ  لطاَف 
ل    ىلع واحلِ  ،ت   بىلع العِ  الص  احَ  ينّ ؤثِ يّ   ،ب رِ َي  وال يّ  ّب ط ِل  وال يّ 
  .ب بالسف 

م مة ّل حيمِ  ،اا اْطِاه ىلع اليعِ وعَ  ،ه للبن ابف ح بّ ومِ 
ّ
وـهو يف  ،أ

 م ةَ لا طِ  ومّ ّق يَ  وَكنَ  ،   عَ فَ رَ   مَ وإذا قَ  ،  عَ َض وَ  دَ جَ فإذا َس  ،اإلم مة
 ،علا   بَّ ّح  احلا ةِ  ورَ رّس  فكأنا  ،هَكنَ    مَ سّ لِ وجّي  ،اءالغينا  ةِ ادلرا  ،الزـهيناء
  .ي  دَ ت ط  يَ عَ ِض ادلنا  وّ  وكأنا 

ََيهَ  َالهايَِفَاألنامَعَ ساو َنَذاَي َمَ َََََ؟ََنَْذمَ َيهَأمَُّ؟ََنَْذمَ َبنت 



 211 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

َاَأبوهمَ أ َرب اهاََقدََباتلوحيدَ ََجربي  ٍَََََََ َرسَ مَ َاَفهوَأَشف 
َزَ  َالَت َويلعُّ َاذاهذهَتيََّذمين َداَبيَ ذغَ ٍَفَذذيسَ ََََََو سْ َعنهَسَ وج 
ه ينف ح طِ ِم  عل ا حَّ  ا اّض فاّ  ،هح أي ِم للنس  ء ِم  ّس جيلِ   وَكنَ 
 وامل  ءّ  ،ل ةأرض  ً ق بِ  أح َب  ه الغاّث فكأنا  ،هه وإنع مِ ودِ وجّ  ،هوإكينامِ 

 يَ  فإذا ـهوَ  ،لةم بِ  ينبةً  ّ  ينَ مَ غَ 
ّ
  وَس وانلاّ  ،با بّ  لوَب القّ  مأل

ّ
 ،نس  ً وقيّنب  أ

ّ يّ  هل    َب ـهَ    ذَ أنا  امينأةٍ   لكُّ ىنا فتتمَ  ،قا ا  المّ  ط نلعِ دَل هل  وَ  ح م َا مَ  برشا
  .ظا العَ  األجينِ  حَ ت مِ عَ مِ مِل  سَ  ،ا طِ فَ 

 ،أواـه  مَ  ةَ امنا  ط أنا  ،   فِْعلَ  وحّتِس حّ  ،   علَ طَ  طا عّ ح  ّ مَ  وخّييِتّ 
 ،ا ةلألنق ابل كِ  عّ جَّ تاَ ويَ  ،الش كاة املينأةِ  عَ مَ  ّف قِ يَ  ،ثواـه مَ  وَس والايندَ 
 ورةٍ يف ّح  الينف ّق  ول و َكنَ  ،ث هِل ت يف مِ لَكنَ  يف ـهالكٍ  ت الينمحةّ فلو َكنَ 
 ٍش ـَه ويف دَ  ،ولوـَه  وٍف ة يف َخ ص  طَ المّ  أ ا ه امل ينأةّ  َ  ،ب  هِل يف رِس  لَكنَ 
ه طَا  ولّ  ،هيِن دِ  وريَّّْسَ   ،هبيِن جَ  ينى إرشاَق أن  َ  و إالا فم   ـّه   ،ولـّه وذّ 
الا أل  س نةَ بَ  ،ؤادالّا  اعم ينةَ  ودَ ّع  تَ ب َّتَّ  ،ه ابل يهلقَ وخّ  ،تن يِه المّ 

 .(1)" واالعتق د 
 
 

  

                                                 

 .طترصاف ريسري واختص ر/279/ 1انظين مق م ا الشاخ اعئض القين    ( 1)



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 212

ونبااه ساادن   وحىلا اهلل وسلا  وب رك ىلع عبده
د  ُمما

واحلمد هلل ربا  ،وىلع آهل وأحح طه ألع 
 .الع مل 
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 الا ينس
  اإلـهداء
 واعتذار طا ن

  هل جن دٍ  أيب ودعوة رب ب أيب بديث طدء
يب املجلس ئيسر افتت ح

َ
  للحديث طكينة أ

 وأسعدا ،ناس   أط جت ،ُممود شأن   ولكا  ،ولود ودود جوجة :طَدر أيب خيت*  1
  هل  فطوىب ،جوج  

 اذلنوب طعض يه ،عوج ء مش كسة ،نكيناء محق ء :نواس أيب خيت*  2
  واألخط ء

بة جوجة :ساا ر أيب خيت*  3  م هل جوج   مح سلبت ،وقام   دين   عح متغينا
  وأوالده

ام أيب خيت*  4  مح خرياً  فَكنت وعلام   علا   حيت ،ج ـهلة َغفلة جوجة :عزا
 غريـه 

  الس ا  كناا ثة يه ،أما  لتسلا  ،يت ا  ل  جواج :جـهري أيب خيت*  5
 يف  لحا   زال ال ،ق ءمح غرية ذاا ،طل  ء موسوسة جوجة :ـهتا ن أيب خيت*  6

  ..سبب أو موجب دون الطالق

 َكن ،عزوفة وودلـه  جوج   عح ،ط لوظااة ماتونة جوجة :اعرف أيب خيت*  7
اة وأخينى ،الطالق مآهل   جوج   وراعية ،طيت   خدمة أبسنت ،بليبة مثقا
 . .وودلـه 

  عينف ،الصا ا مح شئت م  هل  ،بوااء طن ا مح جوجة :عايناء أيب خيت*  8
ل وال حا     يف جيمل ،و نكين من    . .ياصا
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 وأسعد ه جوج   مع سعدا ،فقرية طيئة مح ،غينيينة جوجة :أيمح أيب خيت*  9
ل لوال   ..حبا     أطا    دخا
 ط ل ،شديدة رشوط   ،باااة وفااة ،بسيبة كينيمة جوجة :طيندة أيب خيت*  10

 . .فحملت الَّسا  يف غريـه  خطب أن إىل ، نجب ول  مع   الع د

 احلديث عح يعتذر ، اينك ال لكنا   ،العرشة بةحع جوجة :خلال أيب خيت*  11
  ..لق ئ   برشوط أخلاوا ألنا   ،عن  

 للعل   عينف ل  ،خيطب ول  ّخطب ،عل  ط لب جوجة :املع يل أيب خيت*  12
 . .من   خرياً  اهلل أطدهل ث ا . .شديد عن ء طعد فطلاقت ،قامة

ة ح بب ،املبدع الاالسوف جوجة: باا ن أيب خيت*  13 ة ،انلاسااة العزا  واهلما
 مشلكة أو خالف لكا  عح ،الزوجااة حبا  ه نأى أسلوب ً  أطدع اذلي ،األطااة
 . .عصااة

 ل  ،ساا ة متط ولة ،املتأداب الرثيا  ابلدويا  جوجة :مس عد أيب خيت*  14
  . .طغريـه  جواجه طعد إالا  با      صلح

 . .األوىل جوجته مع شيئ ً  جيده ل  اذلي ،مس عد أيب غزل مح ألوان* 

  دردرة أيب خيت*  15
  دردرة طأيب اتلعينيف* 
د الزواج إىل ونظين ه دردرة طأيب  عينيف*    الزوج ا و عدا
  اإلل ل وجه ىلع جوج  ه عح دردرة أيب بديث* 
 . .الا جعة املصابة طاْقِدـه  َكنت ث ا  ،اعطينة حاف كسح طة َكنت: الوف ء أما ( 1

ة ىلع ابل رد َكمل ء َكنت! .واملغ ن  املَكرم أما *  :اعح  أما ( 2  أنس ،الظمأ شدا
  العلاة ودواء املحنة
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 يف  وفاات ،حتدا  وال  عدا  ال وُم سح ،وجمد ورمحة ،وودا  أنس :املح سح أما ( 3
 . .سري ب دث

 إىل وحتحا  ،رشدـه  إىل يوم ً   عود يلَت  . .والغ ا  اهل ا  جيلّب  ذكينـه  :عمينو أما ( 4
 . .أوالدـه 

 وال طوحل من   أطمع ال ،كبد ووجعة ،ونكد طالء :دلد أما  أو العط ء أما ( 5
ة إالا  عندي أ ينك   وال ،ودل   فرت  ح  موا وال ،فرتيح تسكت ال ،العدد  تما
 ،والينج ل الاتا ا مح أجنبت م  نِعما  ،ابل ل ـهنااة ،احل ل رضااة*  :كم ل أما ( 6

ثَت  . .الّعود كَعينف بظااة ،ولود ودود ،كم ل مح وورا

 سبعة هل  ،اخل شعة اذلاكينة ،الزاـهدة  طدةالع ،الق نتة املؤمنة*  :الينج ء أما ( 7
 . .فَْيالً  وأظ ينّ  ،سنا ً  مبا  أكيت ،غريي مح أوالد

 ،جوج  ه مح وابدة طكلا  دردرة أيب جواج سبب عح احلديث  اصال* 
   .طين حا  اممع يف وسا سته ،جوج  ه وأخب ر

  .عن   وجواطه ،دردرة أيب إىل املوجا ة األسئلة* 
  .القين ا  اعيض للشاخ مق ل مح ط لَقواريين ِرفق ً  :اخل  مة
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 * حدر للمؤلاف *
 الرتبوياة وآث ره .   رضب األمث ل يف القينآن أـهدافه 1
   وجوب وبدة املسلم  . 2
   رس لة املعلا  وآداب الع ل  واملتعلا  . 3
داً  4  ي  طبا .!    رس لة اعينف نبااك ُمما
 .   رس لة ومي ا مح ـهدي انليبا اخل     5
   ابليان ا يف  اسري سورة احلجيناا . 6
   رس لة املن ج القوي  لدلاعاة احلكا  . 7
  لة مش ـهد األ قا ء يف الصيت ىلع االطتالء .  رس 8
   رس تل ن يف الرتباة . 9
   قصص وعيت مح عج ئب القدر . املجموعة األوىل . 10
   قصص وعيت مح لط ئف القدر . املجموعة اثل ناة . 11
   بديث القلب . 12
   رس لة انلص ئح اذلـهبااة لرتباة األوالد وراعيت   . 13
ة لص بيب الايالة الشاخ أمحد عزا ادليح    قبس ا مح نور 14 انلبوا

ة رمح م  اهلل طعن ية د. عبد ابلا نو ا  ملجاد اوالشاخ عبد الاتا ح أطو غدا
 " .  ، ويف خت مه رس لة : " ومي ا مح ـهدي انليبا اخل    ابلا نو ا 

 الع طد حبقوق املس جد .  ذكينة   15
 ة الشاخ أمحد عزا ادليح ابلا نو    أس يلب  ينبوياة وما ـها  دعوياة مح با 16
. 

 يف العالق ا االجتم عااة .    رَكئز دعوياة مح ـهدي انليبا 17
   القول املب  يف  اسري سورة : " ريس " . 18
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 .    ملح ا مح با ةالشاخ أمحدعزا ادليح ابلا نو  و عينيف طمؤلاا  ه 19
 لطالق .!  ئلالا  ياع الطاولة : ثالثون سبب ً  منعك مح ا 20
 مع األطا ل .    مواقف  ينبوياة مح ـهدي انليبا  21
   إنا   األنَق .! رؤى نقدياة بول دعوى اتلمازي ضدا املينأة  22
   مالمح السع دة يف  ينباة الطال ىلع العب دة  23
  نيبا اهلدى والينمحة    24
  حنح وأطن ؤن     25
 دندن ا بول طات السع دة    26
  الينوح : نَوافِّذ اإلقَدام َِوَموِطّئ قََدٍم طََ  األقَدامِ    مع أشج ن 27
َ! يينوارقَ  ط لفق ً رِ    28
   أربع رس ئل  يف الرتباة . 29
   خطوة خطوة حنو الرتباة انل جحة . 30
   الغ ئب املنتظين 31
 كاف  نع  أرسن  ط ألمح .؟    32
اً .    33  مخس عرشة م  رة جتعلك مينباا ً متمزيا
 أيا   األمري رَس تَل ن يِف انلُّصح َوالينفاَعيَة   34
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 ب تالك ذاـه
  سة للَعينوديا رّي ـهَ خَ 

  جوالز  طلإلحالح  سالةوَ رّي خَ و
 السمينو لس األنس  جمس يفيرّي أنخَ و
 َزلغَ ال ناّوعّ عح  ّث يبحَ ح ب ملدا رّي ّمؤخَ و
 ةحلا ا اءدقواريين يف طالاء لد احلحا علا  لامّ رّي خَ و

 لالفحةا
ًة  قيَنأهاِ  ة ..  َمينا ده ملح حتبا ـهوأوأكرث مح مينا

  هدإسع 
ه يف  أنْ  َل قب

َ
ةمِ  ةِ ا احلَ َحاَح ِا  قينأ  ..  ئَة َمينا

 


