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�كيف قابلت عبد 	لحميد 	لسر	
بعد 	لخطبة 	لتي هّز �مشق

لست 6ستطيع 6: 6حصي 	لخطب 	لتي 6لقيتها، بل لقد نسيت 
�6كر ما  �6كر موضوعاتها �ال ?مانها �ال مكانها �ال  6كثرها فال 
قلت فيها، �لكن هذI 	لخطبة بقَيت ألني كتبتها �قر6تها مكتوبة من 
	لوSR، لم R6تجلها 	Rتجاًال كما 6صنع �	ئمًا. ثم Kنها قريبة 	لعهد ما 
مّر عليها Rبع قر:، �Kنها كانت عميقة 	ألثر ظاهرU 	لنتائج، �Kنها 
لم ُتنَشر من قبُل في صحيفة �ال مجّلة �ال كتاY، لذلك 6ستأ�نكم 
6: 6تمها في هذI 	لحلقة، 6مشي من حيث �قفت في 	لتي قبلها، 

فمن 	هتّم بها فليضّمها Kليها.
*   *   *

هل يجر` عاقل �	حد في 	لدنيا 6: يقو_ بأ: 	لشاYّ ال يفّكر 
�هو ينظر Kلى 	لبنت ترقص 6مامه تفكير	ً جنسيًا، �6نها هي ال تفّكر 
فيه تفكير	ً جنسيًا، �6نه ال يتخيلها في 6حالمه بعد 	لحفلة، �6نه ال 

يسعى Kلى 	التصا_ بها �ال تحّن هي Kلى 	التصا_ به؟
تحريك  يعّلمها  	لذ�  	ألجنبي   Yّلشا	 	لمعّلم  �	لمعّلم، 
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�	لدال_  	لغنج  �يلّقنها  	ألجفا:،  �تكسير  	لوسط  �هّز   Sلسا	
�تلك 	ألحو	_، 	لتي هي عما� 	لرقص �هي شر�طه �R6كانه... 
هذ	 	لمعلم ال يفّكر فيها هو 	آلخر �ال تفّكر هي فيه، �ال يكو: 
	جتماعها به Kّال نظيفًا شريفًا عفيفًا خاليًا من كّل خطر، كاجتماعها 

بأبيها �6مها �6خيها �عّمها؟
فيه  يكن  لم  �لو   m	حر .m	كّله حر �لك  بأ:  	لعلم  مع  هذ	 
خطر �لو لم ينشأ عنه ضرR، حر	m حر	m. �من قا_ Kنه حال_ كفر 
 IRنكاK على Rمن سكت عنه �هو يقد� ،mإلسال	من �ين  ��خر
 	�K� .ليه كا: شيطانًا ناطقًاK عا�� Iكا: شيطانًا 6خر�، �من حّبذ
ُلعنت  	لتي  	ألّمة  Kسر	ئيل،  كبني  	ألّمة صرنا  في  6حد   Iُينِكر لم 
على لسا: �	�� �عيسى بن مريم. فأنا 6ُنِكرI بقلمي �لساني ألني ال 

6ملك Kّال قلمي �لساني، 6نكرI أل�فع عني �عنكم لعنة 	هللا.
�6نا 6سأ_: ما�	 يريد هؤال� من تعليم 	لطالبا 	لرقص بدًال 
من تعليمهّن 	لعلم �	لخلق؟ K: تسعمئة �تسعة �تسعين من كل 
6لف من 6هل هذ	 	إلقليم (سوRيا) ال ير�: في 	لرقص Kّال شيئًا 
 ،Rّقاصا ينشأ:   :6 عن  لبناتهم   	لمو �ُيؤثر�:  ساقطًا  حقير	ً 
 URّ� vلفّن ضيا	�6 في  Yأل�	كا: في  :K لفّن	� Yأل�	يلعنو: �
�	لفّن   Yأل�	باسم  تهولو	 علينا  بناتهّن. فال   w	6عر �	حدU من 
 :K لجسد	 Uلجسد، فال خير في قّو	لتي تقّو� 	لرياضة 	ال باسم �
لم يكن معها قّوU 	لدين �قّوU 	لخلق، �ال بالمقا�مة 	لشعبية أل: 
 Yلشبا	� 	لحرY صناعة 	لرجا_، فما لنا نحّمل 	لنسا� 	لبندقيا

يملؤ�: 	لمقاهي �	لسينما؟
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 yختال	� بالرجا_  �	ختالطهن   	لبنا تكّشف  نقبل  ال  Kننا 
	لرجل بهن 6بد	ً، مهما كا: 	لسبب 	لذ� يتذvRّ به هؤال�. هذI هي 

6عر	فنا، �هذI هي 6حكاm �يننا، �هذI هي سالئق عر�بتنا.
 mيحّر 	لذين  	لمسلمين  من  	إلقليم  6هل هذ	  	لكثرU من   :K
عليهم �ينهم كشف شي� من جسد 	لمرU6 لألجنبي. �ليس 	ألجنبي 
 vلشر	ألجنبي في نظر 	لر�سي فقط، بل 	ألميركي �	إلنكليز� �	
�	بن  عنها،  6جنبي  عّمها  فابن  للمرU6؛  َمْحَرمًا  يكن  لم  من  كّل 
قريبًا  يكن  لم  عّمن  فضًال  6ختها،   ��?� خالتها،  �	بن  خالها، 

لها.
�	لذين يدينو: بالنصر	نية من 6هل هذ	 	إلقليم تحّرm عليهم 
نصر	نيُتهم 	لتبّرَ� �	لتكّشف �	الختالy كما يحّرمه على 	لمسلم 
 w	ألعر	على  Uُلغير	لعر�بة 	 Kسالُمه. �كّلهم عرY، �6ظهر سما
�	إلغر	S في صيانة 	لنسا�، �ليس في 	لدنيا عربي ال يغاR على 

ُحَرمه �ال يصو: عرضه �شرفه.
كانت  	لتي  	لخّطة   Iهذ 	لخّطة؟   Iهذ 	لذ� �ضع  هو  فَمن 
خفّية �لكنها ظهر 	آل: �	ضحة بّينة. لقد ?Rنا (�نحن خمسو: 
عالمًا من علما� سوRيا) 	لو?ير كما_ 	لدين حسين �كّلمناI بصر	حة 
�كلَمنا بصر	حة، �خرجنا مقتنعين بأنه ال يريد هذ	 �ال يعمل له. 
6نا �	ألمير  	لوحدU، �كنت  قبل  	لناصر  	لرئيس عبد   R? لقد�
	لمشتر�  	لعربي  	لوفد  في  	لسوRَيين  	لمند�َبين  	لجز	ئر�  سعيد 
(	لسو�R 	لعر	قي 	للبناني) لنصرU 	لجز	ئر، �جلسنا معه في بيته 
ساعتين �حا�ثناI من قرY، فلم يُقل لنا Kنه �ضع هذI 	لخّطة �6 
Kنه يريدها. �جالست 	لرئيس 	لسّر	� طويًال �حا�ثته على 	نفر	� 
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لما كا: �?ير	ً لأل�قا�، فلم 6حّس منه 6نه �ضع هذI 	لخّطة �6 
6نه يريدها.

 mلكال	 	لى 6حد، �ال 6قو_ هذK 6نتم تعرفو: 6ني ال 6تزّلف�
	آل: ليصل Kليهما ألستغّله في جلب منفعة لنفسي منهما �6 �فع 
6نهما  هذ	  كالمي  معنى  �ليس  	لحّق.  6قو_  �لكن  عنها،   Uمضّر
 ،�Rلثو	لبصر� �سفيا: 	لحسن 	هللا �ال 6نهما 	لّيا: من �6ليا� �
�ال  للفضيلة  خصما:  	لرجلين   :6 نشعر  لم  6ننا   Iمعنا �لكن 
لألخالS. فمن هو �K: 	لذ� �ضع هذI 	لخّطة 	لشيطانية إلفسا� 

6خالS 	لشباY �	لشاّبا؟
 �	R� فيها  فانطلقو	  باRيس  في  ترّبو	  	لذين  هؤال�  �ضعها 
تركوها  فلما  	لما�،   �6R  :K 	لَهْيما:  	لعطشا:   Sنطال	 لّذ	تهم 
فسّلمناهم  نحن  6يامها، �جئنا  لهم  ترجع   :6  	��	R6� Kليها  حّنو	 
6مر 6بنائنا �بناتنا فأR	��	 6: يجعلو	 �مشق مثل باRيس. �نسو	 6: 
هذI 	ألخالS هي 	لتي 6ْ�َهت ُقو� فرنسا �نخَر في عظمها نخر 

.	لسو� فجعَلتها ال تقف 6ماm جيو� هتلر Kّال 6يامًا معد��	
	لمسؤ�_ هؤال� 	لذين يعملو: من �R	� 	لستاR. �لكّن هنا� 
�هذ	  كلهم،  هؤال�  قبل  مسؤ�_  هو  من  هنا�  �خر،  مسؤ�ًال 
من  بمو	فقة  Kّال  لترقص  بنتًا  6خذ�	  ما  Kنهم   .Yأل	 	لمسؤ�_ هو 
 �Rلمسا	قصة في 	R نهم ينتقو: كل بنت جميلة ليعملوهاK� ،6بيها
	لمدRسية �6ًال ثم في غيرها بمو	فقة من 6بيها. �	لذ� نعرفه نحن 
6: 	ألY 	لعربي 	لمسلم يطير عقله �6R :K بنته تكّلم شابًا 6جنبيًا �6 
تمشي معه، فإ: �Rها كشَفت 6مامه عن ساقها �6 هّز له Rجلها 
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R6	S �مها. فما 	لذ� جر� حتى صاR 	ألY يحضر 	لحفلة 	لتي 
ترقص فيها بنته كاشفة 	لفخذين، �يصّفق مع 	لمصّفقين؟

Kنه  	إلفسا�؛  Kلى  	لمفسدين  يدفع  	لذ�  	لد	فع  6فهم  6نا 
تكو:  R	قصة  فرقة  6عظم   :K ضلوعهم.  بين   Uلمتسّعر	  Uلشهو	
 	لشاّبا Kّال R	قصتا: �6 ثال� من  فيها  6كبر ملهى ال توجد  في 
6جل  من  	لكبير  	ألجر  �يدفعو:  Kليه  	لنا�  يدخل   ،	لصغير	
R`يتهن. �هذI بطاقة فيها برنامج 	لملهى 	لذ� ترقص فيه 	لنسا� في 
�مشق 	ستطعت 6: 6بعث من يأتي به. K: في برنامج 	لملهى R6بع 
	لرسمية  	لثانوية  	لمدRسية في   Rقصا، �في بطاقا 	لحفال
	لفاتنا من   �R	لعذ	 من  مئتا:   �6 مئة  بها   mتقو  ،تسع Rقصا
بناتنا بنا سّت عشرU �سبع عشرU! فما هذI 	لبدعة 	لتي 	بُتدعت 
 URلنا�	لمتعة 	 Iهذ 	؟ كيف تريد�: منهم 6: يتركوmأليا	 Iفي هذ

بعدما �صلو	 Kليها؟
	لمسلمة،  	لعربية  	لمدينة   ،mلشا	 �مشق  في  طالبناهم   	�K
بزيا�U ساعا 	لدين في 	لمد	�R، قالو	: من 6ين نأتي بالوقت؟

ص لد��R 	لدين 6خَذته  K: 	لوقت 	لذ� كا: ينبغي 6: ُيخصَّ
�ملعبًا   mللعلو مخبر	ً  مدRسة  كل  في   :K للرقص!   	الستعد	�	
 m	حر ��R غرفة للموسيقى �غرفة للرسم، مع 6: تصوير ما له�
�مع 6: بعض 	لموسيقى مّما ال يجو?. �لكن ليس في 	لمدRسة 
غرفة للصالU! �قد كنا في 	لمدRسة 	لثانوية (مكتب عنبر) نصّلي 
	لظهر جميعًا �يصّلي معنا كثير من 	لمدRسين، �كانت صالU 	لظهر 
�كا:  عليها،  مجَبرين   Yلطّال	 �كا:  	لمدRسة  6عما_  من جملة 

للمدRسة KماR mسمي هو 	لشيخ 6حمد ?R S�Rحمة 	هللا عليه.
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فألغينا 	لصالU ��ضعنا محّلها 	لرقص!
	لمشايخ  من  �نقله   I6حيا من  على   ،�	لسما برقص  بد6نا 
 v	هللا ما يستحّق. ثم جزنا بأنو	عليه من  ،Rلصغا	 	لكباK Rلى 	لفتيا
من 	لرقص ال 6حفظ 6سما�ها، ثم �صلنا Kلى Rقص 	لباليه. �لقد 
سمعت 	ليوm خبر	ً لم 6تحّققه 6: مد	�R 	لبنا 6ُبلغت من 	لمرجع 

	لرسمي لز�m تعليم 	لطالبا Rقص 	لباليه!
 Uلمعتا�	لبنت فيه ثيابها 	 vلذ� تد	هل تعرفو: ما هو؟ هو 
�تلبس شيئًا كالمطاy يستر جسدها �لكنه يجّسدI، فكأنها كاسية 
عاRية، ثم تقفز على R`�� 6صابعها. Kنها خّطة شيطانية، كلما 

Rضيتم حلقة منها �سكّتم عليها جا�تكم حلقة 6خر�...
ُتنَكح   :6 Kّال  يبَق  لم  قلت):  ثم  هنا سكتة طويلة  (�سكّت 

بناتكم 6ماm 6عينكم!
*   *   *

K: في 	لمملكة 	آل: من 	لذين حضر�	 هذI 	لخطبة �سمعوها 
عد�	ً كبير	ً، فاسألوهم ما�	 صنَعت بهم؟ نحن قوm ال يكا� يهّزنا 

.wلِعر	ما يمّس � wشي� �ال يحّركنا شي� كالِعر
هل تريد�: 6: 6حلف لكم 6ني لما �صلت في 	لخطبة Kلى 
هذI 	لجملة كانت قلوY 	لحاضرين كلها في يد�؛ فلو �عوتهم 
Kلى 	لهجوm على 	لمو لهجمو	، �لو 	عترَضتهم 	لناR لخاضو	 
	لسيو�.   شفر	 على  لمشو	  	لسيو�   شفر	  �6  ،Rلنا	 لهب 
 w	ألعر	على  Uلغير	ال لبالغة كالمي، بل أل: في نفوسهم من 
ما فيها، 	لغيرU 	لتي كانو	 في غفلة عنها فنّبهتهم Kليها، �كأنهم قد 
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نسو	 ما كا: فذّكرتهم بما كا:.
Kني لو �عوتهم في تلك 	للحظة Kلى 	لثوUR لثا�R	، �لكني 
لم 6كن يومًا مّمن يدفع Kلى 	لثوUR 	لتي تر	S فيها 	لدما� �ُتزهق 
	لفسا� في 	ألwR �قطع حبا_ 	ألمن.  �، �ال مّمن يريد 	�Rأل	
6نا �6عو Kلى 	هللا على بّينة، بالحكمة �	لموعظة 	لحسنة. فإ�	 جا� 
	لجها� 	لذ� 6مر به 	هللا إلعال� كلمة 	هللا جاهدنا 	لكفاR �	لمنافقين 
�6غلظنا عليهم، �لم نّدخر �سعًا �لم نقبل Kّال بإحد� 	لحسنَيين: 

.Uلشها�	لظفر �6 	
ُيقتل   :6� فوضى  	لبلد  تكو:   :6�  URلثو	  Rنا في  	لنفخ  6ّما 
	ألبريا�، فما كنت في يوm من 	ألياm َمن يصنع هذ	 �6 يدعو Kليه. 
لذلك 6ضعفت من �Rجة حر	UR 	لخطبة �حّولت 	لموضوv قليًال 
 Rلنا	  Iهذ فيها   �6قد 	لتي  	لنفو�   �بّر� 	لوجهة،   Iهذ من 

�قلت:
في  بو	كيرها   ظهر فقد  	لّزRعة   Iلهذ 	لساّمة   	لثمر	 6ّما 
	لعلم، �ستظهر قريبًا في 	ألخالS. لقد كا: من ثمر	تها في 	لعلم 
6: 	نصر� 	لطّالY �	لطالبا عن 	لد�R. �متى يدRسو:؟ �في 
	لنهاR 	لغنا� �	لرقص، �في 	لليل هذ	 	لر	ئي 	لذ� جا�نا �لم نكن 

نعرفه من قبل (	لتلفزيو:)!
	أل�لى  	لسنة  في   I`نقر كنا  فما  	لمناهج،  مستو�  فهبط 
من   	لعشرينيا �6	ئل  في  	لثانوية  في  تالميذ  كنا  لّما  	لمتوّسطة 
هذ	 	لقر: صاR ُيقر6 	آل: في �6	خر 	لدR	سة 	لثانوية، �جا� خبر	� 
	لتعليم بأمر ما سمعنا به من قبل، هو 6: 	لتلميذ 	البتد	ئي ال يسقط 
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في صفه، بل ينجح من صّف Kلى صّف (�6 من سنة Kلى سنة) 
نجاحًا تلقائيًا، قرm6 6 لم يقر6! �	خترعو	 في 	لعربية نحو	ً جديد	ً 
غير 	لنحو 	لذ� كنا نقر`I، فنشأ 	لطّالY على جهل بالعربية. 6ّما 
	لدين فقد نزلو	 به 6ّ�ًال فسّموI تربية �ينية، �جعلوI كالتربية 	لبدنية 
ناضلنا  �لّما   ،vألسبو	 في  ساعة  Kّال   Iيعطو �لم  	لفنية  �	لتربية 

�طالبنا مّنو	 علينا بساعة 6خر�.
منها  6جتز�  لذلك  طويلة،  لكم  قلت  كما  (�	لخطبة 

بخاتمتها):
Kننا نر	جع 	لحكاm �ُنِلّح عليهم، أل: Kبطا_ 	لمنَكر	 من 
مّنا   S6: يسر 	للّص من  ليمنعو	   mلحكا	 نر	جع  	لحاكمين.  عمل 
ِعرضنا �شرفنا. �لكن علينا قبل مر	جعة 	لحكاm ليمنعو	 	للّص عّنا 
6: نغلق نحن 6بو	بنا �6: نحمي متاعنا حتى ال يدخل 	للّص علينا، 

�	لعو	mّ يقولو: >	لما_ 	لسائب يعّلم 	لنا� 	لسرقة<.
	لشافي   �	لعال ليست هي  	لحكاm �	جبة، �لكنها  مر	جعة 
فإ�	  	آلبا�،  بأيد�  6نتم،  بأيديكم  	ألمر  	ألخير، أل:  	لحّل  �ال 
6صلح 	آلبا� 6نفسهم �عا��	 Kلى Rبهم ��قفو	 عند حد�� �ينهم، 
صلحت  طاعته،  �على  	هللا  خو�  على  �بناتهم  �6ال�هم  �Rّبو	 

	ألّمة �?	لت 	لمفاسد.
لذلك نفتتح 	ليوm هذ	 	لموسم �نبد6 هذI 	لمحاضر	. Kننا 
(Kلى  Rبهم...  �تلقينهم خو�  �ينهم   R6مو 	لمسلمين  تعليم  نريد 

�خر ما جا� في 	لخطبة).
*   *   *
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لقد كا: 6ثر هذI 	لخطبة في 	لنا� 6ضعاَ� ما ُكّنا نقّدR لها؛ 
لقد 6شعَلت 	لحماسة في نفو� 	لذين 	ستمعو	 Kليها، �نقلو	 ما 
	لنا�  كانت حديث  	لغد حتى  كا:  فما  غيرهم،  Kلى  به  6حّسو	 
في بيوتهم �في مجالسهم، �لم يبَق بعدها Kّال 6: ندعو Kلى عمل 
ال نرغب فيه �ال نأمن عو	قبه. فاجتمعنا، �6Rيت بعض 	لمشايخ 
كأنهم قد عتبو	 علّي �غضبو	 ألنني لم 6خبرهم بهذ	 	لذ� نويت 
6لقي   :6 	التفاS على  به. �كا:   :�R6قوله �نّفذته �هم ال يد  :6
محاضرU من جنس ما كنت 6قو_ في برنامج >نوR من 	لقر�:< في 
عشّيا 6ياR mمضا:. لقد كا: فيها تنبيه �كا: فيها تحذير، �كا: 
فيها بيا: للحّق �كا: فيها KنكاR للمنَكر، �لكن بأسلوY ها��، 

فجئت 	آل: 6صنع �لك بهذ	 	ألسلوY 	لثائر 	لمثير.
�6Rيت 6: من 	لحكمة 6: نهّد� بعض ما 6ثرنا، فلجأ Kلى 
	هللا عليه،  6بي ?هرR Uحمة  	لشيخ محمد  	لجليل صديقنا  	لعالم 
	لمقبلة، ألننا   Uلمحاضر	 ُيلقي هو   :6 فرجوته   ،mلشا	 في  �كا: 
�عدنا 	لنا� 6: يكو: هذ	 	الجتماv 6سبوعيًا يتنّقل من مسجد Kلى 
مسجد من مساجد �مشق 	لكباR. فقبل 	لرجل جز	I 	هللا خير	ً، على 
 Uفيها بيا: للحّق �فيها هد��، �6: تكو: بعيد U6: تكو: محاضر

.UR	لحر	6: تكو: خفيفة � URإلثا	عن 
�في حّي من 	ألحيا� 	لشعبية 	لقديمة 	لتي كانت في طر� 
 mلشا	حي 	لعقيبة (�كا: من قبل ضاحية من ضو	مشق ُيدعى حّي �
ُتسّمى منز_ 	أل�?	K� ،vليها ُينَسب 	إلماm 	أل�?	عي)، �هب مع 
طائفة من 	لشباK Yلى 	الجتماv فوجد -كما خّبرني هو من بعد- 
حشد	ً لم يَر مثله �لم يكن يظّن (�هذI عباRته) 6نه يمكن 6: ير� 
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�	لسقو�  Kليه  	لمؤّ�ية   Sلطر	� �حرمه  بصحنه  فالمسجد  مثله؛ 
	لمشرفة عليه �	لساحا 	لقريبة منه، كلها مز�حمة بالنا� ليس 
فيها موطئ قدm لماٍ� �ال مكا: يقعد فيه قاعد، �قد ُمّد Kليها 
	ألسال� �ُنصبت فيها مكّبر	 	لصو �ُ�ضعت فيها 	لمصابيح 

.vR	لشو	 �	لتي ال تكفي فيها 6ضو	ألمكنة 	في 
يريدها محاضرU علمية ها�ئة،  6نه كا:  �خّبرني Rحمه 	هللا 
�لكن هذ	 	لجّو 	لحماسي 6عد	I �هّزI �6ثاIR، فكانت 	لخطبة على 
غير ما كا: يقّدR، تحّمس فيها �حّمس، �K: لم يبلغ في �لك مبلغ 

ما كنت فيه في 	لخطبة 	أل�لى.
�كانت عيو: 	لحاكمين منبثَّة بين 	لنا�، �كا: 	لُمخبر�: 
ُيغِن  لم   I6: ما صنعو 	�6R بالحاضرين، فلما بالمئا مختلطين 
عنهم شيئًا قطعو	 	لتياR 	لكهربائي في �سط 	لخطبة عن 	لحّي كّله، 
َفَخَفَت صو 	لخطيب �عّمت 	لظلمُة 	لمسجَد �ما حوله. �لكن 
�قيقتا:  تمِض  لم  6نها  	هللا-  	لشيخ Rحمه  	لمفاجأU -كما خّبرني 
حتى عا� 	ألنو	R كما هي �Rجعت 	ألصو	 عالية مجلجلة؛ 
�لك 6: 	لقوm (�لست 6عر� من هم، �لكن 	هللا يعرفهم) قد 6عّد�	 
لكّل مفاجأU متوقَّعة عّدتها �هّيؤ�	 محّركا لوصل ما يمكن 6: 

ينقطع من 	لتياR، �نجَحت خطتهم نجاحًا عجيبًا.
�كا: 	ألسبوv 	لثالث في 	لمسجد 	لمعر�� باسم جامع ?يد 
	بن ثابت، �هو في 	لطر� 	لثاني من 6طر	� �مشق. �كا: مدRسة 
شرعية يقوm عليها شيخ من 6تقى 	لشيو� 	لعاملين هللا، 	لذين تجّر��	 
من حّب 	لدنيا �من 	لرغبة في 	لجاI، �6خلصو	 في �ينهم �	بتغو	 



١٥

ثو	R Yبهم ال يبتغو: غيرI، هو 	لشيخ عبد 	لكريم 	لرفاعي.
كالمًا  فقلت  	لمنبر،   	الجتماv �صعد هذ	  Kلى  ��هبت 
لم 6كتبه كما كتبت 	لخطبة 	أل�لى بل 	نطلقت فيه -على عا�تي- 
R6تجل 	لكال m	Rتجاًال، �لكنني �6كر معاني ما قلت �K: لم 6حفظ 

6لفاظه. قلت:
هذ	  Kقامة  Kلى  	لمشايخ  �فع  	لذ�  ما  يتسا�لو::  	لنا�   :K
يستلمو	   :6 	لمشايخ  يريد  هل  	لمشايخ؟  يريد  ما�	  	ألسبوv؟ 
	لحكم؟ هل يريد 	لمشايخ 6: ُيحِدثو	 في 	لبلد ثوUR؟ �6نا 6`ّكد 
لكم 6نه ما �فع 	لمشايَخ Kلى ما صنعو	 6حٌد، �ال يريد�: سياسة 
�ال Rياسة، �ما �فعهم Kلى ما عملو	 Rغبٌة في منصب �ال في ما_، 
Kنما �فَعتهم Kلى �لك غيرتهم على �ينهم �	لعهُد 	لذ� 6خذI 	هللا 

.Iللنا� �ال يكتمو Iلعلم 6: يبّينو	على 6هل 
Kنما يريد�: 6: يحموكم من  	لمشايخ منكم شيئًا.  ال يريد 
عذ	R Yبكم، Kنما يريد�: 6: تسلم لكم �خرتكم، Kنما يريد�: 
فبد	يته  نهاية،  �له  بد	ية  له  �طريُقهم  �بناتكم.  6بنائكم   URطها
�تعريف  علومه  �نشر  �ينه  �Kعز	?  	هللا  Kطاعة  �نهايته  	إلخال� 
معنا،  �هو  مّنا  فهو  	لطريق  هذ	  على  مشى  من  �كل  به.  	لنا� 

.mنحن مع كل عامل مخلص لإلسال�
	لشعب �هم   Uقا� فيه هم  	لعلما�  كا:  R�6كت عهد	ً  �لقد 
مرجعه في 6موR �ينه �في 6موR �نياK ،I: ترّ�� 	لنا� بين 6مَرين 
Rجعو	 Kلى 	لعالِم فأRشدهم Kلى R6ضى 	ألمَرين هللا �6قربهما Kلى 
�هم   :K� 	لعالِم،  بينهما  	لَحَكم  كا:  	ثنا:  	ختلف   	�K�  .IضاR
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	لنا� 6مر كا: 	لفزv فيه Kلى 	لعالم.
�لقد سمعتم مني في خطبة 	الستسقا� من 	إل�	عة كيف كا: 
	لنا� لما 	نقطع 	لمطر �	ستمّر 	لجفا� �	حترS 	لنبا يرجعو: 
Kلى 	إلماm 	لنو�� في �	R 	لحديث، فيدعو 	لعلما� �يبّين للنا� ما 
ينبغي 6: يصنعو	 (�سأحد� K: شا� 	هللا حديث صالU 	الستسقا� 
سنين،  ثال�  	لمطر   vنقطا	 بعد   Uلوحد	  m6يا Kليها   �عو 	لتي 

�كيف تجّلى 	هللا برحمته فأمطر 	لسما�).
*   *   *

لقد 	هتّمت 	لحكومة �Rجالها بهذ	 	لموسم �ما 6ُلِقَي فيه من 
خطب، �لكن لم َيْدُعني 6حٌد منهم �لم يسألني سائل ما�	 صنعت. 
	لسّر	� يومئذ Rئيس 	لحكومة، حكومة 	إلقليم 	لشمالي،  �كا: 
�6 سوRيا 6ياm 	لوحدU. فكا: يأتيني من يحّثني على لقائه فأقو_: 

K: �عاني 6جبته، �K: لم يدُعني فال حاجة لي بلقائه.
حتى 	قتنعت يومًا بأ: لقا�I ينفع 	لمسلمين. �كا: 	لوسيط 
بيني �بينه مدير �	ئرU 	إلفتا� 	لشيخ فخر 	لدين 	لحسني، �ال يز	_ 
حيًا فاسألوI. فرجوته 6: يطلب لي موعد	ً من 	لسر	�. �كا: طلب 
	لموعد يتأّخر جو	به 6سبوعًا �6 6كثر من �لك، فلما طلبت 	لموعد 
في   I6لقا  :6 على  بالمو	فقة   Y	بالجو Kلّي  	لظهر Rجع   Uفي صال

منتصف 	لساعة 	لثانية (�6 	لو	حدU �	لنصف).
حاجة  لي   :K له:  �قلت  فخر�،  	لشيخ  مع  Kليه  فذهبت 
عمر�  في  	شتغلت  6نني  هي  	لحديث،  6بد6   :6 قبل  6عرضها 
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عن  بعيد  	لمهنتين  �كال  	لقضا�،  �مهنة  	لتعليم  مهنة  بمهنتين: 
6ساليب 	لسياسة �عن طر	ئق 	لدبلوماسيين، فطلبي 6: تسمح لي 
6: 6تكلم على سجّيتي �6: 6قو_ ما في نفسي، �لك علّي عهد 	هللا 

	لذ� هو 	لمّطلع على قلبي على 6ّال 6قو_ لك Kّال 	لحّق.
قا_: تفّضل. �تكّلمت، �قلت له 6كثر مّما قلت في 	لخطبة 
 Yبالطّال  �Rلمعا	  UR	?� له ما يصنع موظفو بّينت  	لمنبر،  على 
�	لطالبا، �شرحت له ما نر	I من 	النحر	فا، �نصحت له كما 
6مر 	لرسو_ ‘ طلبَة 	لعلم 6: ينصحو	 للحاكمين كما ينصحو: 
�جهه  على  يبد�  �ال  يتكّلم  ال  ساكت  �هو  	لمسلمين...  لعامة 
Rضا �ال سخط �ال 	ستز	�U من كالمي �ال ملل منه. حتى 	نقضت 
ثالثة R6باv 	لساعة، �6نا 6تكّلم �6نظر Kلى 	لساعة في يد�. �لم 
يبَق عند� ما 6قو_ فسكّت، �بقي ساكتًا، فقلت له: هل تأ�: لنا 
باالنصر	�؟ فوقف يوّ�عنا، �كأنه هّم بأ: يمشي معنا فعزمت عليه 
6: يبقى في مكانه، �ما كنت �R�6 هل كا: سيمشي معنا يوّ�عنا 

حقيقة m6 قد �6هَمنا بذلك؟
فلما خرجت قلت للشيخ فخر� (�هو كما قلت لكم حّي 
فاسألوI): هل تر	I غضب من كالمي؟ قا_: ال �R�6. قلت هل 

تر	I �	فق عليه �ُسّر به؟ قا_: ال �R�6؟
�لم يُقل خال_ 	لجلسة كلها Kّال جملتين؛ جملة قا_ فيها Kنه 
كا: يستمع 6ياR mمضا: كلها Kلى 6حا�يثي >نوR من 	لقر�:<، �كا: 
ينتبه Kلى كل ما يجي� فيها �لكنه يسكت عنه العتقا�I حسن نّيتي. 
 مني لما خطبت في Rَلثانية كانت عتابًا على كلمة صد	لجملة 	�
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 Uلصال	 عليه  	هللا  منبر Rسو_  قلت: هذ	   �K ثابت  بن  ?يد  مسجد 
�	لسالm، �حين 6قوm عليه تكو: قدمي R6فع من 6على 	لر`��.

�كّرR كلمة >6على 	لر`��<، فتغابيت �قلت له: 	لنا� في 
سبعين  عنها  يرتفع   �6R �6على   wRأل	 على  يقعد�:  	لمسجد 

.Rثالثة 6متا Iلمنبر علّو	ً)، �	(سنتيمتر ً	Rمعشا
�لكنه  يصّدقها،  �لم  فهمها  Kنه  يقو_  من   Uنظر Kلّي  فنظر 

سكت عنها، �الحت على شفتيه شبه 	بتسامة.
*   *   *
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-١٥٧-
mلشا	في  Uلمشهو�	الستسقا� 	 Uصال
يوm 	لجمعة ٨ جما�� 	أل�لى ١٣٨٠

كنت في شتا� ١٩٥٩من عهد 	لوحدU 6شتغل بنشر سلسلة 
عر�  من  منهم  Rجا_،  عن  فيها  تكّلمت  	لتي  	لتاRيخ<   m6عال<
	لنا� سيرته ُمجَملة ففّصلتها كعبد 	لرحمن بن عو�، �من سمع 
	لنا� باسمه �لم يعرفه 6كثرهم كالقاضي ُشَريك صاحب 	لمناقب 
 �Rلمبا	 بن  	هللا  �عبد  مثلها،  6ّمة  قضا�  تاRيخ  حو�  قّلما  	لتي 
	لمليونير 	لز	هد �	لفقيه 	لمحاYR 	لعابد. �منهم من لم يسمع به 
في بلدنا Kّال نفر قليل كأحمد بن عرفا:، 	لذ� كا: عالمًا عابد	ً 
�كا: ?عيمًا مجاهد	ً، �	لذ� نا?_ في 	لهند 	إلنكليز �	لسيخ معًا 
�6قاm ��لة تحكم باإلسالm عجز 	لعد� عنها، فقضى عليها 	لَجَهلة 

.mّ	لعو	لمسلمين 	من 
�منهم 	لرجل 	لذ� R6جو 6: يقر6 سيرته كل عالِم �طالب 
�َفرجه  بطنه  من شهوَتي  �فر�  للعلم  حياته  6خلص  	لذ�  علم، 
�بلغ R6فع منصب علمي على 6يامه، �هو 6نه صاR مدير 	لجامعة 
�6	ئل  من  كا:  	لتي  	ألشرفية،  	لحديث   R	� شيخ   �6 	لكبر�، 
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شيوخها 	بن 	لصال� �6بو شامة �من �6	خرهم 	لشيخ بدR 	لدين 
 ،>vلمجمو	ألفغاني. �هو صاحب >	لحكيم 	لشيخ عبد 	لحسني �	

6كبر مرجع في فقه 	لشافعية. 6ما عرفتموI؟ Kنه 	لنو��.
بعضها  	لتاRيخية   	لر�	يا مكّدسًا  عنهم  6كتب  كنت  �ما 
	لكباR لكن بال ِمالy يمسكها   URلحجا	فيه  R	بعض، كجد Sفو
�ال هندسة تنظمها. بل كنت في تأليف هذI 	لسلسلة 6مشي على 
طريقتي في كتابي >Rجا_ من 	لتاRيخ<: 6جمع 6قو	_ 	لمؤRّخين ثم 
6حّققها، ثم 6ختاR مشهد	ً من حياته 6جعله مدخًال Kلى 	لكتابة عنه، 
فيكو: ما 6كتبه عنه �سطًا بين 	لقّصة 	أل�بية �	لسيرU 	لتاRيخية(١).

*   *   *
�هذI 	لمقّدمة كلها ألقو_ لكم K: 	لمطر 	نقطع على عهد 
فيها  �6مَحَلت  	لعيو:  فيها  شّحت  طو	ًال،  سنين  	لنو��   mإلما	
 �Rلسهو_ صحا	 Rحتى صا ،Yلجد	 	ألwR �تو	لت سنو	

______________________
(١) ُنشر هذI 	لمجموعة (6عالm 	لتاRيخ) في كتّيبا ِصغاR، لكنها لم 
للكتاY 	آلخر  ُكتب  ما  	لَقبو_  لها من  ُيكَتب  	لنا� �لم  بين  تنتشر 
>Rجا_ من 	لتاRيخ<. �6نا لم 6صل بعد Kلى هذ	 	لكتاY فيما R6	جع 
�6صحح من كتابا جد� Rحمه 	هللا، لكن 	لخطة في �هني -حين 
 في 	لماضي Rلتي صد	َير  6صل Kليه بإ�: 	هللا- 6: 6ضم Kليه هذI 	لسِّ
 U6 في سلسلة 6عالm 	لتاRيخ، �6: 6ضم Kليه بضع ترجما مستقلة مجزَّ
	لتي نشرها علي 	لطنطا�� من  مخطوطة لم يضّمها �6ٌّ من 	لكتب 
قبل، ثم 6فصل 	ألعالm 	لقدما� عن 	لُمحَدثين فأجعل كل مجموعة 
منهما في جز� مستقل، �هو 	ألمر 	لذ� كا: في نّية جد� Rحمه 	هللا 
6: يصنعه. �R6جو 	هللا 6: يوفقني Kلى �لك كله عّما قريب (مجاهد). 
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�جّف 	لضرv �هلَكت 	لمو	شي. فدعا Kلى Kحيا� سّنة 	الستسقا�، 
 mلشا	لذ� طّهر بال� 	لعظيم 	لرجل 	لظاهر، 	لملك 	لى K كتب�
من 	ألعد	� 	لثالثة 	لكباR: 	لمغو_ �	لصليبيين �	لبيزنطيين �6عا� 
 ١١ mيو في  	لنا� لالستسقا�   ��	لشاm. �خر بين مصر   Uلوحد	

جما�� 	أل�لى سنة ٦٦٨ هجرية، �مّن 	هللا على 	لنا� بالمطر.
 �كا: 	لمطر قد 	نقطع في 	لشاm 6ياm 	لوحدU سنين متعاقبا
كانت حالنا فيها كحا_ 	لشاm 	لتي �كرتها على عهد 	إلماm 	لنو��، 
حتى K: عين 	لفيجة 	لتي كانت تسقي �مشق كلها �كا: منها ثلثا 
 �ما� بر�� قد قّل ما`ها �كا� يغوR. �نظرُ فوجد سّنة 	لخر�
لالستسقا� قد ُنِسَيت في 	لشاm من مئة سنة �6 6كثر من مئة سنة. 
	لجمعة،   Uبعد صال  v	ُيذ 	إل�	عة  6سبوعي في  لي حديث  �كا: 
 Rئي هنا حديث >نو	لر	آل: من 	لذ� تسمعو: فيه 	لوقت 	في مثل 
�هد	ية<، �قد 	ستمّر �لك 	لبرنامج في 	إل�	عة كما 	ستمّر برنامج 

.Uلتاسعة عشر	ية< حتى كا� ُينهي َسَنَته 	هد� Rنو<
�كنت يومئذ 6كتب 6حا�يثي، ال R6تجلها 	Rتجاًال كما 6صنع 
	آل:. �ليتني بقيت على ما كنت عليه، فلقد 6ضعت على 	لنا� 
بتر� كتابتها نفعًا كبير	ً كما 6ضعت على نفسي جهد	ً 6كبر. �	لنا� 
	إل�	عة  في  	آل:  6جوبتي   :6 فيحسبو:  Kعد	�  بال  6جيب  ير�نني 
طو	ًال   ساعا بعضها  في  6نفق  6نني  مع  	Rتجا_،  كلها  �	لر	ئي 

.Y	لجو	لمسألة �6ُِعّد فيه 	جع فيها 	R6
فلما كا: يوm 	لجمعة من شهر كانو: 	أل�_ (�يسمبر) سنة 

١٩٥٩ قلت في حديث:
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هي   Iهذ� كانو:،  �سط  في  	لسامعو:-  -6يها  	آل:  نحن 
	لشمس  هي   Iهذ�  ،Yبقعة سحا فيها  ما  ?Rقا�  ُمصحية  	لسما� 
	لثلج  6ين  	لشتا�؟  فأين  (6غسطس).   Y� شمس  كأنها  ساطعة 
يوسف،  كِسنِي  تكو:  تكا�  سنو:  علينا  تعاقَبت  لقد  �	لمطر؟ 
��لك نذير من 	هللا لنا لنعو� Kلى Rبنا �ُنقِلع عن �نوبنا، �لكن 6ين 

َمن يسمع 	لّنُذR؟
K: مفتا� 	لمطر في 6يدينا، �لكن 6ين من يفّكر في مفاتيح 
 :Rالستغفا	� 	لتوبة  هو  	لنا�  6يها  يا  	لمطر   �مفتا  :K 	لمطر؟ 
 ،ً	R	Rَِمْد 	لّسماَ� عليكم  ُيْرِسِل   ،ً	Rَغّفا كاَ:  Kّنُه  Rبَّكم  {	ْستغفر�	 
 .{ً	Rَيْجَعْل لكم 6ْنَها� �ُيْمِدْ�ُكم بأمو	ٍ_ �َبنيَن، �َيْجَعْل لُكْم َجّناٍ
 Rباالستغفا�  ،Rألمطا	 تهطل   Rباالستغفا  :Rباالستغفا �لك  ُكّل 

تجر� 	ألنهاR، �باالستغفاR يكو: 	لما_ �	لبنو:.
هكذ	 يقو_ Rّبكم YّR 	لعاَلمين، ليس هذ	 قولي 6نا.

عن   vباإلقال �لكن   ،Iحد� باللسا:   Rالستغفا	 �ليس 
تمّسكنا  هل  �نوبنا؟  عن  6قلعنا  فهل   .Yلذنو	 �تر�  	لمعاصي 
بديننا؟ هل عدنا Kلى Rبنا؟ هل نحن مؤمنو: حقًا؟ يا 6يها 	لنا�، 
بأنهم:  	لمؤمنين  	هللا  �صَف  6نفسكم.  �حاسبو	  Kيمانكم  	متحنو	 
{	لذيَن ُيؤِمُنوَ: بالغيبِ �ُيقيموَ: 	لّصالUَ �مّما Rَ?قَناهم ُينِفُقوَ:}، 
�قا_: {Kّنما 	لُمؤمنوَ: 	لذيَن �K	 ُ�ِكَر 	ُهللا َ�ِجَلْت ُقلوُبُهم ��K	 ُتِلَيْت 
عليهم �ياُتُه ?	َ�ْتُهم Kيمانًا، �على Rبِّهم َيَتوّكلوَ:}. فهل نحن من 

	لموصوفين بصفا 	لمؤمنين؟
 vٍ	R حد مّنا	لرسو_ ‘ 6: كل �	6َ�لم يبّين  :(لى 6: قلتK)
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�مسؤ�_ عن Rعّيته؟ �6: 	ألR Y	v أل�ال�I مسؤ�_ عن تربيتهم 
 mقا فهل  	إلسالمية؟   Sألخال	� �	لفضيلة  	لدين  على  �تنشئتهم 
 �	آلبا� بو	جب هذI 	لرعاية، m6 6ضاv 	آلبا� سلطانهم �فقد 	أل?�	
حكم  لرجل  �ال  بيته  على  سلطة  بيت   Yّلر يبَق  �لم  مكانهم، 
على 6هله... (Kلى 6: قلت): ما�	 6َُعّد� �ما�	 6قو_؟ 6ين نحن من 
6نز_  بما  يحكمو:  حقًا  مسلمين  كانو	  	لذين  	ألّ�لين  	لمسلمين 
	هللا؟ فهل نحكم نحن بما 6نز_ 	هللا؟ �يّتبعو: شرv 	هللا، فهل نّتبع 
نحن شرv 	هللا؟ �يريد�: بأعمالهم كلها �جه 	هللا، فهل نريد نحن 

بأعمالنا �جه 	هللا؟
يا 6يها 	لسامعو:، ليس 	لعجيب 6: يمنع 	هللا عّنا 	لمطر، �لكن 
	لنا�،  6يها  فيا  �	لصو	عق!   URلحجا	 علينا  تنز_  ال   :6 	لعجيب 

عو��	 Kلى 	هللا �	عتبر�	. يا 6يها 	لنا�، توبو	 Kلى 	هللا �	ستغفر�	.
	Rجعو	 Kلى 	هللا فاطلبو	 منه 	لمطر �	سألوI 	لغيث، فإ�	 لم 
فلم  حفرتم   :K� بالمطر؟  يأتيكم  	هللا  غيُر  فَمن  	لمطر  	هللا  يبعث 
تجد�	 ما� ��جدتم ما� 	ألwR قد غاR �	لعيو: قد جّفت، فَمن 
غير 	هللا يضع لكم 	لما� في 	ألwR؟ K6لٌه مع 	هللا تر	جعونه؟ 6في 
	لوجو� ُملك غير ُملك 	هللا تفّر�: Kليه، كما يفّر 	لالجئ 	لسياسي 
من ��لة Kلى ��لة؟ {يا َمعشَر 	لجنِّ �	إلْنِس Kِ: 	ْسَتطعتم 6ْ: تنُفُذ�	 
 مْن 6قطاRِ 	لّسما�	ِ �	ألwِR فانُفُذ�	}. �Kلى 6ين؟ �	لسما�	

�	ألwR �ما بينهما �ما فيهما كّل �لك له �حدI ال شريك له.
 :K .سوله باالستسقا�R سّنة vّتبا	ليه �K vلرجو	ّال K فلم يبَق
 ،Yلذنو	هللا من 	لى K 	لمطر تابو	نقطع 	 	�K 	ألّ�لين كانو	لمسلمين 	



٢٤

�تصّدقو	   ،Sلحقو	  	��ّ6� 	لمظالم،   	��ّR�  ،	لمنَكر	 �6?	لو	 
6مامهم،  حكامهم  جميعًا،  	لبلد  6هل   �يخر ثم  	ستطاعو	،  بما 
Kلى 	لبّرية متذّللين خاشعين هللا ناكسي R`�سهم (�Rبما صامو	 قبل 
�لك ثالثة 6ياm) �6خرجو	 معهم صبيانهم �صّلو	 صالU 	الستسقا� 

��عو	 �	ستغفر�	 �	بتهلو	.
قّل 	لمطر على عهد Rسو_ 	هللا ‘ فأجدَبت 	ألwR �هلَكت 
 �6) متبّذًال   mلسال	�  Uلصال	 عليه  	هللا  Rسو_   �فخر 	لمو	شي، 
في  �كا:  	لمصّلى.  6تى  حتى  خاشعًا  متضّرعًا  متو	ضعة)   Yبثيا
كل بلد ساحة يجتمع فيها 6هل 	لبلد كلها لصالU 	لعيد، �كا: في 
�مشق مصّلى كبير في ميد	: 	لحصى، �6 في موضع حّي 	لميد	: 
	آل:. �ال يز	_ 	سم 	لحّي 	لذ� يليه حّي باY 	لُمصّلى (في �مشق) 

معر�فًا Kلى 	آل:.
�	لتكبير   vلتضّر	� 	لدعا�  في  يز_  فلم  	لمصّلى،   ‘ 6تى 
�	الستغفاR، ثم 	ستقبل 	لقبلة فاستسقى، فلم يرجع حتى 6نشأ 	هللا 
 Iمسجد سحابة فرعَد �6برَقت ثم 6مطَر بإ�: 	هللا، فلم يأِ

حتى سالت 	لسيو_.
�كانو	 ُيخِرجو: 	لصالحين فيتوّسلو: Kلى 	هللا بدعائهم، ال 
بأشخاصهم. لما خر� عمر يستسقي 6خر� 	لعبا� �قا_: "	للهم 
Kنا كنا نتوسل Kليك بنبّيك، �ها نحن نتوسل Kليك بعّم نبّيك". ثم 
قدمه ليدعو لهم، فدعا 	لعبا� فقا_: "	للهم Kنه لم ينز_ بال� Kّال 
بذنب، �ال ُيكَشف Kّال بتوبة، �قد توّجه 	لقوm بي Kليك لمكاني 
فاسِقنا  بالتوبة،  �نو	صينا   Yبالذنو Kليك  6يدينا   Iهذ� نبّيك.  من 

	لغيث".
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يا 6يها 	لسامعو:، K: �عوU �	حدU تصدR عن قلب مخلص هللا 
�	ثق من 	إلجابة قد يرفع 	هللا بها هذ	 	لبال�. لما كا: 	لقحط على 
 Uلمير	عليها  Uبل كثيرK معهما Rألنصا	جلين من R عهد عمر �ّجه
�	لتمر، فدخال 	ليمن فقسما ما كا: معهما Kّال فضلة بقَيت على 
جمل. قاال: فبينما نحن ماRّ	: نريد 	النصر	� فإ�	 نحن برجل قائم 
قد 	لتّفت ساقاI من 	لجوv يصّلي، فلما �Rنا 6سرv في صالته ثم 
قا_ لنا: هل معكما شي�؟ فصببنا بين يديه �قلنا: هذI من عمر. 
قا_: �	هللا لئن �َكَلنا 	هللا Kلى عمر لنهلكّن. ثم 6عرw عّنا �تر� ما 
 Iّ�هما نحوR لى صالته، �مّد يديه يدعو، فماK ليه �عا�K قّدمنا

حتى R6سل 	هللا 	لسما� بالغيث.
	لخليفة  عهد  على  	ألندلس  في  	لسما�  6جدَبت  �لّما 
	لناصر 6مر 	لقاضي منذR بن سعيد 	لبلوطي 6: يخر� بالنا� Kلى 
	الستسقا�، فقا_ 	لقاضي لغالمه قبل 6: يخر�: 	�هب فانظر ما�	 
يصنع 6مير 	لمؤمنين. فعا� فقا_ له: �جدته في ثياR Yّثة، �	ضعًا 
جبهته على 	ألwR يبكي �يقو_: 	للهم K: كنُت �6نبت فال ُتهِلك 
	لنا� بذنبي. فقا_ 	لقاضي لغالمه: يا غالm، ها 	لِمْمطر (�6 
 wRأل	 Rخشع جّبا 	�K فإنه 	لمطر)،  	لذ� يدفع  	لمشّمع  	لر�	� 

Rحم جّباR 	لسما�.
�خر� فاستسقى فنز_ 	لمطر(١).

فيا 6يها 	لسامعو:، 6حيو	 سّنة نبّيكم في 	الستسقا�، �	جتلبو	 
�لكنها   mإلسال	 ُسَنن  من  سّنة  Kنها   .Rالستغفا	� بالدعا�   Rألمطا	

______________________
(١) 	لقّصة في كتابي >Rجا_ من 	لتاRيخ< (�	سمها >خطيب 	لزهر	�<).
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ُنِسَيت في بال� 	لشاm، فما علمت 6: 6هل 	لشاm خرجو	 يستسقو: 
من مئة سنة �6 6كثر. فأحيوها، فإ: من 6حيا سّنة كا: له 6جرها 

�6جر من عمل بها.
*   *   *

�	حد  تجّر6  لقد  بل   .Rألمطا	 تنز_  �لم  كله  	لشتا�  �مّر 
من  سنتخذ  "Kننا  6لقاها:  له  خطبة  في  فقا_  يومئذ   mلحكا	 من 
 Rنتظا	� Yلسحا	 �	ستجد	ُتغنينا عن  Uلتكنولوجيا(١) �سائل جديد	
 	�K ال يستطيع ،vٍمن عبد ضعيف مّد Uلمطر". �كانت كلمة فاجر	
حبس 	هللا 	لغيث 6: ُينِزله �ال �K	 غّيض 	هللا 	لعيو: 6: ُيفيضها، �ال 

يملك لنفسه، فضًال عن 6: يملك لغيرI، نفعًا �ال ضر	ً.
�	ستمّر 	لجدY �	لقحط، فقلت في حديثي 	ألسبوعي في 
 بد6َ 6يلو_ (سبتمبر) ١٩٦٠:  	لثالثين من  	لجمعة   mيو 	إل�	عة 
	ليوm في 	لتقويم 6ياm 	لشتا�، فإ�	 �R6تم 6: يكو: شتا� خير، �6: 
تنفتح 	لسما� بالمطر، �6: ينشّق 	لثر� بالثمر، �6: يرحمكم َمن 
مّما تملكو:  َمن في 	ألwR، 6عطو	  6نتم  	لسما�، فاRحمو	  في 

لُيعطيكم 	هللا ما ال تملكو:.
�حثثت 	لنا� على 	لتوبة �على 	لرجوK vلى 	هللا، �نصحت 
	لحاكمين بالتمسك بشرv 	هللا، �بّينت 6حكاm 	لخر�� لالستسقا� 

�ما ينبغي 6: يصنع 	لنا� قبلها:
______________________

كلمتين  من  مؤلَّفة  �هي  	أللسنة،  على   َسَر 	لتكنولوجيا  كلمة   (١)
>تِقانة<  نقو_   :6  �R6 �6نا  	إلتقا:،  	لتقريبي علم  معناهما  يونانيتين 

على �?: نِجاUR �حد	�U �طيانة، �هو ِشبه قياسي.
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	لتي يقيم عليها هو  6: ينظر كل �	حد منهم في 	لمعاصي 
منها  فليتوبو	  يرتكبونها،  6نهم  يعلمو:  	لتي   �	لمخالفا �6هله 
�ليعزمو	 على عدm 	لعو�K Uليها. ثم ليُقم خطبا� 	لمنابر يوm 	لجمعة 
	آلتية فيحّثو	 	لنا� على 	لخر�� لالستسقا�، �يبّينو	 لهم 6حكامه 
بعد  	لذ�  	لثالثا�   mيو فإ�	 كا:  فيه.  ���	به �سّنة Rسو_ 	هللا ‘ 
	لجمعة 	لقا�مة صاموI، �صامو	 	ألRبعا� �	لخميس، ثم خرجو	 
	لتاسعة Kلى سفح جبل قاسيو: في �خر  	لساعة  يوm 	لجمعة في 
خّط 	لمهاجرين، حيث ُتصّلى صالU 	لعيد كّل سنة، �قد 6خلصو	 
	لنّيا هللا، �لم يفّكر�	 في تجاUR �ال لهو �ال سياسة �ال مصلحة 
من 	لمصالح 	لدنَيِوية، ال يفّكر�: Kّال في 	لتوجه Kلى 	هللا ��عائه 
�عا� 	لمضطّر، يقولو:: يا YّR، يدعونه �حدI ال ُيشِركو: معه 

6حد	ً، يقولو:: 	للهّم 	سِقنا 	لغيث �ال تجعلنا من 	لقانطين...
 ،�Rلسامعو: من مسلمين �من نصا	فيا 6يها  :(لى 6: قلتK)
�من كّل َمن يعتقد بأ: لهذ	 	لكو: Kلهًا منه 	لمبتدK� 6ليه 	لمصير: 
 wRأل	 مسالك  �جوهكم  في   �ُسّد 	لشد	ئد  �	همتكم   	�K
	لسما�  	لمطر من  	لفر�، �	نقطع عنكم   Y	6بو �6ُغلَقت ��نكم 
فاRفعو	   ،Rآلبا	 من   Iلميا	  Rغا�  wRأل	 في  	لينابيع  �جّفت 
 Iً، فاسألو	ّبكم 6بدR لسما� ال ُيغِلقه	 Yلسما�، فإ: با	لى K 6يديكم

يعِطكم �	�عوI يستِجب لكم.
*   *   *

�	ختلف 	لنا� في كيفية صالU 	الستسقا�: هل تكو: معها 
 �يخر �هل  بعدها؟  تكو:   m6 قبلها  	لخطبة  تكو:  �هل  خطبة؟ 
	لنسا�؟ �كل منهم يريد فتو� على   �Kليها m6 يمتنع خر� 	لنسا� 
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مذهبه 	لذ� يتبعه.
�فوجئ 	لنا� بهذI 	لدعوK Uلى 	لخر�� أل: هذI 	لسّنة قد 
ُنِسَيت في 	لشاm �ُتركت من عهد بعيد. �كا: مّمن 6بى 	لفكرU �لم 
 ً	�R ليسر عابدين، ال	لشيخ 6بو 	 mّلعا	لمفتي 	فق عليها شيخنا 	يو
للسّنة �ال جهًال بأحكامها، فمنزلته في 	لعلم �في 	لتقو� ترفعه 
 �عن 6: ُيظَّن به هذ	 	لظّن، �لكن خا� (كما قا_ لي) 6: نخر
فنستسقي فال ُنسقى، فيشمت بنا 	ألعد	� �تنطلق للكالm عّنا 6لسنة 

	لملحدين �6عد	� 	لدين.
 �فأجبت على �لك في 	لجمعة 	لتي بعدها �قلت: Kننا نخر
	ّتباعًا للسّنة �ندعو أل: 	هللا 6مر بالدعا�، فعلينا 	لعمل �على 	هللا 
	إلجابة، �ليس يضّرنا 6ّال ُيستجاY لنا أل: هللا حكمة هي 6سمى 

من عقولنا.
��هبت فجئت بفتا�� من 	لمفتين. �عندنا في 	لشاR6 mبعة 
مفتين Rسميين للمذ	هب 	ألRبعة: 	لمفتي 	ألكبر هو مفتي 	لحنفية 
	لتي 	سُتحد� على  	لعثمانية  للد�لة  	لرسمي  	لمذهب  ألنه كا: 
	لشيخ  �هو  	لرسمي،  	لمفتي  منصب  6نا-  6علم  -فيما  عهدها 
6بو 	ليسر. �لم يكن من 6Rيه 	لخر��، فبّينت للنا� ما 6عر� من 
كيفية 	لصالU �6حكامها في 	لمذهب 	لحنفي، �طلبت من مفتي 
	لكتاني، فكتب لي بخّطه 6حكامها  	لسيد مكي  	لمالكية، �كا: 
في 	لمذهب 	لمالكي (��Rقته 6مامي 	آل: �6نا 6ُِعّد هذI 	لحلقة). 
�كتب لي 	لفقيه 	لحنبلي 	لكبير 	لشيخ حسن 	لشطي، �هو 6علم 
من مفتي 	لحنابلة قريبه 	لشيخ جميل، 6حكاmَ 	الستسقا� في مذهب 
صالح  	لشيخ   mلشا	 في  	لشافعية  فقيه  لي  �كتب  6حمد،   mإلما	
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	لمذهب  في  6حكامها  عن  	آل:)  6مامي  كتبه  (�ما  بخّطه  	لعّقا� 
	لشافعي. �كا: عندنا جماعة من 6هل 	لحديث ال يأخذ�: Kّال ما 
صّح منه، فطلبت من صديقنا 	لشيخ ناصر 	أللباني فكتب لي ما 

��R من 	ألحا�يث في 6حكامها، ��Rقته بخّطه 6مامي 	آل:.
 Rلحكومة �تختا	هب تعّينهم 	لمذ	كا: عندنا مفتو: لجميع 
	لمفتي في 	لمذهب من 6علم 	لنا� به، ثم تر	خى 	ألمر �	نقطع 
	لحبل، �توّلى هذI 	لمناصب 	آل: من ليس 6هًال لها، �Kلى 	هللا 

	لمشتكى.
	لذين  	لمشايخ  من  جماعة   mقا 6خر�؛  مشكلة  �جا�تنا 
ُينِكر�: علينا   Yلشبا	لهم من  vلصوفية �معهم 6تبا	لى K :يميلو
6ننا 	خترنا سفح قاسيو: لصالU 	الستسقا�، بدعو� 6: هذ	 	لمكا: 

يقيم فيه 	لوهابية صالU 	لعيد.
�6نتم ال تد�R: ما معنى 	لتهمة بالوهابية في 	لشاm في تلك 
	ألياm! كانت 	لوهابية تهمة خطيرU يثير�: بها 	لعو	mّ. �طالما كتبت 
في >	لرسالة< �في صحف 	لشاm من نحو نصف قر: 6قو_ Kنه ليس 
Kليه 	لشيخ  	لدنيا مذهب 	سمه 	لمذهب 	لوهابي �K: ما �عا  في 
محمد بن عبد 	لوهاY هو 	لرجوK vلى 	لكتاY �	لسّنة، �Kنه كا: 
حنبلي 	لمذهب لم يأِ بجديد �لم يبتدv بدعة. �لكن 	لمصيبة 

.mّ	لعو	 vقناK في
�َلّج هؤال� في معاRضتهم، فاجتمعنا في �	R شيخنا 	لشيخ 
 Iهذ حاضر	ً  �كا:  	لعلما�،  R	بطة  Rئيس  	لميد	ني  	لخير  6بي 
مصطفى  	لشيخ  	ألستا�  6خي  �حضرها  منهم،  جماعة  	لجلسة 
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�لز�قا. فحا
لنا 	� نأخذهم بالحسنى 
	� نقنعهم باللين 
	� نقيم 
لهم �لُحَجج 
�لبر�هين، 
لكن كنا كمن يخاطب صخر% صّما! ال 
تعي 
ال تفهم، فثا� بهم �لشيخ مصطفى �لز�قا ثو�% ما �	يته -على 

ِصَلتي به- قد ثا� يومًا مثلها، 
غضب غضبًا  GياH صحبتي Iطو
Kلك  في  كا�  ما  �لغضب  هذ�  	نا  مني  كا�  
لو  فسكتو�.  شديد�ً 
 N

�لشيخ مصطفى معر ،O�لمز�ني حديد 	 Nعتر	عجب، فأنا 


لكنه �	Q منهم ما ُيغِضب �لحليم. ،�بطوI �ألنا% 
سعة �لصد
باسم   Uالجتما� Hلى  �لدعو%  تكو�  بأ�  �لمشكلة  ُحلَّت  ثم 
Hنهما  بل  جليال�،  شيخا�  
هما  
نائبه،  �لميد�ني  �لشيخين 
 \� 
صوفّيا�، ال يجر^ 	حد من �لنا[ على �تهامهما بالوهابية 	

كالمهما. 
نشرنا \عو% هذ� نّصها:
Hلى  �لنا[  تدعو  �لمطّهر%  بالسنة  عمًال  �لعلما!:  ��بطة 
�لخر
H Oلى صال% �الستسقا! في سفح جبل قاسيو�، aخر خّط 
 ١٣٨٠ �أل
لى   Q\جما  ٨ في  �لجمعة   eيو  fصبا �لمهاجرين، 
معهم   Oيخر  �	
  ،١٩٦٠ (	كتوبر)   I
�أل تشرين   ٢٨ �لمو�فق 
 �
�الستغفا 
�لتذّلل  بالتخّشع  خر
جهم  يكو�   �	
 
ال\هم، 	
 !�\	
 �لمظالم،   \ّ�
 �لصا\قة،  �لتوبة  بعد  
Kلك   ،Uلتضّر�

في  �لصال%   eُتقا
 تعالى.  �هللا  Hلى   Uلرجو�  pصد
  ،pلحقو�
علي  
يخطب  �لميد�ني،  بالنا[  يصّلي  تمامًا،  �لتاسعة  �لساعة 

.q
�لطنطا
مكي  �لعلما!،  ��بطة  �ئيس  �لميد�ني  �لخير  	بو  �إلمضا!: 

�لكتاني نائب �لرئيس.
*   *   *
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على  يتو	فد�:  	لنا�  بد6  	لجمعة(١)   mيو  �صبا كا:  لما 
	لساحة، �كا: فيها مركز للمقا�مة 	لشعبية �6 ما لست �R�6 ما 
	لنصر من عند  يتدRّبو: معًا. نسو	 6:   ُشّبا: �بنا 	سمها، فيها 
	لنسا�   �خر� في  �كا:  	هللا!  بمعصية  	هللا  نصر  يطلبو:  فهم  	هللا 
بجو	?  قا_  من  منهم  �لكن  	لعلما�،  بين  خال�  لالستسقا� 
ما  منهن  ُيظِهر  ال  	لذ�  	لكامل   Yلحجا	  متحّجبا خر�جهن 

يصر� 	ألنظاK Rليهن.
 Sلشر	 R? لدنيا، �قد	 ها �هذ	 	لسفح من 6جمل متنزَّ
 �	لغرY �مشيت من شمالي هولند	 Kلى شرقي جا�U، فما �جد
6جمل منه Kّال قليًال. �قد مّن 	هللا علّي فجعل لي �	R	ً فوقه، �لكْن 
حيل بيني �بينها فُحرمُت منها، �6سأ_ 	هللا 6: ُيزيل 	لعقبا ��نها 
�يسّهل لي 	لوصو_ Kليها. �هنا (في هذ	 	لمكا:) كا: على 	ألظهر 
�ير مّر	: 	لذ� �صفه ياقو في معجم 	لبلد	:، فاRجع Kليه تعر� 

.Iخبر
�نساً�،  Rجاًال   ،ً	Rصغا�  ً	Rكبا بالنا�  كله  	لسفح  غّص 

______________________
(6كتوبر)  	أل�_  تشرين  من  �	لعشرين  	لثامن  	لمو	فق  	لجمعة   mيو  (١)
١٩٦٠، �قد 6Rيتم 6: 	لحديث 	لذ� سبقه كا: هو حديث 	إل�	عة 
كا:  �بينهما  (سبتمبر).  6يلو_  من  	لثالثين  	لجمعة   mيو 	ألسبوعي 
حديث لم ُيِشر Kليه جّد� Rحمه 	هللا في هذI 	لذكريا �لم ُينَشر من 
قبل قط، فَمن شا� 	الّطالv عليه فهو في كتاY >نوR �هد	ية< 	لذ� 
حة  سيصدR -بإ�: 	هللا- في تاRيخ مقاYR لصد�R هذI 	لطبعة 	لمصحَّ
 من 	لذكريا. عنو	: 	لحديث >يا 	هللا<، �هو 	لعنو	: 	لذ� 	جتهد

في 	ختياIR أل: 	لحديث 6ُ�يع 6صًال بال عنو	: (مجاهد).
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لم  خطبة  فخطبت  بعدها  قمت  ثم  	الستسقا�.   Uصال �صّلينا 
6تعّمد فيها بالغة 	للفظ �لم 6نظر فيها Kلى عمق 	لتأثير �لم 6طلب 
KعجاY 	لنا�، بل لقد حا�لت بمقد	R ما 	ستطعت 6: 6نساهم 
�6: �6ّجه قلبي كله هللا. ثم تكّلم 	لسيد مكي، Rحمه 	هللا �Rحم 
من  كا:  ألنه  كالمي،  من  6عظم  كالمه  فكا:  	لميد	ني،  شيخنا 
 Yلعلما�، �كا: من 6صحا	 Rلم يكن من كبا :K� Yلقلو	 YباR6
	ألحو	_ �K: لم يكن مّمن ينّمق 	ألقو	_. فبلغ كالمه من نفو� 
	لنا� ما لم يبلغ كالمي، �سيطَر على 	لجميع عاطفة Kيمانية 
عجيبة، ليست من ُصنعي �ال من صنعه، �لم تكن لخطبته �ال 
لخطبتي، �لكنها نفحة من نفحا 	هللا، فلم تكن تسمع Kّال �عا� 
مختلطًا بنشيج �بكا� يخالطه �عا�، حتى K: بنا 	لمقا�مة 	لشعبية 
حا�لن 6: يغّطين 6جسا�هن بمقد	R ما 	ستطعن، ثم 	نضَمْمن Kلى 
 :6 Rنسائنا ��عو: مثل �عائنا �بكين مثل بكائنا! �كا: موقٌف ند
ُير� مثله. �K: من 	لذين حضر�	 هذ	 	لمشهد كثير	ً من 	لمتعاقدين 
	لذ� يعملو: 	آل: في 	لمملكة، فاسألوهم عنه يحّدثوكم حديثه.

نفس،  كل   UR	قر في  مستقّر  	لُقّر	�-  6يها  -يا  	إليما:   :K
هو   Iمعنا 6صل  في  	لكفر   :6 	لعربية   R	6سر �من  ُمغّطى.  �لكنه 
 	لتغطية �	لستر. 	إليما: موجو� �لكن تتر	كم فوقه غباR 	لشبها
�?�6	R 	لشهو	 �هموm 	لحياU، حتى يخفى فال ير	I 	لنا�، بل 
K: صاحبه ال يكا� يحّس به، فإ: ُ�ّكر فذكر نفض عنه هذ	 	لغطا� 

�ظهر Kيمانه �	ضحًا جليًا.
*   *   *



٣٣

-١٥٨-
خرجنا لالستسقا� فاستجاYّR Y 	لسما�

كنت 6تكّلم عن صالU 	الستسقا� �6صف ما كنا نشعر به من 
	لدفقة 	إليمانية 	لتي مأل نفوسنا.

�بائهم،  مع  جا`�	  	أل�ال�  من  كثير	ً  فر6يت   نظر لقد 
فنا�يتهم ��عوتهم Kلّي، فلما 	جتمعو	 حولي قلت لهم: يا �6ال�، 
هل تعرفو: لما�	 جئنا؟ جئنا لنطلب من 	هللا 	لمطر. �K	 لم ينز_ 
	لمطر ماتت ?�Rعنا �هلَكت مو	شينا، �ال ينزله Kّال 	هللا. �نحن يا 
�6ال�، نحن 	لكباR مذنبو:، نحن قد خالفنا �6	مر 	هللا، نحن قد 
فعلنا ما نهانا عنه 	هللا، لذلك يؤّ�بنا فال يسمع �عا�نا. 6ما 6نتم فال 
�نب لكم، 6نتم ما كّلفكم 	هللا ألنكم صغاK .R: 	هللا يحّبكم ألنكم 
	لذ�  	هللا  خلقكم،  	لذ�  	هللا  �6ال�؟  يا  	هللا  تحبو:  6ال  تحّبونه. 
يبعث لكم 	لطعاm �	لشر	Y، 	هللا 	لذ� يعطيكم 	لخير	 كّلها، 

6ال تحبو: 	هللا؟
فصاحو	 جميعًا: بلى، نحب 	هللا.

�با`كم �6كثر  قلت: �	هللا يحبكم. يحبكم 6كثر مّما يحبكم 
 ،�	ألمها 	آلبا�  من   Iبعبا� R6حم  	هللا  6مهاتكم.  تحبكم  مّما 
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6باI حرمه من مصر�فه جز	� عصيانه، �لكن  �K	 عصى 6حدكم 
يا  	لمؤمن، فاهللا  	لكافَر كما يطعم   Iلدنيا من خير	 ُيطِعم في  	هللا 
	لما�  عندهم  ��با`كم  عطشانين  كنتم  لو  	ألكرمين.   m6كر �6ال� 
مّما  6كثر   Iعند� �بائكم  من   m6كر �6ال�  يا  	هللا  يسقونكم؟  6فال 
مّد�	  	سِقنا.  Rبنا  يا  فقولو	:  6عطاكم.   Iفإ: سألتمو �بائكم،  عند 
فاRغة.  يرّ�ها  ال  	هللا  فإ:  �	فتحوها،   Uلصغير	 6يديكم  �6ال�  يا 
قولو	: يا YّR 	سقنا، يا YّR 	بعث لنا 	لمطر. ال ُتِعيد�	 كالمي يا 
�6ال� كأنه ��R محفوظا. قد عرفتم ما�	 نريد فقولو	 ما يخطر 
على بالكم، فإ: 	هللا يسمعكم، كل �	حد منكم يدعو �حدI فاهللا 

يسمعه.
 ��عا 	أل�ال� �صدقو	 	لدعا�، �	ختلطَت 	ألصو	، 6صو	
	لصغاR �6صو	 	لكباR، �عال 	لبكا�، �نسي كلٌّ َمن يقف معه 
ألنه لم يُعد ينظر يمينًا �ال شماًال بل ينظر Kلى 	ألعلى، Kلى 	لعلّو 
	لمطَلق ال 	لعلّو 	لما��، ال يكّلم 6حٌد 6حد	ً، �لكن كل �	حد 

منهم يخاطب Rبه 6Rسًا.
 �كانت ساعة ما �جد في حياتي مثلها Kّال مّر	 معد��	
في 	لتسع �	لسبعين سنة 	لتي عشتها (Kلى يوm كتابة هذI 	لحلقة). 
كانت 	لقلوY كمّدخر	 (بطاRّيا) فاRغة، فشحنها هذ	 	لموقف 
نحّس  فجعَلنا  	هللا   m6ما 	لمذلة  6حسسنا  لقد  كامًال.  بالطاقة شحنًا 
 ،Iال نخا� غير� ،Iلساعة غير	باهللا. لم نُعد نرجو في تلك  Uلعّز	

�ال نتوجه Kّال Kليه، �ال نطلب Kّال منه.
 URصو 	لكلما �6 6صو� من  6: 6جعل  6ستطيع  ليتني  �يا 
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 Iقف ما تعجز عن تصوير	لمو	لو ناقصة- لِما كا:، �لكّن من �-
.	لكلما

*   *   *
�مّر  	لجمعة،   �مر بها،  جئنا  	لتي  غير  بنفو�  �Rجعنا 
	لسبت �	ألحد �	إلثنين �	لسماُ� على حالها، ?Rقا� ما فيها ُمْزنة 
سحاY، �	لمستهزئو: يتكّلمو: �	لشامتو: ال يسكتو:. فلما كا: 
يوm 	ألRبعا�، بعد خمسة 6ياm من صالU 	الستسقا�، قا_ 	لكريم: 

خذ�	.
بعد  	ألسبوعي  حديثي  موعد  Kلى  	ستمر   mّعا غيث  �كا: 
6مامي.   Yمكتو �	لحديث   ،١٩٦٠/١١/٤  mيو 	لجمعة   Uصال

قلت فيه:
قبل  كنا  	لحمد.  لك  Rّبنا  يا  	للهّم  	لحمد هللا،  	لحمد هللا، 
ثالثة 6ياm فقط ننظر Kلى 	لسما� فنر	ها ُمْصِحية ?Rقا� ما فيها قطعة 
 I`لم يبلغ ما Iخاضت ما� 	�K Uلهّر	نبصر بر�� فنر� � ،Yسحا
 vRعند شا (بر�� vمن فر�) لذ� يدعونه بانيا�	بطَنها، �بانا� 
	لجامعة قد تركو	 مجر	I �شّقو	 في جانبه ساقية عرضها شبر	:، 
�خر  في  بر��)   vفر� (6كبر   	Rتو� يملؤها.  ال  بانا�  ما�  فكا: 
	لَقّصاv ليس فيه قطرU ما� �R6ضه جاّفة كأwR 	لشاvR. �نتلّفت 
 ،wRأل	حتى يبَست  ،Yلت بالجد	نا فنر� ثال� سنين تو�	R�
 	آلباR، فكا� 	ليأ� يمأل Rلينابيع، �غا	لقطيع، �شّحت 	 �ما

نفوسنا.
كا: هذ	 كّله قبل ثالثة 6ياm فقط. فتعالو	 	نظر�	 	آل:، تعالو	 
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	نظر�	 �ثاR نعمة 	هللا �قولو	: 	لحمد هللا، 	لحمد هللا، 	للهّم يا Rّبنا 
لك 	لحمد.

كيف  	لنعمة؟   Iهذ تّمت  كيف  6نفسكم:  فاسألو	  �تعالو	 
	ستنزلنا 	ألمطاR حتى عّمت 	لدياR �شملت 	لعبا� فأحَيت 	لبال�؟ 
هل 	ستنزلتم 	لمطر بآال نصبتموها �6 حسابا حسبتموها، �6 
6سباY ماّ�ية 	تخذتموها؟ ال، �لكننا 	ستنزلنا 	لمطر باألمر 	لذ� 
 S	إلحر	 (كما جعل سبب   Rألمطا	 لنز�_  سببًا   Iحد� 	هللا  جعله 

.Rالستغفا	هو � (Rلنا	
 Rلنا	 خلق   	لمسبَّبا �خلق   Yألسبا	 خلق  	لذ�  	هللا   :K
�جعلها سبب 	إلحر	S، �خلق 	لما� �جعله سبب 	لرّ�، �خلق 
	لطعاm �جعله سبب 	لشبع، �خلق 	لعقو_ �جعلها سبب 	لتفكير 
�	لعلم، 	هللا نفسه 	لذ� خلق هذ	 كله: 	لسبب �	لمسبَّب، هو 	لذ� 

.Rألمطا	جعل �لك سبب نز�_ � Rالستغفا	6مر بالدعا� �
 �	لخر�  :K لكم:  �قلت  	لماضية  	لسنة  �عوتكم  لقد 
لالستسقا� من ُسَنن 	لدين 	لتي نسيها 	لنا� في 	لشاm، فليس في 
	لسّنة   I�6 خر�جًا عامًا لالستسقا�. مع 6: هذR مشق كّلها من�
موجو�U في بال� 	لمغرK Yلى 	ليوm، خّبرني 	لسيد 	لمنتصر 	لكتاني 
6: 6هل فا� كلما كا: 	لجدY �كلما قّلت 	ألمطاR يجتمعو: في 
�	لضعفا�،  	أل�ال�  معهم  جميعًا  يخرجو:  ثم  	لكبير،  	لجامع 
 �ّR يلبس  متخّشع  متذّلل  �كلهم  �	ألمر	�،  	لعلما�  يتقّدمهم 
	لثياY، �قد يمشو: حفاU، فال يز	لو: َيْدعو: 	لطريق كله بهذ	 
�	نشر Rحمتك،  �بهيمتك،  عبا��  	سِق  "	للهم   :Rلمأثو	 	لدعا� 



٣٧

يصلو�  حتى   ،��الستغفا �لتوبة  �ُيعِلنو�  �لميت".  بلد!  �$حِي 
2لى �لمصّلى في خا0 �لبلد فيصّلو� كعَتي �الستسقا)، �يخطب 

�لخطيب �يدعو �يجهر�� باالستغفا ��لدعا).
�قلت لكم: $حيو� هذ= �لسّنة في >مشق، فإ� من $حيا سّنة 
ميتة كا� له $جرها �$جر من عمل بها 2لى يوD �لقيامة، كما $� من 
 من H�� هاH� سّن سّنة سّيئة $� $حياها بعد ما ماتت كا� عليه
عمل بها 2لى يوD �لقيامة. ��يت لكم قّصة �الستسقا) على عهد 
 ،(Lلك كّله في كتابي عن �لنو�N�) كتبه Lلذ� Pلكتا�� Lلنو��
 Qلمظالم �$>�) �لحقو� <ّ�>عوتكم 2لى صياD ثالثة $ياD، �2لى 

�صدQ �لتوبة، ��لخر�0 2لى �الستسقا) 2لى سفح قاسيو�.
فاستجاP $كثر �لعامة �صامو�، �صاD $كثر �لنسا) ��ستعّد��، 
 Y�لكن من �لنا^ من سخر مّنا �هز\ بنا �قا]: نحن في عصر �لذّ
�$نتم تعالجو� $موكم بالدعا)؟ قلت: ال يا $صحابنا، نحن ال نَد_ 
�لعلم �ال نهمل �ألسباP، �ال نقو] للعطشا� -��لما) $ماَمه- �تر! 
�لكأ^ ال تمّد 2ليها يد�ً �قل �للهم �ِ�ني، �ال نقو] للرجل �تر! 
�للهم  �ُقل  �لد��)  له  تشتِر  �لطبيب �ال  تعرضه على  مريضك ال 
�شِفه، �ال نتر! �لنا تشّب في �لد� ال ُنلقي عليها >لو ما) �نقعد 

!ندعو نقو]: �للهّم $طفئ �لنا
 Pال، �ال يقو] هذ� �لشر_. �2 �لشر_ يأمرنا $� نتخذ �ألسبا
للمريض  نستعمل   �$ �لقتا]،   Yُعّد للعدّ�  ُنِعّد   �$ كلها،  �لماّ>ية 
 Lكمل �لسعي، ثم ندعو �هللا �لذ$ QHحسن �لد��)، $� نسعى للر$
خلق لنا هذ= �ألسباP �خلق لنا �لعقو] �لتي عرفنا بها $سر�ها، 
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�خلق لنا هذI 	ألسر	R ���6عها في مخلوقاته.
فخّبر�ني، هل الستنز	_ 	لمطر سبب ماّ�� عندكم فنتخذI؟ 
 Rألمطا	كنتم تعترفو: بأنكم ال تملكو: سببًا ماّ�يًا ُتنِزلو: به  	�K�
	لعامة 	لتي تعّم 	لبال� �تر�� R6ضها، فلما�	 ال َتُمّد�: 6يديكم 

Kلى من يستطيع �حدI 6: ُينِز_ 	لمطر فتسألوI �تدعوI؟
جا�؟  ما  	لمطر  ��قت  	آل:  تستسقو:  كيف   :mقو �قا_ 
بالدين  	لنا�   Yفيكّذ 	لمطر،  ينز_  فال  فتدعو:  تخرجو:  Kنكم 
�يسخر�: بأهله �تكونو: 6نتم 	لسبب. قلنا: ما لالستسقا� �قت؛ 
�قته عند 	لحاجة Kلى 	لمطر. �ما ��: كرm 	هللا حجاY �ال على 
عطا� 	هللا حساY، �قد نّص 	لعلما� على 6نها �K	 	شتّد 	لحاجة 

Kلى 	لما� جا? 	الستسقا� �لو في قلب 	لصيف.
تخرجو	   :6 قبل  �طّهر�ها  6نفسكم  6صلحو	   :mقو �قا_ 
 Yلذنو	هللا 6: قلوبنا في غفلة، �6: 	لالستسقا�. قلنا: نحن نعر� �
ُترِهق بثقلها عو	تقنا، �6ننا َخّطا`�:. �Kننا نستحيي لكثرU �نوبنا 
 :K لكن خّبر�ني: لَِمن نمّد 6يدينا� ،YّR 6: نمّد 6يدينا فنقو_ يا
Kليه  نفّر  Kله �خر  6لنا YّR غيرI؟ هل في 	لوجو�  Kليه؟  لم نمّدها 

من 	هللا؟
 ،Iلوجو� ملكه، �نحن عبيد	هللا، �كل ما في 	ّال K YR نه الK
مهما فرRنا منه فال بّد من Rجوعنا Kليه، لذلك جئنا ُمِقّرين بذنوبنا 
 Sلذنب �على صد	تائبين من معاصينا، نسأله 6: يعيننا على تر� 

	لتوبة ألنه ال حو_ لنا �ال قوK Uّال منه �به.
�	لمعاصي  	لفاشية   	لمنَكر	 نر�  Kننا   ،YR يا  قلنا:  لقد 
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بها  Rضَيت  �ال  6قرRناها  �ال  بها  6مرنا  ما  �	هللا  �لكننا  	لمعَلنة، 
قلوبنا، �Kننا يا YّR ال نملك Kّال 6لسنتنا �6قالمنا، �قد كّلت 6لسنتنا 
 ،m	لربا حر	 للنا�:  �	نبَر 6قالمنا �نحن نقو_ �نكتب، نقو_ 
 ،m	حر 	Rلعو	كشف  ،m	لغّش حر	 ،m	حر Yلكذ	 ،m	لزنا حر	
 m	هللا حر	لحكم بغير ما 6نز_ 	 ،m	لنسا� حر	لرجا_ �	بين  yالختال	

حر	m حر	m. فما سمعو	 مّنا، فما �نبنا يا YّR؟
يا YّR ال تعاملنا بعملنا �لكن برحمتك، �ال تأخذنا بعدلك 

�لكن بفضلك.
�لكن  معنا،   �	لخر� عن  	لنا�  كثير�: �صرفو	  �حاRَبنا 
	لنا� خرجو	، �قامو	 ساعتين كاملتين في َ�ْقدU 	لشمس، �مّد�	 
 Yألسبا	في  	فّكر� .Yلقلو	 Sمن 6عما 	عة �صرخو	لضر	6كّف 
	لبشرية كلها، فلما �6Rها ال تستطيع 6: تسوS 	لمطر يجلل 	لبال� 
�يعّم 	لبال�، فتمرv 	ألwR �تعيش 	لمو	شي �يدRّ 	لضرv �تفيض 
 Uبقّو �ال  	ألغنيا�  بما_  ُيشتر�  ال  	لمطر   :6  	�6R �لّما  	لينابيع، 
 Yألسبا	قلوبهم عند �لك عن  	لعلما�... قطعو	ألقويا� �ال بعلم 	
كلها ألنهم 6يِسو	 منها، �Rبطو	 قلوبهم باهللا �حدI، ثم صرخو	: 

يا 	هللا، يا 	هللا!
�لم يُعد 6حٌد ينظر Kلى 6حد، �لم يُعد 6حٌد يفّكر في ما_ �ال 
ينظر Kلى جاI �ال سلطا:، �لم يُعد للدنيا �جو� في تلك 	لساعة 
 vبالخشو في قلوY 	لذين 	تصَلت قلوبهم باهللا �حدI، فامتألَ
من   �	لسفو تلك  �	Rتّجت   ،vبالدمو 	لعيو:  �لك  من  �فاضت 
 �َ�ّR� 	لجبل،   Rصخو صد	ها   فرّ�َ� 	هللا<،  بـ>يا  قاسيو: 
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صد	ها جو	نب 	لو	��، فأحسسنا كأ: كل شي� في 	لدنيا ينا�� 
معنا: >يا 	هللا<.

في  مثلها  6حّس  لم  Kني  	لعظيم  باهللا  6قسم  �قائق  �كانت 
حياتي، �Kني ما كنت 6ظّن 6: 6حّس يومًا مثلها. �قائق فيها من 
سمّو 	لر�� �من 6خذU 	إليما: �من نشوU 	لقلب ما ال ُيوَصف. 
	لجبل  �	متأل  	لسفح  بهم  سا_  مّمن  حاضرين  كانو	  َمن  سلو	 
�قّدRَهم 	لُمِقّل بخمسة عشر 6لفًا �	لُمبِصر قّدRهم بخمسة �عشرين 
6لفًا، ملؤ�	 ساحة 	لتدRيب �	لحد	ئق 	لُمطيفة بها. Kنهم 6حيا� ما 
مّر على 	لمشهد 	لذ� شهد�K Iّال 6سبوv �	حد فسلوهم: هل 6بالغ 

�6 6تزّيد، �6 6: 	لو	قع كا: 6كثر مّما 6قو_؟
�قفو	  	لذين  حتى  هنا�،  كا:  من  كل   vلخشو	 عّم  لقد 
يسخر�:،  كانو	  مّنا.  ليسخر�	   �	لبنا  Yلشبا	 من   Sفو من 
يبكي  كا:  كما  يبكو:  جعلو	   vلخشو	 هذ	  موجة  جرَفتهم  فلما 
كّل من حضر. �لقد كا: فيهم بنت سافرU متكّشفة جا� لتلهو 
تتجا�Y 6صد	`ها  	هللا<  >يا  بكلمة  	لجّو  	Rتّج  فلما   ،Yلشبا	 مع 
في مد	خل 	لو	�� �بين صخوR 	لجبل جعَلت تصر� مع 	لنا� 
>يا  	هللا< �تبكي �تستغفر �تتوY، �	قترَبت من نسائنا تسألهن كيف 

يمكن 6: ترجع Kلى 	هللا �6: تتمّسك بالدين.
Rجعنا  بها،  خرجنا  	لتي   Yلقلو	 غير   Yبقلو Rجعنا  لقد 
�نحن نحّس 6ننا قد بّدلنا بنفوسنا نفوسًا جديدU. �لكن 	لنا� لبثو	 
	ألياm 	أل�لى 	لتي تلت 	لصالU على ُسخرهم �شّكهم. قالو	: 6ين 

	لمطر؟ 6ما قلتم K: 	الستغفاR سبب 	ألمطاR؟ قلنا: ...
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ما قلنا نحن شيئًا، �لكن Rّبكم هو 	لذ� قا_: {	ستغفر�	 
 ،Rّبنا غّفاR .{ً	R	Rَلّسماَ� عليكم ِمْد	ُيرِسِل  ،ً	Rنُه كاَ: غّفاK بَّكمR
ُتبنا ��مّنا  تاYَ ��َمَن �عِمَل صالحًا}، فهل  �لكن لمن؟ {لَِمْن 
 U6قمنا صال 	�K لمطر ينز_ حتمًا	عملنا صالحًا؟ �من قا_ لكم بأ: �
	الستسقا�؟ K: 	لنو�� 	لذ� خّبرتكم خبرI لما 	ستسقى نز_ 	لمطر 

.mبعد سبعة 6يا
فضحكو	 �سخر�	، �قا_ قوm: 	نظر�	، 6: 	لصحو قد 	?�	� 
ببركة �عا� هؤال�! �	ستمّر�	 يسخر�:. �لكن 	هللا R6	� 6: ينصر 
له  بما نحن  له ال  بما هو 6هل  نبّيه �يحّقق �عدI، �يعاملنا  سّنة 
6هل، فما مّر خمسة 6ياm حتى تلّبَد 	لسما� بالسحب تغّطي 

.Rألمطا	كله، ثم هطلت  mلشا	
�تتابَعت علينا 	لهو	تف بالتهنئة، �عا� Kلى 	إليما: ناٌ� كا� 
كا:   vلخشو	 هذ	   :6 	إلخو	:  هؤال�  �حسب  	ليأ�،  يزعزعها 
بخطابي �6 بخطاY 	لسيد 	لكتاني �6: هذI 	الستجابة Kنما كانت 
لدعائي 6نا. �6نا �	هللا ما قلت هذ	 بلساني �ال 	عتقدته بقلبي. �َمن 
6نا حتى يكو: لي هذ	 	لشأ:؟ 6نا �	هللا عاٍ� خّطا� مستوR بَِستر 
	هللا. �ما 6نا من 	لصالحين، �Kني ألRجو 6: يسّيرني Rبي بركابهم 

�6: ُيلِحقني بهم.
�لكن بدعا� 	لد	عين 	لمخلصين، بند	� هؤال� 	ألطفا_ 	لذين 
جئنا بهم فقلنا لهم، قولو	: يا YّR 	بعث 	لمطر. هؤال� 	ألطفا_ 
	لذين لم َيجِر عليهم 	لقلم �لم يبلغو	 سّن 	لتكليف، ��عا� من 
ال  يعرفه 	لنا�. �َلُرYّ 6شعَث 6غبر ال ينتبه Kليه 6حد ليس له ما_ 
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بدعا�  6علم  	هللا   .Iألبّر 	هللا  على  6قسم  لو  منصب،  �ال   Iجا �ال 
لك  Rّبنا  يا  	للهّم  	لحمد هللا.  فالحمد هللا.  	الستجابة،  كانت  من 

	لحمد.
 :K .الستسقا�	حيا� سّنة K� لدعا�	لخير ببركة 	 	لقد كا: هذ
�الفًا منكم َصَدُقو	 	لتوّجه Kلى 	هللا �قائق فكانت هذI 	لنعمة 	لسابغة، 
فكيف لو توّجهنا Kليه جميعًا؟ كيف لو كنا معه �	ئمًا، ُنِحّل 	لحال_ 

�نحّرm 	لحر	m �ال نخالف 	لشرv �ال ُنعِلن 	لمعاصي؟
فيا 6يها 	لنا�، 	ستغفر�	 Rبكم �توبو	 Kليه، �كّلما �همكم 
 Yهللا< فإ: با	>يا  	6يديكم �قولو 	خطب �6 كا: لكم مطلب فمّد�
ُمغَلقة في  	للئاm �هي   Y	6بو لكم تقصد�:  ما  �	ئمًا.   �	هللا مفتو
�جوهكم �َتَدُعو: باY 6كرm 	ألكرمين �هو ال ُيغَلق 6بد	ً؟ يا 6يها 
	لنا�، K: هذ	 	لمطر �ليل ظاهر على 6: 	هللا يستجيب �عا� من 

�عاI، فهل بعد هذ	 	لدليل شّك  �6	RتياY؟
*   *   *
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-١٥٩-
تعليق على مقالة �جو	Y على Rسالة

6نا 6قر6 كّل مجّلة �كل كتاY يصل Kلّي �6 6طالعه �6مّر عليه 
بنظرU شاملة، K: لم ُتِحْط بتفاصيله فإنها ُتِلّم بُمجَمله، �لكني ال 

.Yلكتا	لمجّلة �6 	لى حيث ُتشتر� K 6جد فضل ِهّمة 6مشي بها
 ���Rلبا	 Rلسيد نا�	نا Rُلحلقة جا	 Iلّي �6نا 6ُِعّد هذK قد حمل�
مجّلة >	لوطن 	لعربي< (�6نا قّلما R6	ها ألنها ال تقع تحت يد�) 
	لموجع، سو�	�  	لمريض  ليل  فيها مقالة طويلة كطو_   فوجد
مظلمة مثل ظلمته �سو	�I. �في فحمة 	لليل تتشابه 	لمسالك على 
	لسالك فيضّل 	لطريق، كما ضّل كاتب هذI 	لمقالة، فجا� فيها 

بالمتناقضا �هدm في بعضها ما بنى في بعض.
��K	 كا: 	لمكتوY ُيعَر� من عنو	نه فإ: عنو	: هذI 	لمقالة 
هو >	لسلفيو: خطفو	 من 	لحركا 	لسياسية شباY هذ	 	لجيل<. 
�بد6 	لكاتب مقالته بكلمة للدكتوR ?كي نجيب محمو� يقو_ Kنه 
يتكّلم  بعد �لك  	لمثّقف. ��جدته  �ترّفع  	لعالِم  بكبريا�  �R�6ها 
 m	اللتز	كالمه): "أل:  	أليد�لوجي فيقو_ (�هذ	 m	اللتز	 Iعّما َسّما
	لحزبي �مصد	قية  	لعمل  من شر�  يتجّز6  	أليد�لوجي جز� ال 
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 Sنغال	 Kلى  يتحّو_  عندما   m	اللتز	 هذ	  �لكن  	لسياسية،  	لِحرفة 
 URلى صوK لمبد6 ينقلب	على  �	النطو	� Uإليما: بالعقيد	كامل على 
عاَلم  في  مقبولة  تكو:  قد   Y	النجذ	� 	لَهَو�   Rمن صو مخيفة 

	لدR	�يش �	لصوفيين، Kلخ".
�ضعت خطًا 6حمر تحت كلمة >خطفو	< �خطًا تحت كلمة 
>كبريا� 	لعالم< �خطًا تحت هذI 	لفقرU ألنتبه Kليها فأعّلق عليها، 
ثم �جد 6نني �K	 مشيت Kلى �خر 	لمقا_ 	متأل بالخطوy 	لحمر	� 
�ِمَزقًا،  6شال�   Rفصا ِقطَعًا  ُقّطع  	لذ�  	لجسد   mبالد يمتلئ  كما 

فرفعت 	لقلم �قعد 6فّكر.
 �K 	لجيل،  هذ	   Yلشبا ظالِم  هجا�  	لعنو	:  هذ	  في  6ليس 
يجعلهم َمتاعًا كبعض 	لمتاv ُيسَرS �6 ُيخطَف فال يملك منعًا �ال 
�فعًا، �ينسى 6: لهم عيونًا ُتبِصر 	لطرS 	لمفّتحة 6مامهم، ���	نًا 
 Sلطر	 من   Rتختا �عقوًال  عليهم،  	لمعر�ضة   	لدعو	 تسمع 
 Iلهم؟ 6ليست هذ Rالختيا	6حسنها، �حّق  6قَوَمها �من 	لدعو	
هي >	لديمقر	طية< 	لتي توجعو: بها ��	ننا �تصّدعو: بها R`�سنا؟ 
6فئن 	ختاR 	لشباY من بين 	لدعو	 	لتي تصخب بكثرتها 	آل�	:، 
 ،mإلسال	لى K  Uلدعو	 منها   	�Rختا	كلها � Yلشبا	 نبذها  6ئذ	  بل 
تنسو: �يمقر	طيتكم �تسلبونهم في 	الختياR حّريتهم، �تريد�: 

6: تفرضو	 6Rيكم عليهم؟
طريقه  �R6	هم  	لحّق  Kلى   Yلشبا	 هد�  قد  	هللا  كا:   	�K�
فسلكوI، فلما�	 تناقضو: 6نفسكم �تنسو: 6: شريعة 	لديمقر	طية 
	لتي تؤمنو: بها تجعل حّق 	الختياR لهم؟ ��K	 Rجعو	 Kلى 	لمساجد 
فما 	لذ� يضيركم من Rجوعهم Kلى 	لمساجد؟ هذ	 نوR 	هللا قذفه 
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في قلوY 	لشباY، 6فتريد�: 6: تطفئو	 نوR 	هللا بأفو	هكم؟ �	هللا 
ُمتِّم نوIR �لو كرهتم.

>لما�	  هو  �خر  عنو	:  للمقالة  	لكبير  	لعنو	:  هذ	  �تحت 
يصبح 	لتلفزيو: 	لعربي �قفًا على 	لشيخين 	لشعر	�� �	لطنطا�� 
	لكاتب  َسّماهم  بمن  Kليه  يأتو:  ال  لما�	  �يسأ_  �	لسلفيين؟<، 

	لمفّكرين �	لُكّتاY 	لقوميين �	لعلمانيين؟
 Rالختيا	لنا� حّق 	لكاتب �6مثاله: ُيعطو: 	هو منطق  	هذ
 :6� 	لحّق  هذ	  يسلبوهم   :6 يريد�:  ثم  	لديمقر	طية،  بحكم 
6ليس في كالمه عن 	اللتز	m طعن  يفرضو	 عليهم غير ما ير�:! 
للعقيدU 	إلسالمية؟ 6ليس فيه �عوU 	لشباK Yلى 	لخر�� عليها؟ 
مسألة  �لكنها   ،m	اللتز	 تر�   �6  m	اللتز	 في   :�K 	لقضية  فليست 

كفر �Kيما:.
K: 	لذ� ُيغيظ 	لكاتب �6مثاَله هو هذI 	لرجعة Kلى 	لدين، 
 mإلسال	  Uعا�� 	لمسلمين  علما�   :6� 	إلسالمية،   Uلصحو	  Iهذ
يقو_:  بحر�فه  كالمه  �هذ	   .Yلشبا	  Uقا�  	�Rصا 	لذين  هم 
من  	لبشرية هم  	لكتلة   Iهذ  mبزما  mليو	 يمسكو:  	لذين  "فمعظم 
	لمدRسة 	لسلفية �	تها، مدRسة حصاR 	إلسالm في KطاIR 	لسلفي 
	لتاRيخية 	أل�لى بكل  	لمماRسة  	لعو�K Uلى  �	لتاRيخي، مدRسة 

بساطتها �عفوّيتها، �محا�لة فرضها على 	لعصر".
(كما  	لصحابة  عهد  هي  	أل�لى  	لتاRيخية  	لمماRسة   Iهذ�
نعو�   :6 	لكاتَب  6فيسو� هذ	   .(mلكال	 يفهم  يد�R �لك كل من 
Kلى مثل 6خالS 6هل 	لصدR 	أل�_، �مثل عّزتهم، �مثل سمّوهم 

�كرm نفوسهم؟
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 ،mلما كا: عليه فيه مال m�6 حاخا �Rخو mَلكال	 	لو قا_ هذ
من  يكو:   :6 Kّال  Kماm؟  غسا:  نفسه  يسّمي  Rجل  يقوله   :6 6ّما 
	لقيامة   mيو� Rلنا	 Kلى  6نهم يدعو:  	لذين خّبرنا 	هللا عنهم  	ألئمة 

ال ُينَصر�:.
ساخنة  	جتيا?ية  "عاطفية  بأنها  	لجمعة  خطبة  يصف  Kنه 
صاعقة ال حد�� لتنديدها بالسلطة 	لكافرU �6 	لمشركة! ال حد�� 
نّص  (�هذ	  يقو_  ثم  	لبسطا�".  	لمتدّينين  عو	طف  لتحريكها 
6يضًا  هنا  	لمسجد،   R�� يكمل   با 6يضًا  "	لتلفزيو:  كالمه): 
 Uلعبا�	للحية �	لعّمة �	 	لدين �	لسلفيو:،  يصو_ �يجو_ علما� 
تزيد هيبتهم هيبة ��قاR	ً، بعضهم ُ?vR ليصبح بحق نجمًا تلفزيونيًا 
�	لشيخ  	لشعر	��  	لشيخ  	أللو�.   مئاُ  vبمحبة �خشو  Iينتظر
	لطنطا�� 	لذ� بلغ من 	لِكَبر عتيًا، 	نتقل من 	إل�	عة 	لسوRية Kلى 
باإلطاللة  يكتفي  �هو ال  منذ عشرين سنة،  	لسعو��  	لتلفزيو: 
على 	لشاشة 	لصغيرU، بل يكتب في 	لصحف 	لتي تنتقل بين 6يد� 
	لعرY في مختلف 6قطاRهم بال Rقيب �ال حسيب، ليزيد تطّرفه 
�?ّال لسانه �قلمه، في 	لفرقة بين 	لمذ	هب �	لطو	ئف عبر ما 

."?�Rلد	لمسيحيين �	يقوله عن 
ما  بيني �بينه  	لكلمة ألRّ� عليه، �ليس   Iهذ 6نشأ ما  6نا 
مّثلت  �لكني   .mليو	 قبل  باسمه  6سمع  لم  6نا  بل  	لرّ�،  ُيوِجب 
 Uُ�عا� mإلسال	لى K كيف ينظر 	لنا� لتعرفو	بما يقو_ لطائفة من 
مفتوحة  �	لمطبعة   Uموجو� 	لصحف  �	مت  فما  �Kال   .mإلسال	
�	لنشر سهًال، فإ: كل من شا� 6: يقو_ قا_. �لكن ما كل من قا_ 
6صغى Kليه 	لنا�، �ال كل َمن 6صغو	 Kليه صّدقوI. �	لوطن 	لعربي 
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6كبر من 6: تّدعي 	لنطق باسمه مجّلة ما بيدها توكيل عنه �ليس 
لها حّق 	لنطق باسم 6هله!

�	لذ� بد	 لي من هذI 	لمقالة �من مقالة قبلها �قعت Kلّي 
 Sلشر	<  Uجريد عن  	لمجّلة   Iهذ صاحب  فيها  يتكلم  مصا�فة 
	أل�سط؛ �مجّالتها 	لملَحقة بها. لقد جعلني ما قر6ته 	ليوm �ما 
قر6ته من قبُل �6ِقن 6: 6صحاY هذI 	لمجّلة �ُكّتابها {َيحُسُد�َ: 
ُيرضيه منك  	ُهللا من فضِلِه}، �	لحاسد ال  �تاهم  ما  	لناَ� على 
Kّال 6: تز�_ 	لنعمة عنك، �ال ُيغيظه Kّال 6: تز�	�. لذلك 	جعلو	 
 Yلشبا	ههم 6: يستمّر 	لهم �6كبَر حجر تسّد�: به 6فو Y	6ََسّد جو
	لمؤمن في طريقه 	لمستقيم �6: يز�	� Kقباله على 	لمساجد، �6: 
تستمّر >	لشرS 	أل�سط< في تقّدمها 	لمّطر�، �لك هو 	لرّ� عليهم 

�في �لك عقابهم.
على 6نني ال 6حّب 6: 6جد 	لكاتب �6مثاله في 6لم �	ئم �في 
SR6 مّتصل بسبب مني، فأنا 6متنع ألRضيه عن 	لحديث في 	لر	ئي 
ألفتح 	لباY لمن َسّماهم، �منهم عفلق �	لبيطاR. �لكن K: 	متنعت 
6نا فهل 6منع 	لشيخ 	لشعر	��؟ �K: 	متنع 	لشعر	�� فهل يسكت 
 :K� لذين يحرصو: على مشاهدته �سماعه �يطالبو: به؟	لنا� 	
	لبيطاR �عفلق، �6:  يأتي مكانهم  سكتو	 �Rضو	 فَمن يكفل 6: 

يرضى 	لنا� عن عفلق �	لبيطاR؟
�	حد،  مقعد  كنا على  	لصف،  في  Rفيقي  كا:   Rلبيطا	  :K
�عفلق بحكم Rفيقي، كنا ?مال� في 	لدR	سة �K: 	ختلَفت 	لمدRسة. 
�	لبيطاR قد ما. �عفلق 6صَدSُ من �صف بالغته �طالقة لسانه 
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	لرئيس جما_ عبد 	لناصر بعد مفا�ضة معه طويلة، قا_ في خطبة 
له في جماهير 	لنا�: K: عفلق يحا�_ 6: يأتي بالجملة فال تجي� 
�	ضحة، فيقو_: >يعني<، �يحا�_ توضيحها �صوغها من جديد، 

فال يز	_ في >يعني< �>يعني< �هو، "هو ما يعنيش حاجة"!
�هذ	 تعليق لم يكن مقصو�	ً �ليس من صلب �كرياتي �ال 

هو من مقاصد�، �لكنها كلمة جا� َعَرضًا.
*   *   *

في  هنا  يعمل  >مصر�<  من  فهو  جا�ني  	لذ�   Yلكتا	 6ّما 
	لمملكة، لم يكتب 	سمه �لم يعّر� بنفسه، يحمل علّي. يقو_ بأنني 
6كتب عن عهد 	لوحدU �عن عبد 	لناصر كتابة ليس فيها شي� من 
	لحقيقة �ليس فيها تسجيل لتاRيخ، �لكنها عد	�U مستقّرU في نفسي 

لمصر �للرئيس عبد 	لناصر، �كرI للوحدU �حّب لالنفصا_.
هذI هي خالصة 	لرسالة. على 6نها ليست شيئًا جديد	ً، فإ: 
ما جا� فيها قد ِقيل عّني من Rبع قر:، من يوm 	النفصا_، �6ُعِلن 
6مد	ً،  	لنا�  به  فيه مقاال �	شتغل  �ُكتبت  	لصحف  �ُنشر في 
فما 6نت بأّ�_ من كتبه. لقد كشفت 6ميركا �لكن على 	لخريطة، 

فظننت بأنك سبقت بذلك كرستو� كولومبس Kلى هذ	 	لمجد!
K: 	لصد	قة �	لعد	�K Uنما تكونا: بين 	ألْكفا� �	لنظر	�، فهل 
تر	ني ُكفؤ	ً لعبد 	لناصر �6 نظير	ً له حتى 6صا�قه �6 6عا�يه؟ �6ين 
6نا منه؟ 6ّما قبل 6: يفعل فعلته 	لتي فعل فقد كا: ضابطًا من �ال� 
� �	ئرته 	لصغيرU، �كنت 6نا كاتبًا Rبه 6حد خا �Rال يد yلضّبا	
 Rلناصر صا	لرئيس عبد 	 Rلنا�، فلما صا	معر�فًا �مؤّلفًا يقر6 له 
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مالئ 	لدنيا �شاغل 	لنا�، �غد	 	سمه في كل صحيفة �ِ�ْكرI على 
كل لسا:، �غد� 6نا �	حد	ً من غماR 	لنا�. فمن 6ين تدخل 
	لصد	قة �6 	لعد	�U بيني �بينه، �ال سّني من سّنه، �ال طريقي على 
طريقه، �ال 6صحابي هم 6صحابه؟ 6صحابه تيتو �نهر� �	لملو� 
�	لر`سا� �سكناI 	لقصوR(١)، Kْ: حّل بلد	ً 	نتفض 	لبلد فخر� 6هله 
الستقباله �R :Kحل عنه 	جتمعو	 لو�	عه عند ترحاله، يعر� 	لنا� 
6خباIR �يتابعونها، فما 	لذ� يجمعني به �6 يقّربني منه حتى 6كو: 

عد�	ً له �6 6كو: صديقًا؟
قابلته مّرU مع �فد عربي مشتر� من 6جل 	لجز	ئر كما قابله 
�ال� من 	لنا�، �قعد معنا �حّدَثنا كما قعد معه �سمع حديَثه 
�ال� من 	لنا�، �مشى معنا Kلى با� Y	IR لّما خرجنا يوّ�عنا، 
�كنت 6مشي Kلى جنبه، فلما فاجأَتنا عدسة 	لمصّوR تأّخر R6يد 
	البتعا� حتى ال 6ظهر في 	لصوUR �لكنني ظهر فيها معه. �لست 
6كرI 	آل: �لك �ال 6فتخر به، �لكن �6كر ما كا:. فلئن جمَعتني 

.Rلصو	لنا� جمعتهم به 	من  به صوUR فإ: مئا
حياتي  في  �Rفيقي  �6خي  �بينه صديقي  بيني  	لوسيط  كا: 
	لجمهوRية  في  	لعد_  �?ير   Rصا 	لذ�  	لفاضل  	لقاضي  كلها، 
	لعربية 	لمّتحدU، 	ألستا� نها� 	لقاسم Rحمة 	هللا على �Rحه. لقد 
6حّبه 6خي نها� �	عتقدI صا�قًا �بقي على حّبه �	عتقا�I حتى بعد 
موته. �كنا مّتفَقين في كل شي�، حتى �K	 جا� �كر عبد 	لناصر 
	لنز	v، فاتفقنا على 6:  بنا 6حيانًا Kلى  	ختلفنا 	ختالفًا كا: يؤّ�� 

نتر� 	لحديث عنه جملة �	حدU �يحتفظ كل �	حد مّنا بر6يه فيه.
______________________

(١) �6 بعد 	لرئاسة، 6ما قبلها فكا: يسكن حيث تعرفو:.
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عّمن  	هللا  شا�   :K سأكتب  كما  	لقاسم  نها�  عن  �سأكتب 
 Uكثير مو	قف  من  ينقذني  �كا:  	لرجا_.  من  حياتي  في  عرفت 
كا� تؤّ�� بي Kلى 	لضرR، منها 6نه لما 6ُلِغيت 	لمحاكم 	لشرعية 
في مصر �6فد Kلينا 	لرئيس موظفًا كبير	ً نسيت 	آل: 	سمه، فاجتمع 
بأعضا� لجنة قانو: 	ألحو	_ 	لشخصية �هم 	لشيخ مصطفى 	لزRقا 
�	لشيخ صبحي 	لصباR �	لشيخ 	ألسطو	ني �6نا، ليقنعنا بأ: نصنع 
في 	لشاm مثل 	لذ� صنعو	 في مصر �6: ُتلغى 	لمحاكم 	لشرعية 
�تحّل محّلها محاكم جديدU، ُتدعى محاكم 	ألحو	_ 	لشخصية. 
فلم  �	لبر	هين  	أل�ّلة  Kخو	ننا  له   Sسا� طويلة،  مناقشة   Iفناقشنا
باسمي  فسأتكّلم  لي  	سمحو	  لهم:  �قلت   �Rصد Sيقتنع. فضا
6نا، ال بأني عضو في 	للجنة. فسكتو	، �	لتَفت Kلّي ليستمع مني 
 	�K� ،mلشا	لشرعية ال يمكن 6: ُتلغى في 	لمحاكم 	 :K :فقلت له
هل  عني،  فاسأ_   vRلشا	 Kلى  فانز_  6قو_  	لذ�  هذ	   Sتصّد لم 
6ستطيع 6: 6فتح 	لنافذU 6مامك فأخطب فأستوقف 	لنا� �6جمعهم 
�6خرجهم بمظاهرU تمشي Kلى �	R 	لحكومة لتطالب بإبقا� 	لمحاكم 

	لشرعية �K	 �R6تم Kلغا�ها m6 6نني ال 6ستطيع؟
فُبهت �نا_ منه 	لعجب من هذ	 	لذ� 6قو_، ثم 	سترّ� 6نفاسه 
فقا_: هل هذ	 تهديد؟ قلت: نعم، Kنه تهديد. ال بالمظاهرU �ال 
بجهّنم  	هللا  من  لكم  تهديد  �لكنه  هّين.  كّله  فهذ	  	لنا�،   URبإثا
	لحمر	� 	لتي يصالها كّل من R6	� 6: ينسخ ُحكمًا من 6حكاm 	هللا 

�6 6: يعّدله �6 6: ُيبِطله.
 Rلو?ير، �كا: بيننا �بينه 6متا	لى غرفة K �فانتفض 	لرجل �خر
معد��U أل: 	لو?	UR في 	لقصر 	لعدلي 	لذ� تكو: فيه 	لمحاكم. 
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غاY مّدU قصيرU ثم Rجع بغير 	لوجه 	لذ� �هب به. �هب متنّمر	ً 
غاضبًا �عا� لّينًا R	ضيًا، بل عا� يسترضيني 6نا �يحا�_ 6: ُيزيل 
 6: 	لو?ير قاله له، Rكت بالحد� شيئًا مّما قدR6ثر ما كا:. فأ�
�لِنت معه بالقو_ حتى 	نتهينا Kلى مسالمة �	تفاS �محونا 6ثر �لك 

.m	لصد	
فلما لقيت 	لو?ير 	ألستا� نها� 	لقاسم Rحمه 	هللا قا_ لي: ما 
هذ	 	لذ� فعلت؟ قلت: �هل عرفت ما 	لذ� كا:؟ قا_: نعم، لقد 
عرفته منه، �قلت له: Kنك ال تعر� َمن هذ	 	لرجل 	لذ� 6ثرَته �ال 
 mلمسؤ�_ عنه 6ما	قع شي� تكو: 6نت � 	لبال�، فإ�	في  Iتعر� 6ثر

سيا�U 	لرئيس ألنك لم تستِشْرني �لم تأخذ 6Rيي.
�ساS له من 6مثا_ هذ	 	لكالm ما مأل نفسه خوفًا من 	لعو	قب، 
حتى سأله: �ما 	لعمل 	آل:؟ قا_: تعو� Kليه فُتصلح 	ألمر حتى ال 

.R_ 6ثر �ال ينشأ عنه ضر	لجد	 	يبقى لهذ
*   *   *

�لهذ	 	لموقف 6مثا_. �ما كنت R6يد 6: 6تكّلم 	آل: عن عهد 
 mلكال	لى K 	لوحدU �	النفصا_ بل كنت 6نتظر 6: 6صل في 	لذكريا

عنهما، �لكن هذI 	لرسالة جعلتني 6تعّجل 	لقو_ قبل �6	نه.
تحت يد� 	آل: مقالة منشوUR في جريدU >	ألياm< في 	لشهر 
سبع  على  �	حد   Y	جو< عنو	نها   ١٩٦١ سنة  من  عشر  	لحا�� 
�R6بعين Rسالة<. ال 6عر� Rقم 	لعد� 	لذ� ُنشر فيه �ال تاRيخه 
فليسمح  سائرها،  �تركت  	لصحيفة  من  	لمقالة  قصصت  ألنني 
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 Y	لّي 6: 6قر6 عليه طرفًا منها، فإ: فيها جوK لذ� كتب	أل� 	لي 
Rسالته. �هذ	 َنّص 	لمقالة:

(	لتلفزيو:)  	لر	ئي  في  حديثي  في  قلت  لّما  كا�بًا  6كن  لم 
6ني لم 6جد من 	ألثر 	لطّيب لكلمة كتبتها �6 6لقيُتها (�6نا 6كتب 
�6خطب من سنة ١٣٤٥هـ) �لم 6سمع من 	لثنا� عليها مثل 	لذ� 
�جد من 	ألثر �سمعت من 	لثنا� عن كلمتي 	أل�لى في 	إل�	عة 

صبيحة ليلة 	النتفاضة(١).
من  طائفة  كذلك  تلّقيت  Kني  قلت   	�K كا�بًا  6كو:  �ال 

______________________
(١) >	النتفاضة< هي 	لتسمية 	لتي 6ُطلقت في صحف ��K	عة 	لشاm على 
ما صاR ُيدعى بعد �لك >حركة 	النفصا_<. �في هذI 	لفقرU يشير علي 
	لطنطا�� Kلى حديث 6لقاI في 	لر	ئي (	لتلفزيو:) �Kلى كلمة �6	عها 
 Y	لمقالة (جو	 Iالنفصا_، �هما سابقتا: لهذ	عة صبيحة ليلة 	إل�	من 
ر هذI 	لمقالة لتأتي  �	حد على ٤٧ Rسالة). �قد كا: ينبغي 6: تؤخَّ
في سياقها 	لطبيعي بعد 	لحلقة ١٦٣ في هذI 	لذكريا، �قبلها كا: 
ينبغي 6: تأتي 	ألحا�يث 	لتالية بالترتيب: (١) خطبة 	النفصا_، �قد 
�6يعت من �K	عة �مشق يوm 	لثالثا� ١٩٦١/١٠/٣ (حركة 	النفصا_ 
 Uلكلمة في جريد	 Iهذ تمت يوm 	لخميس ١٩٦١/٩/٢٨)، ثم ُنشر
>	ألياm< في 	ليوm 	لتالي، 	ألRبعا� ١٠/٤، (٢) �بعدها خطبة 	لجمعة 
	لتي 6لقاها علي 	لطنطا�� في جامع 	لتوبة يوm 	لجمعة ١٠/٦ ��6	عتها 
	إل�	عة على 	لهو	�، (٣) �بعدها 	لحديث 	لذ� �6يع من 	لر	ئي، �هو 
�6_ حديث قّدمه علي 	لطنطا�� في 	لر	ئي (	لتلفزيو:) قط، �كا: 
يوm 	لسبت ١٠/٢١ �نشرته في 	ليوm 	لتالي جريدU >	لوحدU<، �6خير	ً 
 Uفي جريد هذI 	لمقالة: >جو	Y �	حد على ٤٧ Rسالة< 	لتي ُنشر

>	ألياm< يوm 	لخميس ١٩٦١/١١/٩ (مجاهد).



٥٣

6شّد  فيها  Rسالة،  �R6بعين  سبعًا   mليو	 Kلى  عد�ها  بلغ  	لرسائل 
 �6R لرسائل ال تمّثل	 Iلشتائم. �هذ	لنقد �6فظع 	لعتب �6قسى 	
	ألّمة، فإ: 	ألّمة قد صّرَحت بآR	ئها في 	النفصا_ بألِسنة علمائها 
��6بائها �سياسييها �صحفّييها �نسائها �تّجاRها �صّناعها �بد�ها 
�حضرها، �ال ُيطَلب من 6ُّمة 6: ُتجِمع كلها على �6R �ال يمكن 
�لك. ��K	 جا�ني سبع �R6بعو: Rسالة في KنكاR كلمتي �	لرّ� علّي 
�تقبيح 6Rيي، مع 	لذ� سمعت �ُكتب من 	لثنا� عليها، ال يكو: 

.Rفي �لك ضر

لهم  معر�فو:  نا�  كثرتهم-  -على  عليها  6ثنو	  �	لذين 
مجهولو:،  	لرسائل   Iهذ كتبو	  �	لذين  	لبلد،  هذ	  في  منزلتهم 
�6كثرهم شباY ناشئو: مخد�عو: غّرهم من كا: بيدI 6مر تعليمهم 
باطًال  	لحّق  R6تهم  	لتي  باألضاليل  	لمدRسية  	لكتب  لهم  فحشا 

�	لقبيح جميًال...

(Kلى 6: قلت): لقد سمعو	 كالm 	لرئيس 	لذ� كا: ُيلقيه في 
Kنها ال ُتصغي  	لقاهرU. فلما �صفُت هذI 	لحشو� �قلت  حشو� 
تفهم ما يقو_، بل تصيح في موضع 	إلنصا �َتجُمد  Kليه �ال 
 �في مكا: 	لهتا� �تقطع عليه جملته �تتركه يتكّلم �حدI لتهز
�ترقص... لما قلت هذ	 لم َيُعد يخطب في 	لحشو� (�6 لم يُعد 
يجد حشو�	ً يخطب فيها)، فصاR يتكّلم من 	إل�	عة كالمًا فيه بكا� 

بال �مع، �R6قاm بال �ثائق، �6خباR بال حقائق.
صا�قة   mقاRأل	� عاطفة  	لبكا�  فظّنو	  بعيد  من  هذ	  سمعو	 
ما 6صابنا،  يعرفو	  ما كا: عندنا �لم  ير�	  �	ألخباR �	قعة، �لم 
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فمالو	 معه فحكمو	 له علينا. فإ: سألتهم: ما �نبنا عندكم؟ كا: �نبنا 
6ّنا كرهنا 	لوحدU �6عرضنا عن تلك 	لجّنة �ملنا مع 	لمستعمرين.

 ،ُ�لد �فينا   Uلوحد	  I6نكر َ�ْيَحكم؟   Uلوحد	  Iنكر 6نحن 
 Iنحن 6حّق بها �6هُلها؟ هل صّدقتم 6ننا نكر� ،�تحت 6يدينا نشأ
	لوحدU؟ هل صّدقتم 6ننا 	ستجبنا Kلى 	لمستعمر؟ 6نستجيب Kلى 
	لمستعمر �نحن كنا �6َ_ من حاRبه �نا?له في Kبا: ُقّوته �عنفو	: 
جر	ئد  في   mليو	 عّنا  يكتبو:  	لذين  هؤال�  كا:  6ين  سلطانه؟ 
�في  	لساحل  في  فرنسا   YRنحا كنا   mيو لبنا:  في  	لناصر  عبد 

	لشما_ �في 	لجبل �في 	لغوطة؟
(Kلى 6: قلت): 6فحاRبناها �ثرنا عليها، ��Rينا R6ضنا من 
�مائنا �تركنا نصف �مشق خر	بًا في قيامنا عليها، لنعو� 	آل: Kليها 
نفر  فينا  كا:  �لئن  	هللا.  معا�  6خو	تها من ��_ 	الستعماR؟  �Kلى 
Rُّبو	 في مد	Rسها �عاقر�	 كؤ�� 	للّذ	 في مو	خيرها فاستهوتهم 
بفسوقها، فما هؤال� هم 	ألّمة �ما هؤال� من 	ألّمة، �ال تخلو من 

6مثا_ هؤال� 6ّمة.
عر�  فلقد  	لَمْملو_،  	لُمعا�   Rلمكّر	  mلكال	 هذ	  فدعو	 
 	لنا� جميعًا 6نه ليس عندكم �ال عند 	لبوm 	لناعب من >صو
	لعرY<(١) Kّال مقطوعة �	حدU ترّ���نها كلما خالفكم مخالف في 
�6R، هي 	لتهمة بالرجعية �	الستعماRية �	لصهيونية �6: مخالفكم 

______________________
(١) �6 في تلك 	ألياm، �6ظّن 6: 	سمه 6حمد سعيد؛ لم 6عر� في عمر� 

.mلد	للسا: �ثقل 	لوجه ��ساخة 	َمن هو مثله في صفاقة 
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 Yلثو	مثل  R	لتكر	من طو_  Rصا عميل مأجوR. �هي كلما
	لبالي، �فقَد معانيها �لم يبَق لها من 6ثر في نفس سامعها Kّال 

	لسخرية بقائلها.
Kنها طريقة كبيركم 	لذ� عّلمكم 	لسحر. �لكن سحر فرعو: 

لم َيُعد َير�ُ� على 6حد. لقد 6لقينا عليه عصا موسى:
فَقْد َبطََل 	لّسحُر �	لّساِحُر(١)�K	 جاَ� ُموسى �6لقى 	لعصا

*   *   *

______________________
(١) ُنشر هذI 	لمقالة في جريدU >	ألياm< بعد 	النفصا_ بنحو ستة 6سابيع 
كما مّر بكم، �هي مقطوعة هنا غير تامة، �تجد�: تتمتها في �خر 

	لحلقة ١٦٣ من هذI 	لذكريا (مجاهد).
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-١٦٠-
قّصة 	لوحدU �	النفصا_

بعدما   Uلوحد	 كرهنا  �لما�	  	النفصا_؟  قّصة  فما  �بعد، 
6حببناها، �6عرضنا عنها �قد Rّحبنا بها، �فرحنا لذهابها �قد كنا 
فرحنا لقد�مها؟ هل تغيَر نفوسنا �تبّدَلت 6فكاRنا، m6 6: 	لذ� 
6RيناI غير 	لذ� تصّوRناI، �	لذين �ّليناهم 6مَرنا 6ياm 	لوحدU هم 

	لذين جعلونا بسو� سياستهم 6عد	� هذI 	لوحدU؟
Kّ: 6صدS كلمة قالها قائل بعد 	النفصا_ هي كلمة صديقنا 
	لشعب  طبيعة  يفهم  لم  	لناصر  عبد   :K" بابيل:   �نصو 	ألستا� 
 Uنه لم يفهم طبيعته، �لو فهمها لعلم 6ننا ال نؤَخذ بالشّدK ."�Rلسو	
�ال ُنساS بالعصا، �6ننا فتحنا صد�Rنا كما فتحنا بلدنا للمصريين 
فينا  يسير�:  علينا  6نهم مسيطر�:  لنا، ال على  6شّقا�  6نهم  على 

سيرU 	لمستعمرين لنا.
تقو_ 	لعرY في 6مثالها: >ِشّدU 	لُقرY ِحجاY<. 6َْ�ِ: كّفك 
من عينيك تحجْب عنك ما بين 	لمشرS �	لمغرY؛ �6 6: 	لكّف 
حّفو	  �	لذين  سعتها!  على  	لدنيا  عنك  6خَفت  صغرها-  -على 
بعبد 	لناصر مّنا �تحّلقو	 من حوله حتى حالو	 بينه �بيننا هم 	لذين 



٥٨

6نه يستطيع 6:   Iُيخطئ فهمنا �ال يعر� طبيعتنا؛ �6همو Iجعلو
بها  (�	إليما:  بها  �من  	لتي  	الشتر	كية  بشرعة  �ُيرضينا  يستميلنا 
بأ�ال�نا  علينا  يستعين   :6  Rيقد �6نه  بإسالمنا)  كفر	ً  يكو:  يكا� 
 . �يبيح 	ختالy 	لبنين �	لبنا	Rلعو	يزّين لهم كشف  �K بناتنا�

.�قد عرفتم طرفًا من �لك مّما سبق من هذI 	لذكريا
���	نا في 6مو	لنا، �لك 6: 	لشعب 	لسو�R شعب تّجاR، من 
6ياm 	لفنيقيين Kلى هذI 	ألياm، يصنع 	ألفر	� منه ما تعجز عن صنع 
 Uلوحد	 mلجال� �يو	 mلذ� عمل بين يو	لد�_. �	� Yلشعو	مثله 
 Uلوحد	  m6يا عليه   تأِ �لم  	ستمّر  �لو  	لعجب،  من  عجبًا  كا: 
 Sلشر	 في  كاليابا:  	أل�نى   Sلشر	 في  سوRيا   Rلصا بالتأميم 
	ألقصى: 6ُقيمت مصانع للَغْز_ �	لنسيج يكفي ما ينتج عنها 	لبال� 
�	لبلد	: 	لتي حولها، بل يصمد للمنتجا 	ألخر� في بال�ها. 
 Iلبال�، فلم يستثمر	 �Rلدبس مثًال: جا� بالما_ من خا	بن 	 	خذ�
خاRجها بل عا� به Kليها، �	فتتح به مصنعًا كبير	ً َقّل 6: يوجد مثله 
	لناصر نفسه �خطب فيه،  	فتتاَحه عبُد  6مثا_ بال�نا. �حضر  في 
ثم 	نتزعه من صاحبه باسم >	لتأميم<! �كا: للشركة 	لخماسية في 
	لجّيد  ُتنتِج   Rكبا �	لنسيج في حلب مصانع  	لَغْز_  	لشاm �شركة 

	لكثير، فلما 6صابتها محنة 	لتأميم قّل Kنتاجها �تتالت خسائرها.
�كانت 	ألwR عند بحيرU >	لعتيبة< �>	لَهيجانة< ما فيها نبتة 
 Uلبحير	 Iفيا 6: بر�� يصّب في هذ	لجغر	، �تقو_ كتب �	خضر
�لكنه ال يبلغها في 	لو	قع مّرU كل مئة سنة. فجا� 	ألَْبش فأحياها 
�جعلها بساتين متصال �جّنا عامر	. 	ستنبط من بطنها 	لما� 
�حرثها �بَذRَها �حصدها باآلال 	لكباR، فأنتجت 	لكثير 	لطّيب 
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بًا فيه:  من 	لثمر حتى صاR ُيباv 	لبطيخ ينا�� عليه في �مشق مرغَّ
 ً	Rلتأميم< قّسمها قطعًا صغا	ألبش يا بطيخ". فلما جا� >	يا ما_ "
 R6حد منهم 6: يجي� بآلة حر� �ال َبْذ Rلفّالحين، فلم يقد	بين 
	ألبش  محّل  باتحا�هم  ليحّلو	  ليّتحد�	  كانو	  �ما  حصا�،  �ال 
 m6يا ُيستعمل  كا:  	لذ�  بالمحر	�  يحرثو:  فعا��	   ،I�	بانفر
ُينَقل على  	لفر	عنة تجّرI 	لبقر، �عا� 	لثمر ُيكّد� في مكانه �6 
	لد�	Yّ �	لحمير، فما مّر Rبع قر: حتى 6Rيناها عا� صحر	� كما 

كانت قبل 	ألبش صحر	�.
عنهما  �6	فع  �ال  	لدبس  �ال  	ألبش  6عر�  ال  �	هللا  �6نا 
 m6يا  mلشا	 في جر	ئد  كثيرU جد	ً   كتابا �لي  6مثالهما،  �ال عن 
	لحرY 	لثانية �في >	لرسالة<، ال سيما في 	لسنة 	لتي 6قمت فيها 
 mلشا	لعد_ في 	 UR	?� لعد_ فيها من	 UR	?� لىK ً	في مصر ُموَفد
(سنة ١٩٤٧)، �طالما حّذRتهم �قلت لهم: كلما 	تسعت 	لمسافة 
بين فقر 	لفقر	� �ِغنى 	ألغنيا� ُفتح 	لباY للشيوعية لتدخل من هذ	 
	لفر	�، �Kْ: كانت 	لشيوعية ال ُتذِهب فقَر 	لفقير �لكن َتذهب بِغنى 

	لغنّي، فتحّقق 	لمسا�	U �لكن في 	لحاجة �	لفقر!
كا: شعاRنا تلك 	ألياm: >�حدU، حّرية، 	شتر	كية<، �هو 
شعاR 	التحا�يين لّما قامو	 في تركيا قبيل 	لحرY 	لعالمية 	أل�لى: 
	لفرنسية.   URلثو	  Rهو نفسه شعا� ،"، ُمسا�	ْ >حّرَيْت، 6ُخوَّ
�هو ِمن َ�ْضع 	ليهو�، �ضعوI خد	عًا للنا� �صرفًا لهم ببريق 

هذI 	أللفا§ عن حقيقة معناها.
لقد فقدنا حّريتنا �شعاRُنا 	لحّرية، �صرنا محبوسين مقّيدين 
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	لصديق جاسوسًا على صديقه   Rبيوتنا، صا �نحن منفر��: في 
 ��	أل� جاسوسًا على 6خيه. كا: ينتظرني على باY 	لد	R كل صبا
فإ�	  بّد_ شخصه،   :ْK� 6عرفه   منهم، صر �	حد   Uلوحد	  mَ6يا
	لحافلة   �6  m	لتر	 Rكبت  فإ:  تبعني،  	لجبل  في   �R	� من  نزلت 
بابها حتى  	نتظرني على  Rكب معي، فإ�	 �صلت Kلى 	لمحكمة 

6خر� منها. �يوm 	لجمعة يلحقني Kلى 	لمسجد.

	لشتا�   m6يا فخرجت مّرU ضحى في يوm َضاٍ� ُمشِمس من 
منهم، سمينًا عليه �ثاR من 	لصو�  	لباY �	حد	ً  فوجد على 
سميك فوS �ثاR 6سمك منه من 	لشحم، فمشيت مسرعًا �مشى 
�R	ئي. �6نا 6سكن في حي 	سمه حي 	لمهاجرين على سفح جبل 
 vRلشا	?� 	لذ� يو	 wلمعتر	منها  ،قاسيو:، شو	Rعه متقطاعا
	ألكبر على 	لسفح �شو	vR مستطيال تصعد في 	لجبل. �كنت 
	لكبر�   U�ّلجا	 Kلى  بي  يصل  	لذ�  	لمستطيل   vRلشا	 من  6نز_ 
�هو  َعْرضًا   mليو	 �لك  في  فمشيت   ،URلسيا	  �6  m	لتر	 فأRكب 
يمشي �R	ئي ير	قبني لير� َمن 6كّلم �Kلى 6ين �6هب، فلم 6قف 
حتى صر في �خر حي 	لمهاجرين �6نا متوّجه شرقًا، ��خلت 
حّي 	لصالحية (	لذ� كا: �6_ من 6نشأI �_ قد	مة، �	لد صاحب 
 ،Iلى �خرK فمشيت فيه مشّرقًا حتى �صلت ،(I`لمغني< �6بنا	<
فلم 6نز_ Kلى 	لشاvR 	لعاK� mّنما مضيت ُقُدمًا فدخلت حّي 	ألكر	� 
(حّي Rكن 	لدين) Kلى 6: بلغت �خرI حيث ينقطع 	لعمر	:. �كا: 
فيه موقف للحافال فدخلت �	حدU منها، �بقي �	قفًا تحت �6نا 
R6	I يكّلم ?ميًال له ال 6سمع صوته، �لكن �Rِ�ُ6 مغز� حديثه من 
KشاUR يد6R .Iيته �قف مع Rفيق له يسائله: ما 	لذ� جا� به Kلى هذ	 
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	لمكا:؟ �6Rيته كأنه يخبرI كيف مشيت �هو يتبعني هذI 	لمسافة 
كلها �يشكو Kليه ما قاسى من 	لتعب، �تترجم قسما �جهه عّما 
يخر� من  ما  �6تخيل  علّي،  �	لنقمة  مني  	لغضب  من  نفسه  في 
 vلحافلة بالمسير 6سر	لشتائم. فلما َهّمت 	� Yلسبا	فمه من 6لفا§ 
فدخل Kليها �قعد فيها �هو ير	قبني، حتى 	نتهى 	لطريق �نزلت 
في �6R سوS 	لحميدية �هو يتبعني، حتى بلغت �	R 	لحديث 
	لخطيب  	لظهر �صعد   :�ّ6 �قد  �فيها مسجد صغير،  	ألشرفية 
	لمنبر، فدخلُت. فلما �Rني لم �6هب Kلى مسجد كبير �لم 6خطب 
فيه �	طمأّ: Kلى 6نه لن يصدR مني ما يخشاI 	لحاكمو:، 	نتهت 

مهّمته فعا� من باY 	لمسجد �لم يصلِّ!
*   *   *

 mلشا	قد نز_  �	لصّو	لشيخ محمد محمو� 	كا: صديقنا �
 mلكريم قاسم مكا:، �6قا	على عهد عبد  S	لعر	لّما لم َيُعد له في 
في فندS 	سمه فندS 	ليرمو�. فكنت كلما ?Rته �جد عندI نا�ًال 
(جرسو: �6 بو� كما يقولو:) ال يتبّد_ �ال يتغير، K: طلب شيئًا 
جا�I به �K: سأ_ عن شي� 6جابه عنه، فلما كا: 	النفصا_ خّبَرنا 
 Iبه �فرضو  I�`ضابط مصر�، جا mلخا�	 	لفندS 6: هذ	  مدير 
عليه ليشتغل عندI نا�ًال، فيال?m 	لصّو	� �ير	قبه �ُيحصي عليه 

حركاته �سكناته.
 Uكنت 6عقد في بيتي مجالس 6سبوعية مع كثير من 6ساتذ�
 Rلدكتو	 6مثا_  ثانويا �مشق، �كّلهم معر��، من  	لديانة في 
 Rلدكتو	لقاسمي �	ألستا� محمد 	لبوطي �	مضا: R محمد سعيد
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�6يب صالح، نقر6 بعض 	لكتب في 	ألصو_. فاستدعوهم �	حد	ً 
�	حد	ً، �كانو	 يتعّمد�: K?عا� َمن 	سُتدعي منهم بتركه ساعتين 
�6 ثالثًا ال يفتحو: له 	لباY ليخر� �ال يطلبونه ليدخل ليحّطمو	 
 vالجتما	 	لمحّقق سأله عن هذ	خل على � 	�K بذلك 6عصابه، ثم
�عّما نصنع فيه. 6ما 6نا فلم يتعّرw لي 6حد �لم يسألني 6حد عن 

شي�.
 Uلوحد	  m6يا 6Rينا  مّما  كثير، قطرU من بحر  قليل من  �هذ	 
�شاهدنا. فما�	 نصنع �	لد�	هي 	لثال� نا?لة علينا؟ �	حدU في 
6مو	لنا، ��	حدU في حّرياتنا؛ كأ: �لك هو  في   Uحد	يننا، ���
 Uلوحد	كية<: 	شتر	حّرية،  ،Uلمعَلن >�حد	 Rلعملي للشعا	لتفسير 	

تمزيق، �	لحّرية سجن، �	الشتر	كية خر	Y كامل �فقر شامل.
	لعالم  >R	بطة  عنها  نتَجت  	لتي  	أل�لى  	لجلسة  كانت  لما 
فأخذني   ،�	لُحّجا مع  كنت  ١٣٨١هـ  سنة  حج  في  	إلسالمي< 
	لقلقيلي  	لشيخ  �	لمفتي  مخلو�  حسنين  محمد  	لشيخ  	لمفتي 
 I	إلكر	، 6خذ�ني بِشْبه �	لصّو	لشيخ 	إلسالمي 	عية 	لد	لصديق 	�
Kلى هذI 	لجلسة، �6ظّنها كانت بحضوR 	لملك سعو� Rحمه 	هللا. 
�كا: كالm في بدعة 	الشتر	كية �6نها ليست من 	إلسالm، فقلت 

لهم: كيف؟ �قد ُ�كر في 	لقر�:؟
فتعّجبو	 �قالو	: 6ين ُ�كر؟ قلت: في قوله تعالى إلبليس: 

{�َشاRِْكُهم في 	ألمو	ِ_ �	أل�الِ�}!
*   *   *

صبرنا حتى ضّج من صبرنا 	لصبر، �حملنا حتى ضاS بما 
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حملنا 	لصدR. �كنت في َمضايا، 	لَمِصيف 	لمشهوR في 	لجبل، 
�جا� من ُيخبِرنا بخبر 	النفصا_.

�لك  6Rيت  كالتي  عامة  فرحة  عمر�  في   Rَ6 لم  6ني  6ُقِسم 
 :Yلعر	من سجن، �6 كما تقو_  	لنا� كأنهم خرجو	؛ كا: mليو	
قد 6ُطِلقو	 من عقا_. كا: يهّنئ بعُضهم بعضًا، لم تكن تر� Kّال 
6قو_،  ما   Sفقد علم صد  mليو	 باسمًا مسر�R	ً. �من �6R �لك 
�من لم يَرR Iبما حسب 6ني 6تخيله �6 6تزّيد �6 6بالغ. ��	هللا 	لذ� 
ال يحلف به كذبًا Kّال فاجر ما بالغت �ال تزّيدُ، �لكن �صفت 

ما 6Rيت.
كا: 	لنا� يحّفو: بالر�	ّ� (	لر	�يو	) 	لكباR �يعانقو: منها 
جا�  فلما   .Rألخبا	 �يتتّبعو:   	لبالغا منها  يستمعو:   ،Rلصغا	
	لبال� Rقم ٩ �فيه خبر ينبئ عن بعض 	لتر	ُجع من 	لضّباy 	لذين 
 ،Uلنفوَ� كآبة �حسر	 قامو	 باالنفصا_ علت 	لوجوIَ َقترU �مأل
عا�  طريقه  في   wٍما 	النفصا_  بأ:   Iبعد  	لبالغا تو	لت  فلما 

.Iلوجو	لى K لبِْشر	
لّما 	نقضت 	لوحدU �خال 	لجّو للقائلين �هب َمن شا� يّدعي 
كما شا� بأنه نقد 6ساليب 	لحكاm 6ياm 	لوحدU �تكّلم عنها. �جّل 
�لم  بذلك  جهر  	لذ�  َمن  يعلمو:  �	لنا�  صحيح،  غير  �لك 
ُيخاِفت به، �صّر� 	لقو_ لم ُيَجمِجم فيه �لم يتلعثم، �6لقاI من 
فوS 	لمنابر في �مشق �في حلب (�سأحّد� 	لُقّر	� عن Rحلتي 
6ياm 	لوحدK Uلى حلب �ما قلته في جامع 	لسلطا: في حماU). كا: 
	لنا� �كا: 	لضّباy 	لقائمو: بهذI 	لحركة يعرفونه، لذلك بعثو	 
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Kلّي َمن يطلب مني 6: 6لقي خطبة 	لجمعة في جامع بني 6مّية لُتبلغها 
�K	عة �مشق 	لنا�.

�لم 6كن قد عرفت حقيقة هذ	 	النفصا_ �ال 	لقائمين به، 
، فلما يئسو	 مني كّلفو	 بها صديقنا Rعتذ	فتنّصلت �تمّلصت �
خطيب جامع بني 6مّية، 	لرجل 	لصالح 	لشيخ 6با 	لفر� 	لخطيب. 
ثم عا��	 Kلّي يطلبو: مني 6: 6لقي كلمة في 	إل�	عة، �كنت قد 
عرفت 6سما� 	لقائمين بهذ	 	النفصا_ �تيّقنت 6نهم ليسو	 عفالقة 
من  �ليسو	  شيوعيين،  بكد	�)  Kلى  (نسبة  بكا�شة  �ال  بعثّيين 
	لفاسقين 	لمنحرفين، فقبلت 6: 6قو_ كلمة من 	إل�	عة 6عّلق بها 
على 	النفصا_، �6: 6ُلقي خطبة 	لجمعة 	لمقبلة على 6: ُتذ	v من 

جامع 	لتوبة، �كا: �لك.
�هذ	 هو نّص كلمتي في 	إل�	عة(١):

	لسالm عليكم �Rحمة 	هللا �بركاته.
لقد عد Kليكم، عد بعدما ظننُت �ظّن 	لذين منعوني 
 :6 يظّنو:  كانو	  ألنهم  6بد	ً  6لقاكم  6ّال   	�Rقّر لقد  6عو�.  لن  6ني 
	لسلطا: يبقى لهم علينا 6بد	ً. �ظّنو	 6نهم َسّمر�	 	لَفَلك بمسماR فال 
يد�R، �نسو	 6: 	لَفَلك �ّ�	R �6: 	ألياm ُ�َ�_، �6نه لم َيُدm 	لُملك 

لمن كا: قبلهم حتى يد�m لهم.
للبال�   6سأ ألني  �ال  جرمًا،  6جرمت  ألني  منعوني  �ما 

______________________
(١) 6ُ�يعت يوm 	لثالثا� ١٩٦١/١٠/٣، بعد 	النتفاضة (حركة 	النفصا_) 
بخمسة 6ياm، �ُنشر في جريدU >	ألياm< في 	ليوm 	لتالي (مجاهد).
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ُيعِجبهم؛ لم  �ال  للعبا�، بل أل: 	لذ� كنت 6قوله لهم لم يكن 
ُيعِجبهم 6: 6قو_ لهم K: في 	لدنيا موتًا، �K: بعد 	لمو حسابًا، 
يفّكر�: في 	آلخرU �ال  لم يكونو	  	لدنيا �خرU، ألنهم  بعد   :K�
 vلى شرK 	ُيدِخلونها في حسابهم. لم يعجبهم 6: 6قو_ لهم: عو��
 :K تيتو. لم يعجبهم 6: 6قو_ لهم v6قو� من شر� mهللا فهو 6قو	
طريق 	لجّنة خير من طريق 	لناR. لم يعجبهم 6: 6قو_ لهم: 	ستر�	 

. �	منعو	 	لمحّرما	Rلعو	
لذلك 6بعد�ني �قالو	: لن تعو� Kلى 	إل�	عة 6بد	ً. فأبعدهم 

	هللا �6عا�ني!
هذ	  غير  كالمًا   mلمقا	 لهذ	  6ُِعّد   :6  �R6 فلقد  �بعد، 
	لكالm، 6ُِعّد خطبة من 	لنمط 	لعالي من 	لبيا:، �لكن ?ميًال لنا 
كريمًا من Kخو	ننا 	لمصريين 	لكر	m َلِقَيني فقا_ لي: Kيه 6Rيك فيما 
 �حد�؟ فقلت: 	لحمد هللا، 	للهم 6نعمت فِزْ�. فقا_: Kيه؟ 6تفر

بز�	_ 	لوحدU؟
�فّكرُ: هل 6فر� حقًا بز�	_ 	لوحدU؟

هذ	 6قو� ما يحتّجو: به علينا، �هي ُحّجة �	مغة، �لكن 
هل فرحنا بز�	_ 	لوحدU كرهًا بالوحدU؟ هل نحن 6عد	� 	لوحدU؟ 
6نا 6عُذR 	لذ� يسمع خطاY سيا�U 	لرئيس من بعيد، �6عذR من 
 .Uلوحد	قاسينا من  	هو ال يعر� ما�� Uلقاهر	عة 	�K يسمع ما تقوله
لقد 6صغيت Kلى سيا�U 	لرئيس �هو يخطب من يومين في حشد 
حاشد، يظهر 6نه ال يصغي Kلى سيا�ته �ال يفهم ما يقو_، أل: 
	لمحتشدين يضّجو: �يصخبو: في موضع 	إلنصا �	لسكو:، 
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�يسكتو: في موضع 	لهتا� �	لتصفيق، �يقطعو: 	لجملة عليه من 
�سطها ليهتفو	 �6 يصيحو	، �6 يقوm قائم فيهم فُيلِقي خطبة 6خر� 

قصيرU ال صلة لها بخطبة 	لرئيس...
�لكنه مع �لك كا: يقو_ كالمًا يؤّثر فيمن ال يعر� حقيقة 
 �ما كا:. Kنه يمد� 	لوحدU �يدعو Kلى 	لحفا§ عليها. �نحن نمد
	لوحدU �ندعو Kلى 	لحفا§ عليها، بل نحن كنا �6_ من �عا Kلى 
هذ	، �نحن معشر 	لعلما� خاصة كنا 6صحاY �عوتها ألنها شعبة 
من شعب �يننا، �حكمها في �ية من كتاR Yبنا 	لذ� نقر6 به في 
	لُمؤمنوَ:  {Kّنما  تعالى:  قا_  ��يننا،  �نيانا   Rستو�  I	نر� صالتنا 
KخوUٌ}. فإ�	 كا: �يني يوجب علّي 6: 6َُعّد �خر مسلم في 6قصى 
في  6خي  �هو  	لمصر�   U6ُُخّو 6جحد  تر	ني  فهل  6خي،   wRأل	

	لدين �في 	للسا: �في 	لجو	R �في 	لذكريا في 	آلالm؟
لما  �	لمصريين،  	لشاميين   U6ُُخّو جميعًا  	لنا�  جحد  �لو 
	ستطعت 6نا 6: 6جحدها، أل: مصر 6صلي �طنطا بلد� �	لذ� 
نسبًا �صهر	ً، �أل: لي  فيها  6بي، �أل: لي  6بو  نز� منها جّد� 
فيها Kخو	نًا �صحبًا، �ألنني 6قمت في مصر سنين طو	ًال، �ألني ال 
6فّرS بين 	لقاهرU ��مشق، �كالهما بلد� �بغد	� بلد� �عّما: 

بلد�، �مّكة بلد� �بلد كل مسلم.
 Iيتمّنا ما  6قصى  مّنا، �هي  �	حد  6مل كل  	لوحدU هي   :K
	لكبير فينا �	لصغير، �	لرجل في 	لسوS �	لمرU6 في 	لبيت �	لولد 
به  لكفرنا   Uبالوحد 	كفر�	  لنا  يقو_  َمن  جا�  �لو  	لمدRسة.  في 
�قنابلها  	لدنيا �طياR	تها   �ّبابا معه  كا:  �لو  به،  نباِ_  �لم  هو 
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	لذRّية. �لو 6: هؤال� 	لضّباy 	لثائرين 6نكر�	 	لوحدU �حاRبوها 
(�ال  صّرحو	  بل  ُينِكر�ها  لم  �لكنهم  �حاRبناهم،  ألنكرناهم 
يز	لو: يصّرحو:) بأنهم يؤمنو: بها. لم يحاRبوها، بل لقد 6ّيد�ها 
 Uلدعو	فإ:  ،Uلوحد	 mننا خصوK 	لو: يؤّيد�نها. فال تقولو	ال يز�
Kلى 	لوحدU من عندنا خرجت؛ نحن لّقناكم Kياها �نحن عّلمناكم 

	لنطق باسمها.
 mلشا	6نا 6عر� مصر من سنة ١٩٢٨، �كنت �6_ طالب من 
تنا��  ليد�R في مصر. فمتى كانت مصر  	لبكالوRيا  بعد  �هب 
بالعربية؟ متى؟ 6يوm كا: 	لنقا� بيننا �بين 	لدكتوR هيكل �جماعة 
 mيو 	لفرعونية؟  Kلى  يدعو:  كانو	  	لذين  	ألسبوعية<  >	لسياسة 
كانت 	لمناظرU بين ُكّتاY 	لشاm �لبنا: �بين طه حسين لّما قا_ في 
	لباخرU >ماRييت باشا< (�هو في طريقه لالصطيا� في R�6ّبا سنة 
١٩٣٧ على ما �6كر) K: مصر ال تعر� Kّال 	لمصرية �Kنها ال تؤمن 
�ال تستطيع 6: تؤمن بالعربية؟ يوm كا: سالمة موسى ُيعِلن جهر	ً 
	لشرقية  	لر	بطة  	لعربية ضاللة، �6:   Uلدعو	  :6 في جر	ئد مصر 
.Uلوحد	با؟ نحن عّلمناكم معنى R�6 سخافة، �6: مصر قطعة من

mٍيو كلَّ  	لرمايَة  فلما 	ستدَّ ساعُدR Iُمانِي6عّلُمُه 
هجاني�كم عّلمُتُه نظم 	لقو	في قافيًة  قاَ_  فلّما 

ال يا سيد� 	لرئيس؛ نحن لم نكن قّط �لن نكو: 6بد	ً 6عد	� 
	لوحدU �ال ُ�عاU 	النفصا_، �نحن 	لذين طلبو	 	لوحدU �6علنوها 

في مجلسهم في 	لشاm قبل Kعالنها في مصر.
6نا يا سيد� لست من 6هل 	لسياسة �ال من Rجا_ 	لحكم. 
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 �6نا Rجل من Rجا_ 	لعلم �	أل�Y، �لكن K: لم 6كن على مسر
	لسياسة فإني في 	لقاعة 6سمع ��R6، لست بحمد 	هللا 6صّم �ال 
ما  R6بع سنين  	لوحدU من نحو  نبأ Kعال:  لما سمعنا  Kننا  6عشى. 
6ُخر�،   Uًَكّر �6صغينا  ��	ننا  �فركنا  نسمع  ما  فرحنا  من  صّدقنا 
حتى �ثقنا 6: 	لحلم صاR حقيقة، فرقَصت من 	لسر�R قلوُبنا في 
صد�Rنا. �لّما جئت 	لشاm �6_ مّرU -يا سيا�U 	لرئيس- خرَجت 
�صّفَقت  لقولك  	ستمَعت  قلت  �لّما  الستقبالك،  كلها   mلشا	
َتَبّد_ 	ألمر؟ كيف 6جمعت 	ألّمة في  	لذ� جر� حتى  لك. فما 
	لشاm على 	لفر� بالوحدU ثم 6جمعت على 	لفر� بالخال� من 

	لوحدU؟
 Yأل�	6: 6سي�  Rفما يجد ،m	حتر	سمح لي 6: 6قو_ بكل 	
معك حين لم يبَق لك علّي سلطا:، 6قو_ Kنك 6نت 	لذ� خّيب 
 :K .لشعب �ال 6خالقه	 	هذ vنك لم تفهم طباK .Uلوحد	6ملها في 
 vلشعب في مصر، �لكن قد تختلف طبا	6خو  mلشا	لشعب في 	
في  يصلح  في مصر ال  يصلح  �ما   ،Uحد	لو	  R	لد	 في  	ألخَوين 
 .mلشا	ل لمصر ال يستطيع 6: يلبسه 6هل  	لشاm، �	لثوY 	لذ� ُيفصَّ

ل علينا.  6: ُتلبِسنا ثوبًا لم ُيفصَّ�R6 6نت�
كنا نتألم �ال نستطيع 6: نتكّلم. �6نا 6لتمس لك 	لمعا�ير؛ 
سأقو_ K: من 	لممكن 6نك لم تكن تعلم بآالمنا. �لكن لما�	 لم 

تعلم بها؟ �هل 	لمسؤ�_ نحن m6 	لمسؤ�_ 6نت يا سيد�؟
لقد تعّو�نا 6: يذهب 6صغر �	حد فينا Kلى Rئيس 	لجمهوRية 
يكّلم  	لباY متى شا� �يكّلمه كما  فيقرv عليه   UR	?لو	 R �6ئيس 
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 Yكحجا حجابًا  لنفسك  فعملت  6نت  فجئت  �صديقه،   IRجا
كسر� 6نو شر�	: في سابق 	لعصر �	أل�	:، فال يستطيع 6: يصل 

Kليك Kنسا:.
	لمو	عيد  �طلبنا  نقابلك   :6 	لعلما�-  -معشر  حا�لنا  �لقد 
ِمر	R	ً �سعينا لذلك سعيًا �سلكنا له كل سبيل، فما 	ستطعنا 6: 
نظفر بلقائك. مع 6ننا كنا نر	� في 	لر	ئي (	لتلفزيو:) ُتمضي ليلة 
 كاملة من ليالي Rمضا:، ليالي 	لطاعة �	لعبا�U، تر� 	لر	قصا
>6ضو	�   حفال في   	لفاسقا  	لمغّنيا �تسمع   	لعاRيا
	لمدينة<، فهل 	ّتسع �قتك لهذ	 �ضاS �قتك عن لقا� 	لعلما�؟ ال 
6قو_ هذ	 	لكالm 	آل:، بل لقد علمَت 6نني قلته في جامع تنكز في 
	لليلة 	لتي كنت تحضر فيها هذI 	لحفال، قلته علنًا لم 6كتمه �لم 

�6	Rِ به، �لم 6َخْف 6حد	ً في مقالتي ألنها مقالة ُترضي 	هللا.
من  �فد	ً   :ّK 6عو	نك �حاشيتك، حتى  �لك  في  قّلَد�  ثم 
هذ	  6عضا�  من  �	ثنين  �نائبه  	لعلما�  R	بطة  Rئيس  يضّم   mلشا	
	لمجلس 	لذ� �عوتموI مجلس 	ألّمة �6ستا�	ً من 6ساتذU 	لجامعة 
�نسأ_   Y	ألبو	  vنقر  ،m6يا  Uعشر �6قمنا  مصر  Kلى  �هبنا  �6نا، 
نحظى   :6 	ستطعنا  فما   ،�Rلمعا	 �?ير  Kلى  	لوصو_   Yلُحّجا	

.�Rلمعا	ير ?� Uلمثو_ في حضر	بشر� 
فال   Yلكتا	 �نبعث  	لبرقية،  تصل  فال  	لبرقية  نرسل  �كنا 
ينبعث 	لكتاY. فتعّذR 	لوصو_ Kليك �	نسّد 	لطريق، طريق 	لمقابلة 
 mآلثا	 من  نر�  ما  Kليك  نشكو   :6 نريد  كنا  	لمر	سلة!  �طريق 
�	لمعاصي منك �من حكومتك، فلم ُتِر� 6: نشكو Kليك، فذهبنا 
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	لمجامع �حيثما  	لمساجد �في  	لشكو� في  �ُنعِلن  نشكو منك 
	ستطعنا. �كنا نعلم 6: بيد� 	لسجن �	لتعذيب، �كنا نخا� منك، 
�لكنا كنا نذكر عذ	Y 	هللا K: سكتنا، فنخا� من 	هللا فيذهب خوفنا 

منك فنتكّلم عليك.
فلما�	 قلنا �لك 	لكالm �لما�	 حملنا تلك 	لحمال؟ كر	هية 
للوحدU؟ نعو� باهللا. K: 	لوحدU عقيدU من عقائدنا �6مل من �مالنا. 
بل كر	هيًة لهذI 	لوحدU 	لتي جئَتنا بها، كر	هيًة ألسلوY 	لحكم 
	لذ� 	ّتبعَته فيها. لم 6كرهها 6نا �حد�، بل لقد كرهها كّل شامي. 
خدعو�،  حولك  من  	لذين  أل:  هذ	  تسمع   �K تعجب  قد  Kنك 
لك  يحشد�نهم  بالعصا  يسوقونهم  كانو	  	لذين  بالنا�  خدعو� 
حو_ قصر 	لضيافة كلما جئت لتقوm فتقو_ فيصّفقو	 لك �يهتفو	، 
حسبت هؤال� هم 	لشعب مع 6: 	لشعب كّله كا: ناقمًا، �هؤال� 
 YهاRإل	لخاّ� �	لمكتب 	لمباحث< �	ناقمين �لكنها > 	6يضًا كانو

�	لحكم 	لفر�ّ�.
	هللا!  Kّال  Kله  من  �ما  	هللا،   :�� من  يؤّلهونك  تركتهم  لقد 
	لذ	كر�:  يقو_  كما  ناصر...  ناصر  ناصر  يقولو::  سمعَتهم  لقد 

	لمؤمنو:: 	هللا 	هللا 	هللا. فلم تنَههم �لم ُتنِكر عليهم.
 	R	لقر	  Iبهذ� 	لفاسقة  	لتقّدمية   Iبهذ علينا  َتُمّن 
 	R	لقر	 Iلفاسقة �هذ	لتقّدمية 	 Iّال هذK نه ما 6غضبناK كية؟	الشتر	

	الشتر	كية.
Kننا في بلد مؤمن متمّسك محافظ على عفا� بناته، 6فنرضى 
من  بمدRّسيه  نأتي   :6�  ،�R	لمد	 في  �Rسًا  	لرقص  يكو:   :6
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تعليمهن  من  بدًال  	لرقص  بناتنا  ليعّلمو	   	Rلخّما	�  	لحانا
	ألخالS �	آل�	Y؟ �6: تذهب بناتنا ليقضين شهر	ً في قرية 	لتّل 
في 	لمعسكر مع 	لرجا_ 	ألجانب؟ �6: تقيم 	لحكومة �	ئرR Uسمية 
للرقص؟ �6: يوضع تمثا_ للر	قصا 6ماm جامع 	لر�ضة �يبقى 
سنة كاملة؟ 6قامته �?	UR 	لثقافة �	إلRشا�، �Kنها لو?	UR 	لسخافة 

�	إلفسا�.
لقد R6يته للو?ير كما_ 	لدين حسين من 	لشّبا� لما قابلناI مع 
	لعلما� �6سمعناI ما لم يسمع مثله في عمرI. قلت له: هل تر� يا 

(١)!S�� ؟ ال �ين �الموالنا؟ 6ماm 	لجامع بالّذ	
*   *   *

______________________
(١) ُقطع 	لحديث في هذ	 	لموضع حينما نشرته جريدU >	لشرS 	أل�سط< 
	لكلمة  نشر   :�� حا_   -Uلجريد	 عّلقت  -كما  	لمساحة  ضيق  أل: 
من حيث  	لحديث  تكمل  	لتالية  	لحلقة   _�6 في  ثم مضت  كاملة، 

	نقطع (مجاهد).
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-١٦١-
نظرU في 6سباY 	النفصا_

بين سوRيا �مصر

Kننا في بلد ُحّر، كنا نقو_ ما نريد، كنا نكتب ما نشا�. كنت 
بونسو،  	لمسيو  Kلى   >mأليا	<  Uفي جريد سنة ١٩٣١  �	هللا  6كتب 
لم  ما  	لسلطا:  من  يملك  كا:  	لذ�  	لفرنسي  	لسامي   w 	لمفوَّ
تملكه حكومتا سوRيا �لبنا:، كنت 6كتب Kليه ما لم 6ُعد 6ستطيع 
موظف  6صغر  �هو  ناحية،  لمدير  مثله  6كتب   :6 �حدتكم   m6يا

�K	�R في 	لبال�.
لقد صاR 	لو	حد مّنا يخشى 6: يتكّلم في 	لسوS لئّال يكو: 
	لخاّ�، R �6جا_  	لمكتب  	لمباحث R �6جا_  جاIR من Rجا_ 
ما لست �R�6 ما�	... �يخشى 6: يتكلم في 	لمدRسة لئّال يكو: 
تلميذI من Rجا_ 	لمباحث �6 من Rجا_ 	لمكتب 	لخاّ�، �يخشى 
�6 من  	لمباحث  لئّال يكو: 6خوI من Rجا_  	لبيت  يتكلم في   :6

Rجا_ 	لمكتب 	لخاّ�.
 Rهللا، 6خبا	حمه R 6ستا�نا كر� علي لقد كنت 6قر6 في مذّكر	
	لتجّسس �	لرقابة 6ياm 	لسلطا: عبد 	لحميد �ما كا: ُينِفق عليها 
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�Kلى 6ين بلَغت قّوتها، فوجد ما كا: 6ياm 	لسلطا: عبد 	لحميد 
ال يبلغ �	حد	ً من مئة... 6ستغفر 	هللا، بل ال يبلغ �	حد	ً في 	أللف 

.مّما 6Rينا في هذI 	لسنين 	لثال� 	لماضيا
لم تكن 	لسلطة 	لتنفيذية 6ياm 	النتد	Y 	لفرنسي تستطيع 6: 
 mلقضا�، فصرنا 6يا	ّال بحكم من K ً �6 6: تسلبه حّريته	توقف 6حد
	لوحدU نناm جميعًا، فإ�	 6صبحنا 	فتقدنا �	حد	ً مّنا... لقد جا�I في 
�سط 	لليل من 	نتزعه من فر	شه �6خذK Iلى حيث ال يد�R 6حد، 

بال محاكمة �ال حكم!
�6نا 6ستحلفك يا سيا�U 	لرئيس باهللا: هل هذ	 من ِشَيم 	لعرY؟ 
هل هذ	 من 6حكاm 	إلسالm؟ هل تريد 6: يحتمل 	لعرY �لك؟ هل 
تريد 6: تقابل Kسر	ئيَل �6: تحاYR 	الستعماR بشعب �ليل خانع، 

يبلغ من ِ�ّلته �من خنوعه 6نه يرضى بهذ	 �يسكت عليه؟
بِِه ُير	ُ�  َضيٍم  على  ُيِقيُم  Kّال 	أل�ّالِ:: ِعيُر 	لحيِّ �	لَوَتُد�ال 

فهل ترضى 6: تكو: Rئيسًا لشعب من 	لجما�	 كاأل�تا� 
�6 من 	لحيو	نا كالحمير؟

�6نا -مع �لك- 6لتمس لك 	لمعا�ير، فأعو� فأقو_: لعلك 
لم تعلم بهذ	. �لكن لما�	 لم تعلم به؟ �لما�	 6َبيت 6: تعلم به لما 
جئنا نعرضه عليك �نرفع لك خبرI؟ �ما�	 نصنع نحن �K	 لم تعلم 
به؟ 6نبقى مخنوقين حتى تعلم؟ فلما�	 ال تلتمس 	لعذR لنا مثلما 
 �Rضح �عذ	نا يا سيد� ظاهر �Rلك، مع 6: عذ Rلعذ	نلتمس 

R مستتر؟ مقدَّ
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"K: هذ	 	لبلد -يا سيد�- بلد تاجر 6هله باRعو:. 	نظر ما 
حققناI في عشر سنين من 	لمعامل �	لمشر�عا، فجئت بقر	R	تك 
	لتي سميتها >	الشتر	كية<، فلم يعد يأمن 6حٌد على ماله، لم يعد 
6حدٌ يقيم مشر�عًا Kال �K	 كا: مجنونًا. هذ	 	لدبس جا� بالماليين 
� �عرw عليك فكرK Uقامة 	لمعمل فشّجعته، �سألك Rلخا	من 
	لضما: فضمنت له، �جئت بنفسك فخطبت في يوm 	فتتا� معمله 
	لذ� 6قامه بماله. فبأّ� �ين يا سيد�، بأّ� �ين، بأّ� قانو:، بأّ� 
منطق تأخذ منه معمله؟! 6نا �	هللا ال 6عر� هذ	 	لرجل �ال صلة لي 
به �ال بغيرI، �لست مّمن يرتشي �ال من 	لذين تفّضلت فوصفَتهم 

بأنهم 6َكلة لحوm 	لفر	�"(١).
	لعلما� 	لناصحو: 6َكلة فر	�؟ 6ليس عيبًا يا سيد� 	لرئيس 
6: تهجو علما� بلد� 6ماm 	ألجانب بهذ	 	لكالm؟ �هل 	لذ� ُينِكر 
سلطانك،  في  �6نت  �جهك،  في  	لوقو�  على  �يجر`  عليك 
يكو: مّمن يبيع �ّمته بأْكلة فر	�؟ ال �	هللا، �لكن 6َكلة 	لفر	� هم 
	لذين ينافقو: لك �يتزّلفو: Kليك من 	لعلما� �من غير 	لعلما�، 
 mإلسال	مجّد��  :K ::مع فيقولو	لجو	لذين يقومو: على منابر 	
�جما_  	أليوبي،  	لدين   ��صال 	لعزيز،  عبد  بن  عمر  ثالثة: 
عبد 	لناصر! 	لذين كانو	 يقومو: على منابر 	لمساجد يوm �كر� 
مولد Rسو_ 	هللا عليه 	لصالU �	لسالm فيقو_ 6حدهم (في مسجد 
 mليو	مشق): "نحتفل � vR	مانة 6فخم شوR 6بي vRلر�ضة في شا	
 v6سبو ..."بمناسبتين عظيمتين، مولد 	لرسو_ �6سبوv 	لجامعا

______________________
في  تظهر  لم  لكنها  	لخطبة،  6صل  من  	ألقو	�  بين   Uلفقر	  Iهذ  (١)

	لطبعا 	لسابقة من >	لذكريا< (مجاهد).
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من   	لموبقا �كانت   	لمحّرما فيه  	Rُتكبت  	لذ�   	لجامعا
.	الختالy بين 	لبنين �	لبنا

هؤال� هم 	لمنافقو:، هؤال� هم 	لذين باعو	 �ينهم �ِ�َممهم 
.mمخالف لإلسال m	لتأميم حر	 	هذ :K :	لذين قالو	، ال �	بأكلة فر

	لرئيس 6: 6قو_ لك شيئًا �خر: Kنك  �	سمح لي يا سيد� 
مصر  �6هل   mلشا	 6هل  �بأ:  �لك،  في  شّك  ال   Uبالوحد تؤمن 
	لجنو�  بإRسا_  	النفصا_  بعد  	ألمر   R6صد فكيف  Kخو	:، 
�َسوS 	ألساطيل لحرK Yخو	نك في 	لشاm؟ هل تّم 	لقضا� على 
Kسر	ئيل �على كّل عد� لنا �لك، �	ستر	� جيشنا �جيشك من 
عنا� 	لقتا_، �لم يبَق 6مامه ميد	: يحاYR فيه �ال عدّ� يهجم عليه 

Kّال ميد	: 	لشاm �6هل 	لشاm؟
�قتل  	لضمائر  لشر	�  	ألمو	_   Iبهذ يا سيد�  بعثت  �كيف 
 ،�	�Rأل	ألجسا� �	6غلى من  Sألخال	لضمائر �	 :ّK 	ألخالS؟ 
من  يتكّلم  	لذ�  	لرجل  لهذ	  �ما  6خيه؟  ضمير  	أل�  يقتل  فهل 
باأللفا§   Yلعر	 يشتم  سعيد)  6حمد  (	لمدعّو   >Yلعر	  >صو

�	لُجَمل نفسها 	لتي كا: يشتم بها 6عد	� 	لعرY؟
نُعد نحتمله فتخّلصنا منه، فما  �K	 كرهنا ُحكَمك �لم  Kننا 
كرْهنا �	هللاِ مصر، �ال كرهنا �	هللاِ 	لوحدU، �ال كرهنا شخصك �ال 
6نكرنا عليك 6عمالك 	لحسنة. �قد 	لتمسنا لك 	لمعا�ير، فلما�	 ال 

تلتمس ألخيك عذR	ً؟
لقد قر6 �6نا صغير في كتاY 	لمدRسة 6: صيا�	ً كا: يذبح 
	لعصافير في يوm با�R �يبكي، فقا_ عصفوR لرفيقه: 6ما تر� Rِّقة 
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قلبه �	نسياY �معه؟ قا_: ال تنظر Kلى عينه 	لتي تدمع �لكن Kلى 
يدI �ما تصنع! 

 .Y	النتد	 m6ينا ما لم نَر مثله 6ياR لقد .Uلوحد	 mلقد ُ�بحنا 6يا
 vلشر	لعصيا: �مخالفة 	� Sلفسو	6ينا من R لعظيم؛ لقد	هللا 	� �K
 �	الختالy �	لتكّشف، �	لحكم بغير ما 6نز_ 	هللا، �خنق 	لحّريا
�َكّم 	ألفو	I �َعْقل 	ألقالm، �سجن 	لنا� بال �نب �6نبوI �ال حكم 
 mهللا �ال 6يا	لفرنسيين، "ال �	 mُحكم به عليهم، ما لم نَر مثله 6يا
	لثوUR. �لقد صبرنا حتى ضّج من صبرنا 	لصبُر، �لم نعد نحتمل 

	أللَم فقلنا: �I! فهل كا: معنى �لك 6ننا 6عد	� 	لوحدU؟"(١)
K: 	لوحدU يا سيد� ال توصف بذ	تها بأنها خير �6 6نها شّر، 
{�ال  �قوله:  {�َتَعا�نو	}  قوله:  بين   Uحد	� �ية  في  جمع  �	هللا 
َتَعا�نو	} فقا_: {�َتَعاَ�نو	 على 	لبِرِّ �	لتَّْقو�، �ال َتَعا�نو	 على 
	إلْثِم �	لُعْد�	ِ:}. �K: 	ّتحد جماعة من 	لمحسنين �تعا�نو	 على 
Kنشا� جمعية خيرية كا: �لك خير	ً، �K: 	تحد 	للصو� �تعا�نو	 
على تأليف عصابة Kجر	m كا: شر	ً. �لو جعلتموها �حدU بِّر �تقو� 
�	ّتبعتم فيها شرv 	هللا �لم تتعّد�	 حد��I لظللنا كما كنا، مرّحبين 
بها ُمقبِلين عليها. �لكنكم جعلتموها لإلثم �	لعد�	:: عد�	: على 
6حكاm 	لشرv، عد�	: على 6مو	_ 	لنا� �حّرياتهم. 6فتبكي عليها 

بعدما ��6َتها؟
لقد �َهَبْت ُلْبنى فما 6نَت صانُع؟6تبكي على ُلبنى �6نَت تَرْكَتها؟

______________________
 (١) 	لجمل بين 	ألقو	� من 6صل 	لخطبة، لكنها لم تظهر في 	لطبعا

	لسابقة من >	لذكريا< (مجاهد).
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ليبِك عليها من لحس عسلها، ال من لسَعته 	لنحل من حو_ 
	لعسل. ليبِك عليها من قطف ��Rها، ال من َ�ِمَيت 6صابعه بشوكها. 

ليبِك عليها من 6كل لحمها، ال من ُغّص �	ختنق بعظمها.
على 6: هذI 	لدنيا ?	ئلة يا سيا�U 	لرئيس، ?	ئل كّل ما فيها؛ 
كا:  لَمن  �	مت  �لو  	لسلطا:،  �ال  	لما_  �ال  يبقى  	لُملك  فال 
بين  تقف غد	ً  	لذ�  	هللا  	ّتق  	هللا،  فاّتِق  Kليك.  لما �صلت  قبلك 
يديه �حد�، ليس معك من يحّف بك �ال من يهتف لك �ال من 
يحميك. �سيسألك 	هللا عن كّل قانو: مخالف للشرv 6صدRَته، 
�عن كل قر� من 6مو	_ 	ألّمة: من 6ين جمعَته �6ين 6نفقَته، �عن 
كل عوUR كشفَتها R �6ضيت بكشفها، �عن كل منَكر 6قرRَته �6 
 mليو فاستِعّد  	المتحا:،  هنالك  تمنعه...  فلم  منعه  على   Rقد

	المتحا:.
ال   mليو Rئيس  �كل  حاكم  �كل  ملك  كلُّ   Yَ	لجو	 �ليعّد 
Rئيَس فيه �ال حاكَم �ال ملك، يوmَ ينا�� 	لمنا��: لمن 	لُملك 

.Rلقّها	حد 	لو	لمجيب: هللا 	؟ فيجيب mليو	
�6نتم يا 6يها 	لضّباy 	لذين 6نقذ�نا من هذ	 	لبال� 	لذ� لم 
نستطع له بالحسنى �فعًا: لكم 	لشكر، �6سأ_ 	هللا 6: يوّفقكم Kلى 
ما فيه RضاI، �6: يجّنبكم خطيئا من كا: قبلكم، �6: ُيلِهمكم 
Kصال� ما فسد من 	ألموK� Rبطا_ ما حد� من 	لمنَكر	. �6سأ_ 
	هللا 6: ُيعيَد لنا 	لوحدU 	لتي يرضاها 	هللا، �حدU 	لتعا�: على 	لبِّر 

�	لتقو�، �حدU 	لعد	لة �	لحّرية �	لمسا�	K .Uنه سميع 	لدعا�.
*   *   *
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هذ	 َنّص 	لكلمة 	لتي 6ُ�يَعت، �لكنها ليست 	لتي كتبتها �6_ 
 Rفيها سخرية، �فيها نا� mلقد كتبت كلمة عنيفة فيها هجو .Uمّر
 ،Rلعطا	 mبنتي، عصا �تلتهب �با��R يتفّجر. �لكن صهر� ?�
با��Rها،  من  6نقص   :6� ناRها  من  6هّد�   :6  	�6R لنا،   UخوK�
فكتبت هذI �طلبت Kلى 	إل�	عة 6ّال ُيذيعو	 	أل�لى. �كا: 	لموكل 
 Rفكا� ُيِصّر، �6صر ،v	عة ضابطًا متحّمسًا فعّز عليه 6ّال ُتذ	باإل�

.ُ�R6 حتى كا: ما
	لنا�،  �سمعها  	لكلمة   Iهذ فألقيت  	إل�	عة  Kلى  �هبت 
�عد Kلى �	�R. �كذلك 6نا في حياتي كّلها: 6خطب 	لخطبة �6 
�6يع 	لكلمة �6 6كتب 	لمقالة تزلز_ 	لبلد �Rبما 6ّثَر في مجر� 
خاصة  من  نفر  مع   �6  �R	� في  بنفسي  منفر�  �6نا  	ألحد	�، 
 .mلحكا	لى لقا� K 6صدقائي؛ ال 6ستثمر ما 6قو_ �ال 6جعله �سيلتي
 Iعن هذ ُتقَبل شها�ته مّمن كتب مذكر	 �لقد شهد كثير مّمن 
	لحقبة، �قالو	 �بّينو	 ما كا: لكلمتي من 6ثر كبير، �بأ: مناطق في 

سوRيا ما 6ّيد 6هلها 	النفصا_ Kّال بعدما سمعو	 كلمتي.
 mّ�� لنا�، �سخطها ��ّمها	من  Rتضاها �6ثنى عليها جمهوR	
 قائَلها جمهوRٌ من 	لنا�. ��6	عتها �6 �6	عت فقر	 منها �K	عا
عربية كثيرU، �عّلق عليها 	لمو	فق �	لمخالف �	لصديق �	لعدّ�، 
حتى �K	عة Kسر	ئيل 6عا�تها مّر	 �عّلَقت عليها بما شا� �شا� 

لها هو	ها �بغضها 	لعرYَ �	لمسلمين، �كتَبت عنها 	لصحف.
نفسي  	لنجا� 	إلعالمي. �لكني 6حاسب  �هذ	 هو مقيا� 
	آل: فأفّكر �6سأ_: هل كنت مصيبًا فيها �6 مخطئًا؟ ال بالمقيا� 
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	إلعالمي بل 	إلسالمي. هل 6ُثاY عليها m6 6`	َخذ بها؟ 6ال يمكن 
6: 6كو: قد 6عنت بها على ?يا�U 	لفرقة �	النقساm؟ K: لي نفسًا 
لّو	مة، 6عمل 	لعمل ثم 6عو� فألوm نفسي عليه �6حاسبها به في 
	لدنيا قبل يوm 	لحساY. فهل 6نا 	لمخطئ فيها 	لَملوm عليها؟ هل 
ُيالm َمن يشتكي �قع 	لسياy عليه �يصر� �6 يشتم، m6 ُيالm من 

يضربه بغير حّق؟
6ّما �6R 	لنا� فال 6?عم 6ني ال 6بالي به 6بد	ً، �لكن 6قو_ 
صا�قًا Kنني ال 6بالي به كثير	ً؛ K: 	لذ� يهّمني 6ّال 6ُسِخَط 	هللا علّي 
 Iهللا على هذ	به نفسي لعقابه. فهل يعاقبني  w6ّال 6عمل عمًال 6عّر�

	لكلمة �على موقفي يوm 	النفصا_؟
	هللا يوm 	لقيامة ال يسألنا فقط: ما�	 عملتم؟ بل يسألنا: لما�	 
عملتم؟ �6 6: 	هللا يحاسب على 	لنّيا مع حسابه على 	ألفعا_. 
_ عليه ما في 	لقلب: {يوmَ ُتبَلى 	لسر	ئُر}، �6 ُتختَبر  بل K: 	لمعوَّ
 بها جلب �R6 هللا يعلم 6نني ما	لضمائر. �	ما تنطو� عليه � 	لنّيا
 �فع مضّرU عني (�ال �فعُتها)، �R6 منفعة لي (�ال جلبُتها)، �ال
 mّ� لمنَكر، �في	 RنكاK لحّق �في	قامة K كة فيRلمشا	بها  �R6 بل

	لمسي� �في مد� 	لمحسن.
*   *   *

�جا� خطبة 	لجمعة. �كنت قد �عد 6: 6توّالها 6نا �6: 
	لعقيبة في طر� �مشق، �6 كا:  	لتوبة في حّي  تكو: في جامع 
يومئذ في طرفها. في هذ	 	لحّي ُ�لد �فيه �Rجُت، �فيه فتحت 
عيني على 	لدنيا، �لي في جامع 	لتوبة �كريا َجّمة �تاRيخ طويل، 
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.�لهذ	 	لجامع مز	يا Rبما تحّدثت عنها يومًا في بعض 	لذكريا
كبير	ً  �	?�حامًا  هائًال  فوجد حشد	ً  	لمسجد  Kلى  �هبت 
	لصديق  خطب   mيو 	لثقافي<   vألسبو	<  Iَسّمينا فيما  كا:  كالذ� 
قد  	إل�	عة   ��جد عليه،  	هللا  Rحمة   Uهر? 6بو  	لشيخ  	لعّالمة 
يصل  مكا:  كل  في  	لخطبة   Iهذ إل�	عة   �	ستعّد �التها  نقلت 
Kليه صوتها. �6لقيت كلمة مكتوبة، لم ُتنَشر كاملة قبل 	ليوK� mنما 

نشر في >	ألياm< جز�	ً منها.
�هذ	 هو َنّص 	لخطبة 	لتي 6ُلقَيت ��6يعت من جامع 	لتوبة في 

�مشق يوm 	لجمعة 	لسا�� من 	لشهر 	لعاشر من سنة ١٩٦١:
	لحمد هللا، 	لحمد هللا، 	لحمد هللا.

6تذكر�: ليلة 	جتمعنا بكم في هذ	 	لمسجد من نحو خمسة 
تنكز  جامع  في  	إلسالمي  	لثقافي  	لموسم  	فتتحنا  بعدما  6شهر، 
Rجالهم،  من   	لمئا يومئذ  لقد جّند�	  	لحّق؟  كلمة  فيه  �6علّنا 
��ّسو	 بين 	لنا� جو	سيسهم لُيوِقعو	 	لفتنة بينكم، فلم يستِجب 
ليفّرقوكم  �قيقة  تسعين   R	ألنو	 �6طفؤ�	  منكم.  6حٌد  	لفتنة  لند	� 
�ُيِحّلو	 	الضطر	Y فيكم، فتكّلم 	لخطبا� في 	لظالm �سمع 	لنا� 
 .mلظال	لكنا لسنا 6طفاًال يخافو: � ،Rلنو	نحن نحّب � .mلظال	في 

�6شعلتم 	لمصابيح فضّو6تم 	لمسجد.
 .IRّال 6: ُيتِّم نوK هللا	ههم �6بى 	هللا بأفو	 Rنو 	6: يطفئو 	��	R6
 Rلنها	قد تّم، �ها نحن �6ال� نجي� في �ضح  Rلنو	 	ها هو ��

لنعلن كلمة 	لحّق كرU 6خر�.
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�لشمس، فَمن   نو �ننا نخطب في  �لحمد هللا.  �لحمد هللا، 
يستطيع &% يطفئ علينا نو �لشمس؟ َمن يقد &% يسّو! علينا �جه 
�لظهير9؟ �للهّم لك �لحمد. {ُقِل �للُهمَّ مالِكَ �لُملِك، تؤتي �لُملَك 
َمن  �ُتِذ=ُّ  تَشاُ?،  َمن  �ُتِعزُّ  تَشاُ?،  ْن  ممَّ �لُملَك   Cُتنِز� تشاُ?،  َمن 

تشاُ?، بيِدJَ �لخيُر �ّنَك على كّل شيٍ? قديٌر}.
 ،9لقد كا% �جتماC تنكز &ّ�= سطر في مقّدمة كتاO هذM �لثو
كا% &�َ= Wلز�= &صاU Oلك �لصرS. لقد هّز تلك �لحكومة ِهّز9 
Wعزَعت &كانها، �لكن �هللا كّف يدها عّنا فلم تستطع &% تؤUينا. 
�ما بقّوتنا �قفنا في �جهها �ال بَحْولنا، بل بحو= �هللا �قّوته. �ال 

حو= �ال قّو9 �ّال باهللا.
 \&�لقد كنت &نظر في �جوM �لنا[ �&نا &تكّلم في تنكز، 
�لعيو% تبرa �بتهاجًا �حماسة �!هشة �خوفًا. لقد كا% يبد� عليهم 
 Mنَستهم هذ& لقد  ما يسمعو%؛  &نهم يسمعو%  كأنهم ال يصدقو% 
�لسنو�gُ �لثالf &% في بلدهم َمن يقو= مثل هذ� �لكالd. نسو� من 
طو= �ألسر &ياd �لحّرية، نسو� بطوالg &نفسهم، فجئت &Uّكرهم 

بأنفسهم �ببطوالتهم.
�لكن شياطين �لمباحث ��لمكتب  ،gالجتماعا� Mهذ gستمّر��
�حو� يعملو% على هدمها. لم يهجمو� علينا من &ماd في  mّلخا�
&طر�فها  من  �ليها  تسّللو�  بل  �لسبع،  ضربة  فيضربو�   �لنها �هج 
�ال يحّب &% يعيش  ،dّبو� �ليها في �لظال! .يقرضو% منها قرr �لفأ

��لجو�سيس. aلُفّسا�� O��لعقا mّال �للصو� dفي �لظال
�لكنها  حولها،  من  �لعلما?   aتفّر� عليها  �لضغط  فاشتّد 
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�جد -على �لك- من ثبت عليها Rغم 	لضغوy �	لدّ� �	إليذ	�. 
ثم ضُعَفت كما تضعف 	لموجة 	لعالية 	لتي تضرY 	لشاطئ ضربة 
يتطاير Rشاشها �يرعب منظرها ثم ترتّد عنه شيئًا فشيئًا حتى تهمد. 
همَد موجة تنكز، �لكن 6ثرها في 	لبنا� 	لذ� تلّقى ضربتها كا: 

�	ضحًا.
�	ستمّر حكاm �لك 	لعهد سائرين على طريقهم. �مّس 	أللُم 
كّل قلب �مَشت 	لشكو� على كّل لسا:: صاحب 	لدين يشكو ما 
ير� من 	نتشاR 	لمحّرما، �Kعال: 	لمنَكر	، �تر� 	لفر	ئض 
�كشف   Sلفسو	 فشو  من  يشكو   Sألخال	 �صاحب   .�	لطاعا
�	ألعما_  	لما_   Y6صحا�  .�	لبنا 	لبنين   yختال	�  	Rلعو	
�	لنهَب   ،Rإلفقا	 �ُخّطة  	لضر	ئب   Uكثر�  S	ألسو	  R	بو يشكو: 
	لُمعَلن �	لغصَب 	لظاهر باسم 	لتأميم. �	لمعّلمو: �	آلبا� يشكو: 
هز	_ 	لمناهج �قّلة 	لعلم، �صر� 	لتالميذ عن ��Rسهم باللعب 
�	لعامل  �	لموظف  	لليل.  في  (	لتلفزيو:)  �	لر	ئي   Rلنها	 في 
يشكو	: 	لغال� 	لذ� لم يُعد ُيطاS. �	لناُ� جميعًا يشكو: 	لقحط 
 	لذ� كتبه 	هللا علينا هذI 	لسنو	، جز	ً� لنا على هتك 	لحرما
قالها �?ير  	لتي  	لخبيثة  	لكلمة  تلك  	لمحّرما، �على  �Kعال: 
 mليو	بعد  �من �?R	� �لك 	لعهد حين خطب فقا_: Kننا ال نحتا

Kلى Rحمة 	لسما�!
�عجز  �	لبال�،  	لغال�  �كا:  	لما�،   Rغا� 	لسما�  فشّحت 

�لك 	ألحمق 	لمغر�R عن 6: ُينِز_ علينا هو 	لمطر بدًال من 	هللا.
نسو	 	هللا فنسَيهم، �جاهر�	 بالمعاصي فعاقبهم، �لّما Rجعو	 
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فاستغفر�	 غفر 	هللا لمن Rجع Kليه منهم �6نز_ 	لمطر عليهم.
�تلّفتنا نفّتش عن 	لُمنِقذ فلم نجدI. �6ين نجدI؟ �	لشعب 
في  بّرية  ��لة  6قو�  فرنسا  كانت   mيو فرنسا  �جه  في   Rثا 	لذ� 
	لعاَلم في 6عقاY 	لحرY 	أل�لى �نّكل بفرنسا -على قّوتها يومئذ 
يومًا  	لشعب   �ها لقد  يتحّر�؟  �ال  ينطق  يُعد  لم  �عنفو	نها- 
نصف  	لخبز  كيل  ثمن  Rفَعت  ألنها  بنيانها  �ضعضع  بالحكومة 
6ين  يهيج؟  �ال  يتحّر�  فال  كله  هذ	  ير�  	آل:  باله  فما  قر�، 

	لرجا_؟ 6لم يبَق في 	لشاR mجا_؟
�يئس 	لنا� �قنطو	، �لكني لم 6يأ�؛ كنت 6عيد عليهم ما 
 	آل:، �6 يوm كتابة Rكتبته عن بر�� من 6كثر من ثالثين سنة (صا
هذI 	لحلقة، خمسًا �خمسين سنة) حين شّبهت 6هل 	لشاm ببر��: 
تلقاI يمشي ها�ئًا مستكينًا يجر` عليه 	لقط فال يبل ما`I بطَن 	لقط 
�يرميه 	لّصبية بالحصى فيستقّر في R6ضه 	لحصى، فما هي Kّال 6: 
 Sُيغِر� mيهد� ،wRأل	لضّفتين �يسيح في 	فيعلو على  Uفجأ Rيثو

�يفعل 	ألفاعيل. فال يغّركم من بر�� لينه �	ستكانته.
�	نتظرنا ثوUR بر�� فطا_ 	النتظاR، فد	خل 	لقنوyُ نفسي، 
فخطبت من شهر في مسجد 	لجامعة، فأبلغت �صّرحُت �نفضت 
كل ما كا: في صد�R. �	لذين صّلو	 يومئذ في 	لجامعة سمعو	 
�	هب  6ني  6علنت  ثم  �	Rيت،  �ال  �	Rيت  ما  6ني  �علمو	  هذ	 
فُمغِلق علّي بابي �منفر� بنفسي �بكتبي. �كد 6مشي في موكب 

	ليائسين.
هنالك حينما 	ستحكَمت 	أل?مة �عّمت 	لُغّمة، قاm هؤال� 
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لنفر من 
لضّبا�، قا� هؤال� 
لنفر 
لذين ال �عرفهم من 
لضّبا� 
يقولو� للحاكم: مكانك! ال تتقّد�. 
%فع يد" عن 
لشا� فإ� فيها 

%جاًال يمنعو� عنها 
لضيم.
كا� مع �8لئك 
لسلطا�، 8كا� معهم 
لجيش، 8معهم 
لما7. 
�ّما هؤال� فلم يكن معهم شي� من هذ
، 8لكن كا� معهم سال< ال 
يعرفه َمن يحكم مصر 
ليو� 8ال تعرفه �ميركا 8ال %8سيا. هو سها� 


ألسحا%. هل تعرفو� ما سها� 
ألسحا%؟

لتر" فعاثو
 في بغد
I �8فسد8
 فيها  Iلمعتصم بجنو
لما جا� 
شكا Qليه �هل بغد
I، فما �شكاهم (�O لم يستِجب لشكو
هم 8لم 
بَِم تهّد8Iنني 8
لسلطا� معي 8
لجند  ُينِصفهم). فهّدR8I، فقا7: 
معي 8
لما7 معي؟ قالو
 نهّدI" بسها� 
ألسحا%. قا7: 8ما سها� 

لسما�   U
�بو فيها  ُتفَتح  
لتي  
لساعة  في  نقو�   :
قالو 
ألسحا%؟ 

هللا: �ال هل من مستغِفر فأغفر له؟ �ال هل من  OIفيها منا OI8ينا
سائل فأعطيه؟ فنمّد �يدينا 8نقو7: يا %Uّ عليك بعبد" 
لمعتصم. 
فجز^ 
لمعتصم 8قا7: ما لي بذلك من طاقة. 8بنى مدينة ُسّر َمن 

%�` 8نقل 
لتر" Qليها.

لذO �عا� هؤال� 
لضّبا�. 
هذ


لنصر ليس بالَعَدI 8حدR 8ال بالُعَدI، 8لكن  �� 
هذ
 لتعلمو
نصيب  لكا�  
لماIّية  بالُقَو`  
ألمر  كا�  8لو  يشا�.  من  ينصر  
هللا 
 cَلُعّد
 �8لئك  �عّد  لقد  8الIتها؛  من   eساعا بعد   eلمو
  c%لثو

سال<  Qبليس،  عبقرية  عنه  تفّتَقت  سال<  بأقو`  Iمشق   Uلضر
 �� تقد%  8كانت  Qلينا،  8ِسيَقت  
لصو
%يخ  8ُهّيئت  
لصو
%يخ. 
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	لذ�  	للو	�  قائد  �6قفها؟  	لذ�  فما  بلدتنا �ثوRتنا،  تقضي على 
حضر مصا�فة؟(١)

ال؛ ليس في 	لدنيا مصا�فا، �لكن 	هللا 6خرجه من فر	شه 
 Uلَمَر�	لرتَل �يرّ� 	لمناسب ليقف 	لوقت 	لطريق في 	في  Iسّير�
 Kلى قماقمها قبل 6: تنطلق فُتهِلك 	لحر� �	لنسل. Kنها �عو	
في  عليهم  	لمعتد�  	لمظلومين  	لبلد،  هذ	  6بنا�  من  	لمظلومين 
�ينهم �في 6خالقهم �في كر	متهم �في حّريتهم �حّرية �6ال�هم 
.Yهللا حجا	فليس بينها �بين  mلمظلو	 Uعو� 	لهم. فاتقو	في 6مو�

يا 6يها 	إلخو	:، لقد كنت 6صغي Kلى 	لر	ّ� (	لر	�يو). �ما 6نا 
من ُعّشاS 	لر	ّ� �ال 6نا من 	لعاكفين عليه، �لكن 6ياm 	لثوUR ُتغر� 
باإلصغا�. �كنت 6فتح هذ	 	لمحّطة 	لتي لست �R�6 لما�	 كذبو	 
 mعلى حكا mلكال	فكنت 6سمع منها  ،>Yلعر	 فسّموها >صو
	لشاm �	لوقيعة في 6هل 	لشاm بلسا: هذ	 	ألحمق 	لسفيه 	لذ� 	سمه 
 mلشا	محّطة  vفأسمع �فا Uحد	� Uشعر Uإلبر	6حمد سعيد، فأحّر� 

�	لكالm على حكاm مصر، فآسى �6تأّلم لِما صرنا Kليه.
______________________

(١) هذK IشاK URلى ما حد� ليلة 	النتفاضة في ٢٨ 6يلو_ (سبتمبر) سنة 
زU بالصو	Rيخ لضرY 	لحركة بأمر  ١٩٦١، عندما تحّرَكت ُقّو	 مجهَّ
من 	لضّباy 	لمصريين، �لكن هذI 	لقو	 	لتقت في 	لطريق بقائدها 
	لسو�R 	لذ� كا: يحمل Rتبة لو	�، فأ�قف Rتل 	لدّبابا �	لمدفعية 
 �كها لم يكن نظاميًا، فال بّد من عو�تها لتخر �6مرها بالعو�U أل: تحرُّ
 مّرU 6خر� بأمر منه. �هكذ	 	ستطاv 6: يد6R �قوv حرY بين قطعا

	لجيش 	لسو�R 	لمختلفة.
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6َنُسّب 6نفسنا بدًال من 6: َنُسّب عدّ�نا؟ �نهدm مجدنا بأيدينا 
�نقتل 6نفسنا بسالحنا؟ ��6كر 	لذ� َسّن هذI 	لسّنة �عّلمنا 	لحملة 
على Kخو	ننا، فأعّد �لك �نبًا له جديد	ً. �6مّد يد� ألغلق 	لر	ّ� �K لم 
6ُِطق 	إلصغا�، ��K	 بي 6سمع 	لكالm ينتهي من �مشق فيمو� 	لجّو 
فجأU بهذ	 	لنشيد نفسه يخر� قويًا عاصفاً مجلجًال. �6سمع من مصر 
 Yيتلو كتا �Rلقا	فأسمع  mلشا	لى K جعRهللا فأ	 Yيتلو كتا �Rلقا	
 ،Rالستعما	 mّ�َ� Yلعر	ِ�ْكر � Uلوحد	هللا. �6سمع من هنا تمجيد 	
�6سمع من هنا� mّ�َ 	الستعماR �ِ�ْكر 	لعرY �تمجيد 	لوحدU، حتى 
K: من 	لمصا�فا 	لعجيبة 6: 	لخطبة 	لتي 6ُ�يعت من �مشق 	لجمعة 
	لماضية ال تكا� تختلف عن 	لتي 6ُ�يعت من 	لقاهرU، �	آليا 	لتي 

	سُتشهد بها هنا هي 	آليا 	لتي 	سُتشهد بها هنا�.
فما 	لذ� فّرS بيننا �بين Kخوتنا في مصر ما �	m يجمعنا حّب 
	لوحدU �نشيد >	هللا 6كبر< �هذ	 	لقر�:؟ �K	 كا: 	لقر�: يجمعنا فما 

	لذ� يفّرقنا؟
لقد فّرَقنا 	لذين حكمونا 6ياm هذI 	لوحدU حين لم ُيِقيمو	 فينا 
حكم 	لقر�:. �صف 	هللا 	لمسلمين فقا_: {�	لذيَن 	ستجابو	 لربِّهم 
 �Rألمر شو	بيَنهم}، فهل كا:   �R6ْمُرُهم شو� Uَلّصال	 �6قاُمو	 
لرسوله ‘:  	هللا  قا_  لقد  فينا؟  يحكمو:  كانو	  	لذين  �بين  بيننا 
{�َشاRْ�ُِهم في 	ألمِر}، فامتثل �هو 6فضل 	لخلق �6كمل 	لبشر. 
فهل 	متثل َمن كا: يحكمنا هذ	 	ألمر؟ �هل 	لشو�R 6: نحشد 
	لعو	mّ �ُنلقي عليهم كالمًا ضخمًا بالمكّبر	 	لضخمة ال يفهمونه 
�ال يستمعو: Kليه، �لو 	ستمعو	 Kليه �فهموI لما 	ستطاv 	لمخالف 

منهم 	لرّ� عليه؟
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تصّو�R	 طبيبًا في مستشفى R6	� 6: يلجأ Kلى 	الستشاUR 	لطّبية 
في عملية جر	حية، فلم يأِ بنا� من كباR 	ألطّبا� فيغلق عليه 
في  من  كّل  بل جمع  مهل،  على  �يكّلمهم  	لغرفة   Yبا �عليهم 
	لمستشفى من مرضى �مريضا �ممّرضين �ممّرضا �خا�مين 
هل  يسألهم:   �	لسطو  Sفو من  يكّلمهم  �هب  ثم   ،�خا�ما
نخّدR 	لمريض باإلبر �6 بالموRفين؟ �نشّق بطنه من 	لّشما_ m6 من 
	ليمين؟ �هم يصيحو: �ينا��:: يعيش 	لطبيب! فيكو: صياحهم 

�هتافهم مو	فقة له على ما يريد.
 mكا: حربه 6ماR6 سها معRلقتا_، 6يد	لذ� ُيِعّد ُخّطة 	لقائد 	�
مصّوIR (�6 	لخريطة) �6 يقر`ها على 	لجند كلهم �سط ضّجتهم 

�هياجهم؟
	لر�6   Y6صحا� �	لعقد  	لحّل  بأهل  تأتي   :6  �Rلشو	  :K
 Uخبر �6لي  Rجاًال   mلشا	 في   :K� 	ألمر.  عليهم   wفتعر �	لعلم 
فما   .Uخبر�  �6R �6لي  منهم  6كثر  Rجاًال  مصر  في   :K�  ،�6R�
لرجا_ 	لشاm لم ُيسَمع لهم �6R �ال ُيَحّس لهم �جو�، �ما لرجا_ 

مصر، �مصر m6 	لرجا_، ال يز	لو: متو	Rين باألستاR؟
 SR�? في  كانو	  خمسة  كمثل   Uلوحد	  Iهذ �َمَثل  َمَثلنا   :K
باRعين،   URبّحا �كانو	  َخِطر،   Rمنحد شال_  �6مامهم  نهر  في 
فقالو	:  ?�Rقهم  من  6كبر  مركب  في  Kخو	نهم  من  جماعة  فر�6	 
�	حد  �	لخطر  �	حد  �	لطريق  متفّرقين،  متباعدين  نمشي  لنا  ما 
�	لمقصو� �	حد؟ فتعالو	 نّتحد جميعًا. �Rبطو	 	لز�SR بالمركب 
�قالو	 لُرّبانه: 6نت Rُّباننا جميعًا، فاسلك بنا طريق 	لسالمة ��6صلنا 

Kلى 	لبّر 	آلمن. فقا_: لكم �لك علّي.
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�لكنه ما كا� يمشي بهم قليًال حتى 	نحر� عن 	لطريق �	بتعد 
منهم،   �R	فتو  Iُيرِشد�  :6 	لخطر، فحا�لو	  	لغاية ��نا من  عن 
فصاحو	 به فأعرw عنهم، فتكّلمو	 فسّلط جندI عليهم، فهمسو	 
فوشى جو	سيسه بهم، �?	� فمّد يدK Iلى 6مو	لهم، ثم قّيدهم من 
	لشال_  على  6شرفو	  حتى  ُمكَرهين،  فسكتو	  �R6جلهم،  6يديهم 

��6R	 	لمو عيانًا.
هنالك 	ستطاv نفر منهم 6: ُيطِلقو	 6يديهم من 	لقيد، �6: 
يقطعو	 	لسلسلة 	لتي تربط ?�Rقهم بالمركب، �6: يساRعو	 Kلى 

	البتعا� عن 	لخطر. فهل 6جرمو	 في �لك جرمًا؟
*   *   *



٩٠



٩١

-١٦٢-
عندما ?عمت 	لصحافة 	لناصرية 6ني ُ�بِحت

6نا لست هنا في موضع 	لمؤ�Rّ 	لذ� يجمع 6طر	� 	لحو	�� 
�يحّققها �يحكم لها �6 عليها، Kنما 6نا �	حد من 	لنا� 6كتب ما 
6Rيت �ما سمعت، بل �6ّ�: ما بقي في �هني من �كريا ما 6Rيت 
6لقيها،  	لتي  	لعا�U ال 6كتب خطب 	لجمعة  �6 سمعت. �6نا في 
بل Kني منذ خمس عشرU سنة �6 تزيد لم 6ُعد 6كتب 6حا�يثي 	لتي 
6بّثها من 	إل�	عة �6 6عرضها في 	لر	ئي. �لكن خطبة 	لجمعة 	لتي 
6ُلِقَيت عقب 	النفصا_ ��6	عتها �K	عة �مشق يوm ١٣٨١/٥/٢هـ 
 من مصا�R 	لتاRيخ، ثم Kنها لم ُتنَشر قبل 	ليوm أل�_ّ من Rصا
R6	� 	الّطالv عليها على مكا: �جو�ها. لذلك 	ستجز لنفسي 6: 
6نشرها هنا، �6: 6صل 	ليوm ما 	نقطع منها فأبد6 من حيث �قفت 

في 	لحلقة 	لماضية.
*   *   *

قلت: هنالك 	ستطاv نفر منهم 6: ُيطِلقو	 6يديهم من 	لقيد، 
�6: يقطعو	 	لسلسلة 	لتي تربط ?�Rقهم بالمركب، �6: يساRعو	 

Kلى 	البتعا� عن 	لخطر. فهل 6جرمو	 في �لك جرمًا؟
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من  علينا  يتكّلم  من  سيسكت  Kخو	نًا؛  سيبقو:  6نهم  على 
>صو 	لعرY< �يسكت من يد	فع عّنا من �K	عة �مشق، �يبقى 
�يبقى   ،mلشا	 �من  مصر  من  �يجلجل  يدّ��  6كبر<  >	هللا  نشيد 
صو 	لقا�R في مصر �صو 	لقا�R في 	لشاm ُيذيعا: في 	لدنيا 

	لخير �	لحّق �	لُهد� حين ُيذيعا: �َ� 	لقر�:.
Kنها لن تنفصم ُعر� 6ُُخّوتنا �لن تتفّرS �حدتنا، ما �	مت 
تجمعنا كلمة >	هللا 6كبر< �يجمعنا كتاY 	هللا. �ستبقى 	لوحدU غايتنا، 
K: لم تنجح تجِربتها 	أل�لى فينا فسنعيدها كّرU 6خر�، �مّرU ثالثة، 

.��ال نز	_ نجّرY حتى ُيكَتب لتجِربتنا 	لنجا
Kنها �حدU قّرRها YّR 	لعاَلمين، �نز_ بقر	IR 	لوحُي 	ألمين 
على قلب سيد 	لمرَسلين فقا_ له: {Kّنما 	لمؤمنوَ: KخوUٌ}، �ما 

قّرIR 	هللا لن ُيبِطله Kنسا:، �ما 6برمه 	هللا ال تنقضه يد بشر.
�بعد، فلقد كد 6ثني على 	لقائمين بهذI 	لثوUR ��6كر لهم 
�6نهم  	إلخال�،  سبيل  �سلكو	  	لعقل  طريق  فيها  	تبعو	  6نهم 
6يديهم من  ضربو	 للنا� مثًال ما سمعنا به من قبل حين نفضو	 
	لُحكم �عا��	 Kلى ما كانو	 عليه من قبُل، خاضو	 	لمعركة �عّفو	 

عن 	لغنائم.
لقد كد 6ثني عليهم، �لكني �كر 6: هذI 	لمنابر ليست 
�ليست  ألRبابها،  �ال   للحكوما هي  �ال  ألهلها،  �ال  للدنيا 
 	لدنيا �ُسّخر 	تُّخذ �سيلة Kلى  للّذm. لقد طالما  للمد� �ال 
ألهو	� 	لحاكمين، �Rكبها 6نا� ليسو	 خليقين بها �ليسو	 من 6هلها 
يمدحو: من فوقها �يذّمو:، يمدحو: كل حاكم، فإ�	 ?	_ �جا� 
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غيرI عا��	 فمدحو	 َمن �ّمو	 ��ّمو	 من كانو	 يمدحو:! حتى لقد 
 Uلَكَفر	 	6: �كر� بلغ بهم 	ألمر في هذI 	لسنين 	لثال� 	لماضيا
 ،mلسال	� Uلصال	هللا عليه 	سو_ R عليهم على منبر 	بأسمائهم �6ثنو
�كل منبر في كل مسجد منبر Rسو_ 	هللا، ال ُيقا_ من فوقه Kّال ما 

يرضاR Iسو_ 	هللا صّلى عليه 	هللا.
Kنه ال يجو? 6: ُيسمع من فوS هذI 	لمنابر Kّال: قا_ 	هللا �قا_ 
Rسو_ 	هللا، ��K	 تكّلمنا فيها عن 6حد	� 	لبلد فإنما نتكلم لنبّين 
ُحكم 	هللا عليها �قو_ 	لشرv فيها. �من صعد هذ	 	لمنبر خر� من 
شخصه �َتجّر� من �R	ئه �ميوله، �سكت لساُنه لينطق 	لشرv على 
 mهللا، �هو مقا	هللا ‘ لُيبّلغ �ين 	سو_ R مقامًا قامه mنه يقوK .لسانه
تتقّطع ��نه 6عناS 	لرجا_. �لوال 6: 	لخطبة شعيرU من شعائر 	لدين 
�فريضة من فر	ئض 	إلسالm �6نه ال بد منها، لفّضلت 6: تنكسر 

.mلمقا	 	جلي عن 6: 6?عم لنفسي 6ني 6صلح لهذR
على 6ني لست 6نا 	لذ� يتكلم 	آل: من فوS هذI 	ألعو	�. 
من  �	حد	ً  	لنا�،  من  Rجًال  6كو:   wRأل	 على  6كو:  حين  6نا 
 Uلعلما� �ال سطو	ألغنيا� �ال علم 	لخلق، ليس لي ِغنى 	 Rغما
 	ألمر	� �ال �جاهة 	لوجها�، �لكني حين 6صعد هذI 	لدRجا

6كو: شيئًا �خر.
ليس علي 	لطنطا�� هو 	لذ� يكّلمكم 	آل:. علي 	لطنطا�� 
Kنسا: يرغب �يرهب، �يرضى �يغضب، �يقو_ فيخطئ �يصيب، 
�له نفس 6ّماUR بالسو� ُمثَقلة باأل�?	R. �لكن 	لذ� يتكّلم 	آل: هو 
Kنسا:، ��K	 قا_ 	لخطيب  	لشرv 6صغى كل  	لشر�K� ،v	 تكّلم 
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"قا_ 	هللا �قا_ Rسو_ 	هللا" فما على 	لنا� Kّال 	لطاعة �	المتثا_، 
.Iألنهم جميعًا عبيد

	لناصر.  6Rينا من حكمه؟ عبد  لّما  قمنا عليه  	لذ�  من هو 
�َمن 6عو	نه ��?R	I`؟ عبد 	لحكيم �عبد 	للطيف �Kخو	نهما. �َمن 
هو 	لذ� 6نقَذنا منه �خّلصنا من حكمه؟ عبد 	لغني �عبد 	لكريم 
�من  	لكريم.  عبد  	ليوm؟   S	لعر	 يحكم  �من  �Kخو	نهما(١). 
	لسعو�ية؟  	لمملكة   m6قا �من  	هللا،  عبد  	أل�R:؟  ��لة  6ّسس 

عبد 	لعزيز.
كلهم عبيد، عبيد هللا 6ِعّزU بين خلق 	هللا. �	لملو� 	ألّ�لو: 
	لذين كا: لهم 	لسلطا: �كا: لهم 	لجند �	ألعو	:، َمن كا: منهم 
على 	لحّق �من كا: منهم على 	لباطل، �من قّدm لنفسه خير	ً �من 
قّدm شر	ً. ما�	 كانو	 كلهم؟ كانو	 عبيد	ً هللا. كلهم �من كا: قبلهم 
�من سيأتي بعدهم؛ كلهم عبا�، يملك Rقاَبنا �Rقاَبهم �برغم �نافنا 
��نافهم ملك �	حد، مالك ال مفر من ُملكه �ليس في 	لعبو�ية له 
 YّR لُملك	هللا مالك 	لفخر، هو 	لشر� �	ِ�ّلة �ال مهانة بل فيها 

	لعاَلمين.
______________________

	لكريم  عبد   mلمقّد	 هو  باالنفصا_  	نتهت  	لتي  	النتفاضة  قا�  	لذ�   (١)
	لنحال��، قائد 	للو	� 	لمدvR في َقطَنا. 6ما 	لعميد عبد 	لغني َ�ْهما: 
	ألRكا:  Rئاسة  مبنى  	حتلت  	لتي  	لعسكرية  	لقطعة  قائد  كا:  فقد 
�	إل�	عة �مقر 	لمشير عبد 	لحكيم عامر صبيحة 	النتفاضة، �هي قطعة 
َمير< 	لذ� كا: يقو�I 	لعقيد حيدR 	لكزبر� �	لذ� كا:  من لو	� >	لضُّ

تحركه Kلى �مشق هو 	لبد	ية 	لفعلية لحركة 	النفصا_ (مجاهد).
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كم تد	�_ هذ	 	لمنبر من خطبا�، �كم ُ�كر عليه من ملو� 
�خلفا�؟ مضو	 جميعًا �بقي هذ	 	لمنبر. ثم يذهب هذ	 	لمنبر �تذهب 

.m	إلكر	لجال_ �	هللا �� 	من عليها، �يبقى � wRأل	
فلتُعد هذI 	لمنابر هللا �حدI، �ليعلم 	لنا� 6نها ليست لحاكم 
�ال ألمير، �6نها ليست ملكًا للخطيب لُيعِلن منها �R	�I بل لُيعلن 
6َحد	ً}.  َمَع 	هللاِ  َتْدعو	  فال  	لمَساجَد هللاِ   :ّ6َ�} :vلشر	 منه حكم 
فليضع 	لخطيب نصب عينيه Rضا 	هللا ال Rضا 	لنا�، �ليعلم 6نه 
 :K لحاكم، �لكن	هللا من 	 Iهللا حما	لحاكم في طاعة 	عصى 6مر  	�K
عصى 6مر 	هللا في طاعة 	لحاكم لم يحِمه 6حد من 	هللا. هل يضمن 
هذ	 	لرئيس �6 هذ	 	لسلطا: 6: يعيش Kلى 	لمسا�؟ هل يستطيع 6: 
 :K ئيل	R6: ُيغِلق بابه ��: عز R؟ هل يقديدفع عن نفسه 	لمو
 ،Uمشّيد �جا�I؟ 6ينما تكونو	 يدRِْكُكم 	لمو �لو كنتم في بر�

.�لو �ضعتم على 6بو	بكم لحمايتكم 	لمد	فع �	لدّبابا
��K	 جا�I مَلك 	لمو فأخذI فمن يذهب معه؟ هل يذهب 
معه �?R	I` �6عو	نه؟ هل يذهب معه جيشه �6جنا�I؟ هل يذهب 
معه 6صحابه �6حبابه؟ هل يذهب معه حلفا`I �6صدقا`I؟ {�لقد 
ِجْئُتمونا ُفر	َ�� كما خَلْقناُكم 6ّ�َ_ َمّرK .{ٍUني ألتصّوR 	آل: ملو� 
	ألwR �قد خرجو	 من قبوRهم ُحفاU ُعر	U منفر�ين فأّتعظ، فأقو_ 
من فوS هذ	 	لمنبر ما ينفعني في �لك 	ليوm ال ما ُيفيدني 	ليوm �من 

تصّوR هذ	 لم يُعد يبالي بأحد.
�للمؤمنين،  �لرسوله  هللا  	هللا  جعلها  	لتي   Uلِعّز	 هي   Iهذ�
ليست 	لعّزU للعرY بأنهم عرY. لقد كا: 	لعرY ُضّالًال فهد	هم 
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	لدنيا  في  لهم   Uِعّز �ال  	لدين،  بهذ	  �6عّزهم  	لرسو_  بهذ	  	هللا 
�ال نجاU في 	آلخرK Uّال بهذ	 	لدين. ال ُيفيدكم عند 	هللا 6: تقولو	 
�ال  	لشخصية   بالبطاقا ليس  	لجّنة  �خو_  فإ:   ،Yعر نحن 
َتدُخلو	   :6 َحِسبُتم   mْ6}  :	لصالحا باألعما_  بل   ،بالجنسيا

	لَجّنَة �لّما يعَلِم 	ُهللا 	لذيَن جاهد�	 منكم �يعَلَم 	لصابريَن؟}.
طريق  ألنها   ،Yلعر	  Uحد� Kلى  صا�قين  ندعو  6ننا  على 
6كرمها  6ُّمة  Kننا   .Yلكتا	 بها  �نطق  	هللا  بها  6مر  	لتي   Uلوحد	 Kلى 
	هللا بهذ	 	لدين، فإ�	 لم تتبعو	 -يا 6يها 	لمسلمو:- 6حكامه �لم 
ُتِحّلو	 حالله �تحّرمو	 حر	مه، ��K	 لم تجعلوK Iمامكم في بيوتكم 
�6سو	قكم ���	�ينكم �مد	Rسكم، ال ينفعكم �	هللاِ عند 	هللا 6نكم 
عرY. �لو نفعت 	لعر�بة �حدها لنفَعت 	لعربي 	لقرشي 	لهاشمي 

عّم 	لنبّي 6با لهب: {تبَّْت يد	 6بي لهٍب}.
	لِقبلة،   Iهذ مركزها  فاجعلو	  كاملة   Uحد� �R6تموها  فإ�	 
	هللا،   Yكتا ��ستوRها  	لقر�:،  R	ية  �R	يتها  محمد	ً،  �قائدها 
�غايتها 	لعّزU في 	لدنيا �	لنجاU في 	آلخرU. �	علمو	 6نكم مدعّو�: 
	لبشرية  قافلة   :K 	لعاَلم.  إلنقا�  بل  �حدها،  6نفسكم  إلنقا�  ال 
تائهة، �	لليل مظلم، �	لمد� Rحيب، �	لخو� شامل، �	لرعب 
 mلظال	 	قاتل، فمن يتوّالها �يكو: مؤّيدها؟ من ُيخِرجها من هذ
	لذ� غمر R6جا�ها؟ لقد جا� 	لجو	Y في 	لقر�:: {	ُهللا َ�لِيُّ 	لذيَن 
هُم  ُ̀ 	لّنوRِ، �	لذيَن كَفر�	 �6ليا لُماِ Kلى  	لظُّ ِمَن  �منو	 ُيخِرُجهم 

.{	لّطاُغوُ ُيخِرجوَنُهْم ِمَن 	لّنوK Rِلى 	لّظلُماِ
 Y	لجو	 عنها؟  يد	فع  من  	لخطر،  �همها   :K ينصرها  من 
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في 	لقر�:: {Kّ: 	َهللا ُيد	ِفُع عِن 	لذيَن �منو	}، {�كاَ: َحّقًا علينا 
َنْصُر 	لُمؤمنيَن}. 	لطرS متشّعبة �	لمسالك متد	خلة، فأّ� طريق 
هو 	لموّصل Kلى 	لغاية؟ 	لجو	Y في 	لقر�:، 	لصر	y 	لمستقيم: 
Sَ بُكم  ُبَل َفَتَفرَّ {�6:َّ هذ	 ِصَر	طي ُمْسَتقيمًا فاّتبِعوIُ �ال تّتبعو	 	لسُّ
َعْن َسبيِلِه}. ما 	لذ� يهدينا Kليه �يدّلنا عليه؟ 	لجو	Y في 	لقر�:: 

.{mُلُقر�َ: َيْهد� لّلتي ِهَي 6ْقَو	 	هذ :ّK}
Kننا ال نعر� لنا �ستوR	K ًّال 	لقر�: �	لسّنة 	لتي بّينت 	لقر�:، 
نرضى  �ال  يخالفهما  بما  نقبل  ال  عليهما.  �ُبني  منهما  6ُِخذ  �ما 
بغيرهما بديًال عنهما. �نحن على هذI 	لمنابر مّتبعو: ال مبتدعو: 
�ناقلو: ال قائلو:، �ما قضى 	لشرv فيه �بّين حكمه فليس ألحد 
 	�K ٍَما كاَ: لُِمؤِمٍن �ال ُمؤِمنة�} :vلشر	�6 R 6يًا معR 6: ُيبد� فيه

َقَضى 	ُهللا �Rَسوُلُه 6مر	ً 6ْ: يكوَ: لُهُم 	لِخَيرUُ ِمْن 6مِرهم}.
�	لفرw 	لُمجَمع عليه ال بّد من �6	ئه، �من قّصر فيه معتقد	ً 
6نه فرw َفَسق، �من 6نكر 6نه فرw كفر. �	لحر	m 	لُمجَمع عليه 
6نكر  �من  َفَسق،   m	حر 6نه  معتقد	ً   I6تا �من  	جتنابه،  من  بّد  ال 
حرمته كفر. �	لحر	m يبقى حر	مًا على كل حا_، ال يختلف حكمه 
باختال� 	ألحو	_ �ال بتبّد_ 	لرجا_. �ال نستطيع 6: ننكر منَكر	ً 
6تاI ?يد �نرضى به �نسكت عنه K: 6تاI عمر�، أل: 	لحر	m يبقى 

حر	مًا.
فيا 6يها 	لمسلمو:، Kننا لن نذ_ّ �لن نضّل �لن نقّل ما �منا 
مستمسكين بالقر�:: K: 	هللا ما 6عّز �6_ هذI 	ألّمة Kّال باإلسالm �لن 
ُيِعّز �خرها Kّال باإلسالm، فإ: 	بتغينا 	لعّزU في غيرI َ�َلْلنا. فعو��	 
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�ِعّزتكم  قّوتكم   Y6سبا فيه  فإ:  �ينكم،  Kلى  	لمسلمو:  6يها  يا 
�سعا�تكم. �6عيد�	 هذI 	لمنابر Kلى 	إلسالm �حدI؛ 6بعد�ها عن 
مطامع 	لنفو� �عن منافع 	لدنيا �عن Rغبا 	لر	غبين، �	علمو	 
فأحسنو	  خصم،  6مامه  يثبت  �ال  عدّ�  له  يقف  ال   �سال 6نها 

	ستعما_ هذ	 	لسال� تدR`�	 به كل خطر �ترّ��	 كل عدّ�.
K: هذI 	لمنابر فيها 	لد�	� لكل ما نشكو من �	� في مجتمعنا 
�في نفوسنا، فاستفيد�	 من هذ	 	لد�	� ُتبِرئو	 نفوسكم �مجتمعكم 
من كل �	�. فاستمعو	 لصو 	لحّق من هذI 	لمنابر، �	ستجيبو	 
هللا �للرسو_ �K	 �عاكم لِما يحييكم، �توبو	 Kلى 	هللا جميعًا يا  6يها 
هذ	  َقولي  6قو_  	لصابرين.  مع  �كونو	  	هللا  �	تقو	  	لمؤمنو:، 

�6ستغفر 	هللا 	لعظيم لي �لكم.
*   *   *

 ،Y	لمحر	 Kلى  6مشي  	لمنبر  عن  �نزلت  	لخطبة  6كملت 
فسمعت صوتًا كأنه صو Rجل يخطب. ثم كانت ضّجة �شغب، 
فتلّفّت فإ�	 شاYّ حا�_ 6: يصعد 	لمنبر �قا_ شيئًا لم 6تبّينه، �ضّج 
	لنا� �منعوI �6نزلوI. �كنت قد بلغت 	لمحر	Y فكّبر ��خلت 

في 	لصالU فسكت 	لنا� كلهم �كّبر�	.
�لم 6عر� Kلى 	آل: من هو �لك 	لشاYّ �ال 	لذ� كا: يريد 
كا:  ألنه  لخّبركم،  	أليوبي  ?هير  	ألستا�  سألتم  �لو  يقوله،   :6
 Iية عهد	لخطبة، �كا: �لك في بد	عة 	�K لذ� توّلى	لمذيع 	هو 

بالعمل 	إل�	عي �كانت تلك �6_ مّر6R Uيته فيها.
هذ	 	لموقف 	لذ� لم يستمّر 6كثر من �قيقتين �6 ثال� 6طلق 
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شائعا مألَ 	لجّو �كالمًا كثير	ً �تعليقا في 	لصحف 6كثر، 
فمن قائل Kنه شاYّ يريد 6: يتكّلم مؤّيد	ً ما قلت، �قائل Kنه ناصر� 
 Uلعو�	� Uلوحد	لى K ً لالنفصا_، �يدعو	علّي �نقد ً	�R يتكّلم vشر
Kلى ِظّل جما_. �	ستغّلت �لك 	لجر	ئُد 	لناصرية فأّلَفت قصصًا 

مختلفا ��ضعت لها 6كبر 	لعنا�ين.
 Rقمه ٤٧٣٠، صا�R >Sلشر	< Uآل: عد� من جريد	بَِيد� 
في ٧ جما�� 	أل�لى سنة ١٣٨١ في 6Rسه عنو	: كبير جد	ً في 
عرw 	لصفحة كلها فيه: >�بح 	لشيخ 	لطنطا�� في �	IR<. �تحت 
قة مكذ�بة ال 6صل لها. �قد ��R مثلها في 	لجر	ئد  �لك قّصة ملفَّ
	ألخر�، فبعث 	لضّباK yلّي يطلبو: مني 6: 6كّذY 	لخبر، فقلت: 
�هل في تكذيبه شي� 6بلغ من حياتي �6ني ال 6?	_ 6عيش ما ِمّت 

�ال ُقتلت؟ �6ني كما قا_ 	لمتنبي:
كْم قد ُقتِلُت �كم قد ِمتُّ عنَدكُم

ثّم 	نتفضُت فز	َ_ 	لموُ �	لكفُن
�6 لعّلي حّرفت 	لبيت �6 صّحفته، فعهد� به بعيد(١).

6نك  �يعلمو	  	لنا�  ير	�  حتى  	لر	ئي  Kلى  تأتي  بل  قالو	: 
ال تز	_ حيًا.

فلما  (	لتلفزيو:).  	لر	ئي  ما   Uلوحد	 قبل  نعر�  نكن  �لم 
شا�  من  على  	لحكومة  �عرضت  Kلينا،  به  جا`�	  مصر   I�6خلو
من موظفي 	لمرتبة 	لممتا?U (�كنت �	حد	ً منهم) 6: يأخذ جها?	ً 

______________________
(١) �خر 	لبيت في 	لديو	:: >فز	َ_ 	لَقبُر �	لكَفُن< (مجاهد).
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 vRّنتو ُكّنا  	لتي  	لسينما  فإ�	  فيه،  ما   �R6 فأخذته  بثمنه،  للر	ئي 
�نترّفع عن �خولها قد �خَلت عن طريقه Kلى بيوتنا.

 Uّال مّرK لسينما	لثانوية �لم �6خل 	 Uلشها�	6نا قد حملت �
�	حدU، 6ياm 	لحرY 	أل�لى سنة ١٩١٧ �6نا �لد صغير، فأ�Rنا 
ِفلمًا �عائيًا عن حرY جناS قلعة، لم 6فهم منه شيئًا. ��جد في 
	لر	ئي 	لذ� جا`�نا به بابًا �	سعًا للفتنة قد فُتح لنا، �كانت 	لبر	مج 
-على �لك- جّيدU مختاUR، فيها 	لتاRيخي �	الجتماعي �	لبوليسي 
جد	ً   Uكثير سالسل  �	لُمضِحك،  	لخفيف  �	لفلم  �	لقضائي، 
ليست متر	بطة 	لحلقا �لكّل حلقة قّصة مستقّلة، يربطها جميعًا 
عنو	: �	حد �موضوv متقاYR. �6كر 6: منها 	لمسلسل 	لقضائي 
>بير� ميسو:<، �هو ���R في 	لمحاماU، �>	لكونت �� مونت 
كريستو<، �قد ?	��	 على 	لقّصة 	ألصلية 6شيا� تماثلها فجعلو	 منها 
سلسلة كثيرU 	لحلقا. �مسلسل >لوسي< �مسلسل >�Rبن هو�< 
لألطفا_ �مثله مسلسل >�يليم تِْل< �مسلسل >طر?	:<، �6فالمًا 
 mالنتقا	 �في   �Rلمعا	 في  	لنا�   �Rتشا �كيف   	لحيو	نا عن 
	لكلبة السي  عن  مسلسل  منها   ،Uفائد �من  طر	فة  من  تخلو  ال 
�عن حصا: 6سو� ُينِقذ صاحبه من 	لمهالك، �6مثا_ �لك. كما 
6ّ: فيه مسلسال عربية مسّلية �منها ما يصّوR 	لحياU 	الجتماعية 
�يبّين نقائصها �عيوبها، مثل مسلسل >عيلة سي جمعة< �مسلسل 

>عا�	 �تقاليد< �مسلسل >مع 	لنا�<.
6نهم جعلو	 لألطفا_ مسلَسال عربية ليست مترَجمة  كما 
>�يبو  منها  	ألجنبية،   	لمسلَسال نمط  على  موضوعة  �لكنها 
	لفهما:<، �هو من 6فالm 	لعر	ئس. �سأبين يومًا 6: مسر� 	لعر	ئس 
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قديم جد	ً عند 	لعرY، �قد كا: ُيسّمى خيا_ 	لظل، �هو 	لذ� 
كنا نعرفه �نحن صغاR باسم >كر	كو?<. �ترجمة 	لكلمة 	لحرفية: 
>	إلحيا�<  في  	لغز	لي  Kليه   R6شا �قد  	لسو�	�<،  	لعين  >صاحب 
�كانت توضع له قصص �حو	R، �	شتهر به 	لطبيب 	لكّحا_ 	بن 

�	نيا_. �ليس هذ	 موضع 	لكالm فيه.
*   *   *

عرضو	  لما  فيه:  كنت  ما  Kلى  	الستطر	�  هذ	  بعد  6عو� 
علّي 6: 6تكلم في 	لر	ئي ترّ�� �خشيت 6: يكو: ظهو�R فيه 
�	فعًا بعَض 	لنا� Kلى 	قتنائه، �Rبما �6R	 فيه ما يضّرهم فأكو: 
	لنفع في �هابي  6لّحو	 علّي �6Rيت  لما  ثم  	لسبب في �لك.  6نا 

	شترطت عليهم شرطًا.
من  �ال  	لز	هدين  	لعبا�  من  	لحّق-  لكم  -6قو_  6كن  �لم 
	لمتشد�ين 	لمتزمتين، �لكن 6حببت 6: 6لّقنهم �Rسًا �6: 6ُظِهر 
�خلت   	�K طريقي  في   �R6 6ّال  عليهم  فاشترطت  	لعلما�،   Uِعّز
بنا� 	لر	ئي 	مرU6 سافرU. فخّبؤ�	 	لبنا في 	لغر� �6غلقو	 عليهن 
 �  حا�ثة ُتر�� �ُيتحدَّRصا� ،�	ألبو	Y �منعوهن من 	لخر�
طّبقت حكم  هل  6سأ؟   m6 بذلك  6حسنت  هل   �R�6 �ما  بها. 
	لشرv فكا: خير	ً m6 �ضعت في نفوسهم صوUR قبيحة عن تزّمت 

	لمشايخ �عن شّدتهم؟
�كانت هذI هي 	لتجِربة 	أل�لى لي مع 	لر	ئي.

من خمسين  6كثر  من  قديم،  من  	إل�	عة  في  6حّد�  كنت 
Kنشا�  يافا بعد  6ُنِشَئت محّطة >	لشرS 	أل�نى< في   mسنة، من يو
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محّطة مصر بسنة �	حدU. 6ّما 	لر	ئي فكانت هذI هي 	لمّرU 	أل�لى 
	لحديث  6كتب  هل  6صنع:  ما�	   فتحّير منه.  فيها  6تكّلم  	لتي 
فأقر`I قر	�U، �6قيم 	لصحيفة بيني �بين 	لنا� 6ستر بها �جهي فال 
ير�نني، فأكو: كمن يتكلم من �R	� جد	R؟ �6قبح شي� للمتكلم 

من 	لر	ئي 6: يقر6 في �Rقة يحجب بها �جهه عن 	لنا�.
 :6� 	لكلمة  6كتب   :6 �هو  كثير�:،  يصنع  كما  6صنع   m6
 Rستطعته �َلما قد	6حفظها؟ �6نا 6علم 6ني لو حا�لت �لك لما 
عليه. �ال تعجبو	، فكثير من 	لخطبا� كانو	 يصنعو: �لك، �منهم 
	لخطيب 	لمفّوIَ 	لمشهو� له بالبيا: �بطالقة 	للسا: مكرm عبيد، 
عة  	لزعيم 	لوفد� 	لقبطي. سمعته مّرU في مصر يخطب خطبة مسجَّ
تنتهي كل جملة فيها بر	� ممد��U، �قد مضى فيها، فدخل بعض 
كباR Rجا_ 	لوفد، فأعا� ما كا: قد قاله بحر�فه. �ال يكو: �لك 

Kّال لمن 6ََعّد 	لخطبة �حفظها.
قلت لكم Kني حر كيف 6تكّلم في 	لر	ئي، �لم يكن حولي 
َمن له تجِربة سابقة فيه فأستأنُس بتجِربته، �لم يكن لي به عهد 
لي  Kخو	نًا   R6تصّو  :6 6Rيت  ثم  	لسابق.  بعهد�  فأسترشد  سابق 

جالسين 6مامي �6ني 6حّدثهم كما 6حّد� Kخو	ني في 	لمجالس.
�كانت هذI 	ألضو	� 	لقوية 	لتي تعشي 	لعيو: موّجهة Kلى 
عيَنّي تؤ�يني �تضايقني، ال سيما �6نا لم 6كن قد 6لفتها �تعّو�ُتها، 

فحا�لت 6: 6صر� بصر� عنها ما 	ستطعت �6: 6تكّلم.
6لقيت كلمة لم 6كن هّيأتها بألفاظها �لكن 6عد� في �هني 
	لوقت  	لر	ئي  في  6حا�يثي  في   mليو	 يضايقني  ما  �6كثر  معانيها. 
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	لمحّد�، فربما 	نتهى في �سط 	لجملة فوقفت بين 	لمبتد6 �	لخبر 
�6 بين 	لفعل �	لفاعل! �لكنهم في هذ	 	لحديث 	لذ� كا: ُمفَتَتح 
6حا�يثي في 	لر	ئي لم يحّد��	 لي �قتًا بل تركو	 لي 	ألمر 6قو_ ما 
6شا�. قلت ما خطر على بالي �نجَحت 	لتجِربة 	أل�لى بحمد 	هللا.

�6عجب ما في 	ألمر 6ني 6Rيت في 	ليوm 	لتالي كلمتي 	لتي 
6لقيتها منشوUR في جريدU >	لوحدU< �قد قّدm لها 	لمحّرR مقّدمة 
قا_ فيها (�6عتذR لكم مّما فيها من 	لثنا� علّي �R6يه 6نا عن نفسي، 
	لمو	طنو:  "شهد   :(!mلسال	 ُيقرئك  نفسه   �ما� لي:  ُيقا_  حتى 
	أل�يب 	ألستا� علي 	لطنطا�� في تلفزيو: �مشق يحّدثهم حديثه 
�مشق  �6يب  	لمو	طنو:   �6R� 	لنفو�،  Kلى  	لمحّبب  	لساحر 
 S	6بو Rّ�َجتها  	لتي   	لشائعا عن  بنفسه  يكّلمهم  6مامهم  	لكبير 
سّجَلته  (�قد  	لحديث  تنشر   >Uلوحد	<� عنه.  	لناصرية  	لدعاية 

عندما 6ُ�يع) ليّطلع عليه من فاته 	لسماv له(١).
 Uلوحد	 لقّصة  َتتِّمة  قلت  مّما  طرفًا  Kليكم  6نقل   :6 �قبل 
عقب  كانت  	لتي  	لضّجة   Iهذ  :K 6قو_   :6 6حّب  �	النفصا_، 
ثالثًا)   �6 �قيقتين  Kّال  تستمّر  لم  (�	لتي  	لتوبة  جامع  في  	لخطبة 
يشتهي  بما  يعّلق عليها  لها ��هب كلٌّ   شائعا ال حصر R6ثا
�ما يو	فق هو	I. �6نا قد تعّو� 	لمد� �تعّو� 	لقد� فال يهّزني 
 �mّ �ال هجا�، �لكن �لَمتني كلمة نقلوها عن 	لشيخ شفيق َيمو

______________________
 ،١٩٦١/١٠/٢٢ 	ألحد   mيو  >Uلوحد	<  Uجريد في  	لحديث  ُنشر   (١)
�6عا� نشَرI جريدU >	لخليج 	لعربي< 	لصا�UR في 	لُخَبر في عد�ها 

١١٣ بتاRيخ ١٩٦٢/٢/٢٠ (مجاهد).
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في بير�، �هو Rئيس 	لمحكمة 	لشرعية 	لعليا، قا_: "لقد كا: 
	ألستا� علي 	لطنطا�� 6ستا�	ً لنا في 	لكّلية 	لشرعية سنة ١٩٣٧، 
نجدI. ��جدنا  فلم  تفسير،   �R� :كا� ،�Rلد	 فطلبناI ساعة 
 !"�Rلد	عن  Rلسينما فهو يعتذ	لى K قة مكتوبًا فيها 6نه �هبR�
�لست 6حتا� Kلى بيا: 6: هذ	 غير صحيح، �6نه لو كا: صحيحًا 
 Rلتفسير �العتذ	 �R� لسينما على	فلم  لما صّرحت بأنني �ثر

ببعض 	لمعا�ير.
�6سو6 ما في 	ألمر 6: يصدR �لك من تلميذ لي عليه حّق 

	لوفا�، �6: يصدR من منتسب Kلى سلك 	لعلم �	لعلما�.
*   *   *

�هذ	 نص 	لكلمة كما جا� في جريدU >	لوحدU<. �سيلحظ 
َمن يقر`ها بأنها ُكتبت كما 6لقيتها 	Rتجاًال، �لو 6ني كتبتها كتابة 
	لمكتوY غير   Yشيها �6حكمت نسجها، أل: 6سلو	لهّذبت حو

6سلوY 	لمرتَجل:
	لسالm عليكم �Rحمة 	هللا.

ليس  	لصحيح؟  لكم  6قو_  	لليلة...   Iهذ حديث   vموضو
عند� �	هللا موضوK .vنما قالو	 لي: تعاَ_ فتكلم. فجئت ألتكلم.

فكنت  (	لتلفزيو:)  	لر	ئي  Kلى  قبل  من   ً	R	مر ُ�عيت  �قد 
في  	لر	ئي  لوحة  على   wيعر كا:  لِما   R6عتذ �6تهّرY؛   R6عتذ
 ،Yلعر	 Y	�� ُتنِكرها� mإلسال	لماضي من مناظر يأباها 	لعهد 	
	لنا�  6كثر  6قوله لكم: هو 6:  	لمهنة،   R	ثاٍ: هو من 6سر �ألمر 
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يتصّوRني شيخًا جليل 	لقدR مهيب 	لطلعة، فكنت 6كرI 6: 6بر? 
لهم على لوحة 	لر	ئي فير�نني على حقيقتي �يقولو:: هذ	 علي 

	لطنطا��؟!
�لكنني لم 6ستطع 6: 6هرY هذI 	لمّرU ألنهم قالو	 لي: ال بّد 
6: تتكلم. قلت لهم: ما عند� موضوv. قالو	: ُقل �6 شي�، ُقل: 
	لسالm عليكم. قلت لهم: لما�	؟ قالو	: أل: �عاية عبد 	لناصر قد 
6شاعت في سوRيا �في لبنا: بأنك قد ُ�بِحَت فابر? لهم لير�	 6نك 

ال تز	_ حيًا. 6ما سمعت هذI 	إلشاعا؟
قلت: بلى �	هللا سمعتها. �6نا منذ 6ياm 6عاني من Rّنة 	لهاتف 
في 	لليل �	لنهاR ما ال ُيحتمل، جا�تني 	ألخباR تسأ_ عني من كّل 
	لمد: 	لسوRية �من عّما:، يسألو:: هل ُ�بحت m6 ال 6?	_ حيًا؟ 
 نشَر 	لناصر  عبد  بلسا:  تنطق  	لتي   بير� صحف  أل:  �لك 

بالعنا�ين 	لكبيرU في �6R صفحاتها 6نني قد ِمّت.
قلُت:  	إلشاعا؟   Iهذ سمعت  لّما  صنعت  فما�	  قالو	: 
صّدقت ��منُت ألنها ُنشر في 	لجر	ئد، �شكر سيا�U 	لرئيس 
في  �منفعة  	لدنيا  في  منفعة  منفعتين:  نفعوني  ألنهم   I�َ	6َُجر�
	آلخرU. 6ما 	لمنفعة 	لتي هي في 	آلخرU فهي 6: 	لنا� لّما سمعو	 
6ني مّت نسو	 �6 تناسو	 خطيئاتي 	لكثيرU �نقائصي، �قالو	 >	هللا 
يرحمه<، فكسبت هذI 	لرحما. �6ّما 	لمنفعة 	لتي في 	لدنيا فهي 
6ني نجو ثالثة 6ياm من مطالب 	لعمل في 	لمحكمة �من مطالب 
	ألسرU في 	لبيت، تجيئني 	لبنت تقو_ لي: بابا، بِّد� (R6 �6يد) 
	لشي� 	لفالني. فال R6ّ�، فتظّن بأني لم 6نتبه فتعو� �تقو_: بابا، 
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فتتعّلق  6ثقل سمعي،  قد  	لِكَبر   :6 فتظّن   .�ّR6 فما  بّد� شي�... 
برقبتي �تصر� صرخة تكا� تخرS صما� �6ني، �لكني 6تحمل 
�ال R6ّ�، فتذهب �تدعو 6مها، �يجتمع 6هل 	لبيت �يقولو:: ما 
له؟ فال يبقى مجا_ للسكو فأقو_: عجيب �	هللا، كيف تنتظرين 

مني R6 :6ّ� �6نا ميت؟ فتقو_: 6عو� باهللا! ما هذ	 	لكالm؟ 
فأقو_: 6لم تقرئي صحف بير�؟ 6لم تسمعي 	لشائعا؟ 
K: صحف بير� 	لتي تنطق بلسا: عبد 	لناصر قالت Kنني مّت، 
مّت.  قد  6كو:   :6 �Kما  قد كذَبت   بير� تكو: صحف   :6 فإّما 
�لما كانت 	لصحف 	لتي تتكلم بلسا: عبد 	لناصر ال تكذY 6بد	ً 

فأنا �K: ميت.
*   *   *
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-١٦٣-
	لتفاصيل 	لتي حبكت بها 	لصحف 

	لناصرية �R	يتها عن قتلي

6قّدm بين يَد� هذI 	لحلقة مقّدمتين.
حلقة  6صل   :6 �6يع  �ما  6نشر  فيما  6حّب  ال  6نني  	أل�لى: 
بحلقة، فال يفهمها Kّال من عر� ِسباقها (�6 ما كا: قبلها) �عر� 
 	آل:، فأRجو عفو Rضطُر	ِسياقها، �لكنني قد 6ُضطّر 6حيانًا كما 

.R	الضطر	ليه K عما �عاني �	لُقّر	
 mلكال	لثانية: 6نه سألني كثير�:: كيف �صل بك 	لمقّدمة 	�
Kلى عهد 	لوحدU �	النفصا_ �قد تركنا� في عشر 	ألRبعين، �6 
في 	ألRبعينيا؟ �	لجو	Y 6نني صنعت مثلما صنع 	لمسلمو: في 
فتو� Kفريقية، �K �صل عقبة بن نافع Kلى بحر 	لظلما (	لبحر 
	ألطلنطي �6 	ألطلسي) �قا_ كلمته 	لباقية 	لعظيمة: "	للهّم لوال 
 Rلنو 	لدنيا  6فتح  حتى  سبيلك  في  مجاهد	ً  لمضيت  	لبحر  هذ	 
	إلسالمي  	لجيش  عا�  ثم  	لبحر،  بلغ  ��نه".  6هلك   �6  mإلسال	
يسّد ما تر� من فجو	 �ُيكِمل ما 6ّجل من فتو� حتى شمل 	لفتح 

	لشما_ 	إلفريقي كّله.



١٠٨

�6نا قد مشيت في �كرياتي هذI مع مناسبا 	لكالm، فتركت 
 mلكال	 كثير	ً مّما كا: ينبغي بيانه ألنني 	بتعد عن طريقه: بد6
على عملي في 	لقضا�، ��كر لما ُنِقلت Kلى محكمة �مشق ما 
6حدثت فيها من تعديال �6 6صلحت من Kصالحا (�K: كانت 
كلمة 	إلصال� كبيرU علّي)، فذكر ما صنعت في 	ألعما_ 	إل�	Rية 
�لم 6كمل حديثي عن 	لقضايا �	لمحاكما. �بد6 	لكالm عن 
Rحلة 	لمشرS ثم لم 6كمله. �تركت حو	�� كباR	ً منها ما يجا�? 
حد�� 	لسيرU 	لشخصية Kلى 	لتاRيخ 	لعاmّ، فيمّسه مسًا �يؤّثر فيه 
�لو من بعيد، كقّصة �خو_ 	النتخابا سنة ١٩٤٧ (١٣٦٦هـ)، 
�عملي في �ضع قانو: 	ألحو	_ 	لشخصية �مشاRكتي في غيرI من 
	لقو	نين. �6سأ_ 	هللا 6: يوّفقني Kلى 	لعو�K Uليها �Kيضا� ما 6غفلته 
منها، هذ	 K: كا: في 	لعو�U نفع للنا� �لم يِضق به صبر 	لُقّر	� 

�ال صدR 	لجريدU 	لتي تنشر هذ	 	لمقا_ 	لذ� طا_.
*   *   *

كنت ��R6 لكم في 	لحلقة 	لماضية خبر 	لكلمة 	لتي 6لقيتها 
عهد�   _�6 هي  �كانت   ،١٩٦١ سنة  (	لتلفزيو:)  	لر	ئي  في 
بالتلفزيو: 	لذ� 	Rتبط -من بعد- حبلي بحبله �صر من 6هله. 
�نقلت Kليكم فقر	 منها ما كنت ألنقلها لوال 6: لها صلة بتاRيخ 
	لبلد، �6نها لم ُتنَشر كاملة من قبل، Kنما ُنشر فقر	 منها في 
جريدU >	لوحدU< 6خذ�ها مّما سمعوI مني في 	لر	ئي فسّجلوI صوتًا 
ثم كتبوI كتابة. �قلت لكم K: �لك 	لحديث 	لتلفزيوني Kنما كا: 
من 6جل تكذيب ما ?عَمته صحف عبد 	لناصر 	للبنانية من 6نني 
ُ�بحت في �	�R، ��كر كيف 6: 6هل بيتي 6صبحو	 يكّلمونني 
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فال R6ّ�، فلما طا_ �لك عليهم �حا�R	 في 6مر� قلت لهم Kنني 
قد مّت أل: صحف عبد 	لناصر في بير� قالت �لك. �6ُتِّم 	آل: 

	لكالm 6مشي به من حيث �قفت في 	لحلقة 	لماضية.
*   *   *

�لّما كانت صحف عبد 	لناصر في بير� ال تكذY 6بد	ً فأنا 
�K: قد مّت.

 Iقرئي هذ	لى ?�جتي �6قو_ لها: خذ� K ئد	لجر	 I�6فع هذ�
	لصحف. �تأخذ 	لجر	ئد فتقر6 	لتفاصيل بأ: 	لمعتدين صعد�	 من 
	لماضي  	لحريق يوm 	إلثنين  	لمجا�UR �نزلو	 على سّلم   URلعما	
�طعنوني بالسكاكين في بطني �في خاصرتي �في ظهر�. فتقو_: 
�نحن   ،URعما جانبنا  Kلى  ليس  ألنه  له  6صل  ال  كله  هذ	  �لكن 
Kّال  	لجبل، ما حولنا  نسكن (�6 كنا في تلك 	ألياm نسكن) في 
�كلها من طبقة  	لطين،  من  قليلة  Kّال غر�  فيها  ما  فقر	�  منا?_ 
�	حدU مثل �	Rنا، بل ليس في 	لبنايا 	لمحيطة بنا من �	Rنا Kلى 
R6بعين بيتًا من كل جهة من 	لجها 	ألRبع سّلم للحريق! ثم Kنك 
فيه، كنت في  	العتد	� عليك  	لذ� ?عمو	   mليو	 كنت في �لك 

َمضايا �لم تكن في 	لشاm (�6 في �مشق).
قلت: هذ	 لتعلمي قيمة هذI 	لدعاية �هذI 	لشائعا. K: من 
	لنا� من حلف بالطالS (سمعت �لك بأ�ني في 	لتر	m �	لمتكّلم 
ال ير	ني، بل Rبما لم يكن يعرفني) حلف 6نه مشى في جنا?تي! 
��خر حّد� بالقّصة �?عم 6نه هو 	لذ� قبض على 	لثالثة 	لذين 

	عتد�	 علّي �قتلوني �سّلمهم Kلى 	لشرطة!
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	لذنب  �ما  	العتد	� علّي؟  يكو:  لما�	  6فهم:  6ني ال  على 
	لذ� �6نبُته �ما 	لجناية 	لتي جنيُتها؟ 6لهذI 	لكلمة 	لتي كنت قلتها 
هذ	  من   	لعشرينيا �6	خر  من  �6كتب  6خطب  6نا  	إل�	عة؟  في 
	لقر:، فما �جد لكلمة كتبتها �6 لخطبة 6لقيتها من 	الستحسا: 
عند 	لنا�، �لم َيِرْ� علّي من 	لتهنئا على مقالة �6 محاضرU مثل 

ما ��R علّي بعد هذI 	لكلمة.
�لقد 6شاعو	 6نني 6خذ عليها عشرU �ال�، �6نا �	هللا لم 
لحديث   URلمقّر	  Uلمكافأ	 حتى  �	حد	ً،  قرشًا  كلها  عليها  �خذ 
	إل�	عة �لخطبة 	لجمعة 	لتي ُتذ	v منها لم �خذها. ثم Kنني لم 6لَق 
Kلى 	آل: 6حد	ً من 	لضّباy 	لذين قامو	 بهذ	 	النقالY. ثم Kنني لم 

6ُِسئ فيها 	أل�Y مع سيا�U 	لرئيس عبد 	لناصر.
 _	? فلما  سلطانه،  في  كا:  لّما   Iمدحو 	لذين  من  6كن  لم 
	لسلطا: عنه عا��	 يذّمونه؛ يلبسو: جلد 	لحربا� 	لتي تتلّو: بلو: 
	لمكا: 	لذ� تكو: فيه. بل Kنني هاجمته لّما كا: في سلطانه، فلما 
?	_ 	لسلطا: لم 6شتمه مع من شتم �لم 6هجم عليه فيمن هجم، 
�لم �6كر Kّال بعض 	لوقائع 	لصحيحة بلهجة مؤّ�بة. فلما�	 ُيعتد� 

علّي؟
	لذ�  بأعينكم. فمن هو  6مامكم تر�نني  6َنذ	  Kنني... ها  ثم 
	لبا�Rمتر  تكونو	 كصاحب  6مامكم؟ ال  	لميت  6نا  �K	 كنت   ما
كليلة  مؤّلف  (على طريقة  قلتم  فإ:  	لمطر!   Yلذ� صّدقه �كّذ	
��منة): �كيف كا: �لك؟ 6قو_ لكم: ?عمو	 6نه كا: عند �	حد 
من 	لنا� با�Rمتر (مقيا� للضغط) 	شتر	I من 	لبسطة 	لمبسوطة 
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 Y6� �لكنه  Kبرته،  تتحّر�  ال  َخِربًا  قديمًا  �كا:   ،wRأل	 على 
على 	لنظر فيه كل يوm. فنظر يومًا فإ�	 	لبا�Rمتر يشير Kلى 6: 	لجّو 
خذ  فال:  6با  يا  	مر6ته:  له  فقالت  غيم.   mيو  mليو	 �كا:  صحو، 
 Sصحو �6نا 6صّد mليو	 :K _: يقو	لميز	 ،U6مر	لمظّلة(١) فقا_: يا 	
	لميز	:. �خر� �نز_ 	لمطر �هو ال يصّدS، �	بتّل ثوبه ��صل 

	لما� Kلى جسدI �هو ال يصدS 	لمطر، ألنه صدS 	لميز	:!
6َنذ	  ها  	لو	قع.  �ُينِكر   	لدعايا  Iهذ يقبل  من  مثا_  هذ	 
على  	آل:  خطر  سؤ	_  على  تجيبو	   :6 R6جوكم  �لكن  6مامكم. 

بالي، R6جو 6: يكو: في طرحه نفع لكم: هل تر�نني حقيقة؟
6نا �	هللا ال �R6 6حد	ً منكم. 6نا هنا محصوR في مكا: ُمغَلق، 
حولي �ال تصّوR، في موقف صعب. �لو كنت في مجلس 6جد 
 �R6 ألمر، �لو كنت على منبر 6خطب	َمن 6حدثه �يحدثني لها: 
	لقضية، �لكنني في بهو كبير حولي  	لسامعين �ير�نني لسهلت 
�ال، 6مامي 6خو	: يحّدقا: فّي كأنني في 	متحا: �ُهما من 	لهيئة 
	لقوية،  	ألضو	�   Iهذ� �هني!  في  ما  نصف  فأنسى  	لفاحصة، 
6عو� باهللا، مسّلطة على عيَنّي فال 6ستطيع 6: 6فتح عيَنّي. كأنني في 
موقف 	الستجو	Y 	لذ� نر	I في 	ألفالm 	ألميركية، فأنسى 	لنصف 

	لباقي مّما 6عد�ُته!
 	�K� ،هللا	من  	كنتم تر�نني حقيقة فخافو 	�K كيف تر�نني؟
كنت 6نا �R	� هذI 	ألبو	Y 	لمغَلقة ��R	� هذI 	لجدR	: 	لغليظة 

______________________
(١) K: كانت للشمس فهي مظّلة �6 شمسّية، �K: كانت لدفع 	لمطر فإ: 

ما يدفع 	لمطر يسّميه 	لعرY >	لِمْمطَر<.
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مثلي...  بشر  �6نتم  عنكم،   �R	6تو� منكم  6ختفي   :6 6ستطع  لم 
��K	 كا: 	لعقل 	لبشر� 	لمخلوS 	ستطاv 6: يكشف هذI 	لخفايا 
كل  �تسمعو:  6Rسي  في   Uشعر كّل  لتر�:  Kنكم  حتى  6نتم  لكم 
Rجفة في صوتي، فكيف تتو	�R: من 	هللا �تغلقو: 6بو	بكم �تأتو: 

	لمعاصي، �تحسبو: 6: 	هللا ال ير	كم؟
6ُهِدَ� Kلّي شريط مسّجل لما �هبت أللقي محاضر	تي في 
	لكويت منذ خمس سنين (�6 سنة ١٩٥٦). �كنت قد تركته ألنه 
صديق  من  6مس  فاستعرتها  تسجيل،  �لة  يومئذ  عند�  يكن  لم 
كنت  	لذ�   mلكال	 فسمعت  �R�6ُته،  فيها  	لشريط  ��ضعت  لي 
علما�  من  عالِم  ألكبر  قيل  لو  عجيبًا؟  �لك  6فليس  يومئذ.  قلته 
في  	لمغّني   صوَ نستبقي   :6 نستطيع  Kننا  سنة  مئة  قبل  	لطبيعة 
 6غنيته �	لخطيب في خطبته، ثم نعيد سماعه متى شئنا �لو ما
صاحبه، لُجّن 	لعالِم �6 لحسَبنا نحن 	لمجانين. لّما خطب غامبتا 
(فيما �6كر) في Rثا� الشو �صف مر	فعاته 	لعظيمة �قا_: لو كا: 
من 	لممكن 6: نحفظها لتسمعها 	ألجيا_ 	آلتية ليعرفو	 سّر بالغته 

�6سباY عظمته. �لكن هيها... K: �لك مستحيل!
6ني  ظننت  مني  �قعت  لحنة  	لشريط  هذ	  في  سمعت  لقد 
نسيتها �6: 	لنا� نسوها، فإ�	 6نا 6سمعها 	آل: بعد خمس سنين، 
شريط  �هو  	لشريط  هذ	  سّجلها  سنة!  مئة  بعد  ُسمعت  �Rبما 
مخلوS �ُسمعت في هذI 	لدنيا، فكيف يا Kخو	:، كيف بشريط 
	لملَكين 	لذ� يسّجل عليكم كل همسة �كل كلمة، �ال يضيع من 

.Iهللا �نسيتمو	 Iلك شي�؟ 6حصا�
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 Rلصغا	لتالميذ 	  Rسيًا يصّوRِفْلمًا مد 	لسينما  كنت �R6 في 
�هم في 	المتحا:، فإ�	 تلميذ من 	لتالميذ R	قب غفلة من 	لمعّلم 
 	�K� ،6حد Iمنها كلمة، يظّن 6نه لم يَر Sليسر IRقة جاR� فنظر في
من  	لفلم  هذ	  فيها   wُيعَر سينما   R	� كل  في  	فُتضح  بالمسكين 
	لولد  هذ	  فضيحة   Rتصّو  .Yلجنو	 6قصى  Kلى  	لشما_  6قصى 
فذهب خيالي Kلى 	لفضيحة 	لكبر� على R`�� 	ألشها� عند 	هللا، 
 Iلتي َسّجلت كل ما عملنا	 >mألفال	< wلصحف �ُتعر	ُتنشر  mيو

في هذI 	لحياU 	لدنيا.
6هله  بين  غّش  	لذ�  	لتلميذ  فضيحة  ال  	لفضيحة،  تلك 
 I6نكرنا ما  �6بصاRنا:  �R6جلنا  6يدينا  علينا  تشهد   mيو �Rفاقه. 
ُتِقّر به هذI 	أللسنة، �ما 	جترحناI بأيدينا تشهد علينا به  بألسنتنا 
 :K جلهR تشهد عليه m	لى حرK لذ� يمشي	لرجل 	أليد�، �	 Iهذ

6نكر لسانه.
	أليد�  تنطق  كيف  	لقر�::  عليهم  نز_  	لذين  تعّجب  لقد 
�	ألRجل؟ فجا�هم 	لجو	Y: بأنه 6نطقها 	هللا 	لذ� 6نطق كل شي�. 
 �في صال 	لصالح   �Rّلمد	 6ثر  لكم  (ألبّين  قبل  من  لكم  قلت 
	لتالميذ �	لمعّلم 	لفاسد في Kفسا�هم) Kنه جا�نا �نحن صغاR في 
	لمدRسة 	البتد	ئية في 6عقاY 	لحرY 	أل�لى (سنة ١٩١٨) معّلم 
جعل يسخر من شها�U 	أليد� �	ألRجل، يقو_ لنا: 	نظر�	، هل 

جل فم حتى تتكلم؟ لليد لسا: حتى تنطق؟ هل للرِّ
فأ�خل �	هللاِ 	لشكو� علينا �كا� يؤّثر في Kيماننا، �لكن 	هللا 
 Sلصند�	 �هذ	  يتكّلم،  	لجامد  	لشريط  6Rينا  حتى  �عشنا  سّلم. 
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 	لذ� ال حياU فيه (�6 	لر	ئي) يتكّلم. فهل 	لذ� جعل هذI 	لجما�	
تتكّلم بأفصح لسا: يعجز عن KنطاS 	ليد �	لرجل يوm 	لقيامة؟

6نا ال R6يد 6: 6جعل هذ	 	لحديث �عظًا فيثقل على نفوسكم، 
�	لوعظ ثقيل. 	هللا َسّماI بذلك حين قا_: {Kّنا َسُنلقي عليَك َقوًال 
َثقيًال}، ثقيل ألنه يصرفك عن بعض لّذ	 نفسك �مطالب هو	�. 
�كل 6مر نافع في 	لدنيا ثقيل؛ كالm 	لطبيب 	لذ� يدعو� Kلى 	لد�	� 
 �Rلد	لى K �	النصر	لمشتهى ثقيل، �	 mلطعا	لحمية عن 	لُمّر �	
ُقَبيل 	المتحا: �تر� 	لِفْلم 	لمعر�w في 	لر	ئي �	لقّصة 	لد	ئرU في 
	لمجلس ثقيل، �كل 6مر فيه ِجّد ثقيل أل: 	لنفو� تميل Kلى 	لسهل 

��: 	لصعب، �	النطالS ��: 	لتقيد، �تحّب 	لحّرية.
�K: كانت 	لحّرية 	لمطلقة ال تكو: Kّال للمجانين: 	لمجنو: 
 vRلشا	شه في 	لذ� يعمل كل ما يخطر على باله، يبسط فر	هو 
، �يأخذ ما يريد من ما_ 	لغنّي �ما يشتهي من 	Rلسيا	بين  mفينا
	لثمر	 من غير 6: يدفع 	لثمن، �يريد 	لنجا� في 	المتحا: من 
غير 6: يجّد �يدY6. 	لجنو: هو 	لحّرية 	لمطلقة، 6ّما 	لعاقل فإ: 
	لقيد؟ �>	لِحْكمة<،  	للغة هو  6َ�ليس >>	لعقا_< في   .Iيقّيد عقله 
فيه  تقف  قيد	ً  6ليست   ،URلحضا	� 	لد	بة(١)؟  َحَكمة  من  6ليست 
	لحقوS عندما تصطدm بالو	جبا، �تنتهي فيه حّريتك في R6ضك 

حين تبد6 حّرية جا�R في 	ستعما_ R6ضه؟
______________________

 Uلحديد	لَحَكَمة<، �هي 	للغة من >	ة في  (١) �6 6: كلمة 	لِحْكمة مشتقَّ
 Rيو 	لتي تكو: في فم 	لفر�. �قد ُيطلق 	سم >	للِّجاm< عليها ��: 	لسُّ
	لتي ُتَشّد بها، �قد يكو: 	للجاm هو هذI 	لحديدU �ما يتصل بها من 

ُسيوR (مجاهد).
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فال بّد من 	لوعظ، فلما�	 نهرY منه �نخشاI �نبتعد عنه؟ 
قبلها  يقبلها   :6 شا�  من  حّق،  كلمة  لكم  6قو_  Kنما  6نني  على 
�من شا� 6عرw عنها فلم يسمعها: 	�كر�	 Rبكم حين تسمعو: 
	لر	ئي. لقد سّجل  	لحديث من 	إل�	عة �ُتبِصر�: 	لمسرحية في 
علينا في 	لدنيا 	لعمل �	لقو_، فإ�	 جا� 	لممّثل ُينِكر ما قاله �6 ما 
فعله 6لزمناI 	لُحّجة بهذ	 	لشريط. 6فال يذّكركم �لك بالشريط 	لذ� 
 Uًال كبير� Uًصغير Rُ�ِ؟ {ال ُيغاIل فيه عليكم كل عمل عملتمو ُسجِّ
Kّال 6حصاها، �َ�َجد�	 ما َعِملو	 حاِضر	ً}؛ حاضر	ً 6مامهم ُيعا� 
عليهم فير�: ما صنعو	 �يسمعو: ما قالو	، فَمن يستطيع يومئذ 6: 
ينكر شيئًا مّما قا_ �6 فعل؟ على 6: هذ	 	لشريط يمكن 6: ُيمحى. 
شريط 	لمسّجلة يمكن 6: تكبس على ?Rّ في 	آللة فيعو� فاRغًا ال 
شي� فيه �ُيمحى ما ُسّجل عليه، فهل ُيمحى شريط 6عمالنا قبل 

يوm 	لقيامة؟ 	لشريط 	لذ� سّجله علينا 	لَمَلكا:؟
	إلخو	:-  6يها  -يا  ُيمحى  6سهل.   Iَمْحُو� ُيمحى  Kنه  نعم، 
بالتوبة 	لصا�قة. فتوبو	 Kلى 	هللا، توبو	 6يها 	لمسلمو:. �	لتوبة �6_ 
شرy فيها 6: تتر� 	لذنب، فإ: 	لتائب من 	لذنب �	لمقيم عليه 
 :K� .لى مثلهK هللا. ثم تنو� 6: ال تعو�	كالمستهز� برّبه، 6ستغفر 
كانت 	لتوبة من حقوS 	لعبا� فال ُبّد من �6	� 	لحّق Kلى صاحبه �6 

6: يسامحك به صاحبه.
�ال يُقل 6حد K: �نوبي كثيرU، فإ: 	لتوبة 	لصا�قة تمحو كّل 
�نب �لو كا: 	لكفر. ليس في 	لذنوY شي� ال ُيمِكن 	لتوبة منه. 
	لذين 	Rتّد�	 �كفر�	 بعد Rسو_ 	هللا عليه 	لصالU �	لسالm لما Rجعو	 
Kلى 	هللا Rجع عفو 	هللا Kليهم. 6ما قر6تم قوله تعالى: {ُقْل يا ِعبا�َ� 
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	لذيَن 6سرفو	 على 6نفِسِهْم} لم يُقل �6نبو	 بل 6سرفو	 على 6نفسهم 
في 	لذنوY �6كثر�	 منها، �مع �لك فقد قا_ لهم: {ال  تقَنطو	 ِمن 
Rحمِة 	هللاِ} مهما كثر 	لذنوY فإنها ُتمحى بالتوبة: {Kّ: 	َهللا يغِفُر 

	لّذنوYَ جميعًا}.
فيا نا�، ال تغتّر�	 بالدنيا. 	عملو	 للدنيا فإ: 	إلسالm يأمر 
بالعمل، يأمرنا 6: نكو: 6غنيا� �6: نكو: 6قويا� �6: نجمع 	لمجد 
�	لعلم من 6طر	فه كله، على 6ّال ننسى 	آلخرU: {�	ْبَتِغ فيما �تاَ� 
 	�K لدنيا	لّدنيا}؛ فال ننسى 	ال َتْنَس َنصيَبَك ِمَن � Uَآلِخر	 Rَ	لّد	ُهللا 	

	نصرفنا Kلى 	لعبا�U �ال ننسى 	آلخرK U: 6قبلنا على 	لدنيا.
تقولو:: لقد صاR حديثك مو	عظ. �ما 	لمانع من 6: يكو: 
ُنمضي  �هل  مر��لة؟  مذمومة  	لمو	عظ  �هل  مو	عظ؟  حديثي 
 Iهذ َهّمنا؟  6كبر  	لدنيا  نجعل  �لعب؟ �هل  لهو  في  كلها   Uلحيا	
	لدنيا ال تد�m، ال يد�m فيها شي�. هل �	m على غنّي غناI؟ هل 
�	m على فقير فقُرI؟ 6ما يفتقر 	ألغنيا�؟ 6ما يغتني 	لفقر	�؟ 6ما يذ_ّ 

	ألعّزU؟ 6ما يعّز 	أل�ّلة؟
باألمس كا: في هذI 	لمدينة Rجل جّباR من 	لجبابرU يتسّلط 
على كل شي� �يمّد نظرI �يدK Iلى كل بيت، �كا: يظّن �يظّن 
سّيدI هنا� 6نهما شاRكا 	هللا في ُملكه. 6ين هذ	 	لرجل 	ليوm؟ Kنه 
في 	لسجن، �كا: باألمس على كرسي 	لحكم(١). هذI هي 	لدنيا، 

فبئس 	لرجل 	لذ� يجعلها 6كبر َهّمه.
______________________

 (١) �لك هو عبد 	لحميد 	لسّر	�، 	لذ� كا: قبل 	لوحدR Uئيسًا للمخابر	
�صاR بعدها �?ير	ً للد	خلية، فكا: 	لرجل 	أل�_ في 	إلقليم 	لشمالي =
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 ثم يمضي كل �لك �يطويه 	لمو، ثم يكو: بعد 	لمو
نشٌر �قياm بين يَد� YّR 	لعالمين، فا�كر�	 (��6كر 6نا معكم) �لك 

	ليوm 	لذ� نقوm فيه بين يَد� YّR 	لعالمين.
يا 6يها 	لنا� 	Rجعو	 Kلى Rّبكم.

تلك  سمعت  لما   �Rشعو كا:  ما�	  سائل:  سألني  �لربما 
	لتي   Uلشهر	  Iبهذ �فرحت   Rُسر 6نني  تظّنو:  هل  	لشائعا؟ 
 Uلشهر	 :K سمي؟	لنا� كلهم عني �يذكر�: 	يتحّد�  �K حّصلتها
يطمح Kليها 	لشّبا:، بل Rبما ُسّر بها كل Kنسا:. �لقد سعيت Kليها 
من قديم كما سعى لِد	تي �Kخو	ني �كما يسعى 	لناشئو: جميعًا، 
�لكني لما 6Rيتها ?هد فيها. Kنني ال 6جد مثًال لها Kّال 	لسر	Y؛ 
6نتم ال تعرفو: هنا 	لسر	Y �لكنني عرفته لّما Rحلت Rحلتي في 
بِركة  بعيد كأنه  يبد� من  	لمكّرمة.  Kلى مّكة  	لصحر	� من �مشق 
 .Y	لتر	 Kّال  فإ�	 جا�I 	إلنسا: لم يجد  بِركة حقيقية،  ما�، كأنه 
ال يكو: ما� Kّال من بعيد. �كذلك 	لشهرU، تحسبها من بعيد شيئًا 

ممتعًا، فإ�	 �صلت Kليها لم تلَق فيها متعة.
______________________

=    (سوRيا) طَو	_ �لك 	لعهد. �قد 	شتهر بأنه 	لرجل 	لذ� حّو_ سوRيا 
Kلى سجن كبير �صنع في 	لشاm ما لم يجر` 	لمحتلو: 	لفرنسيو: على 
صنع مثله من قمع �سجن �تعذيب �مطاU�R للحريا. بقي 	لرجَل 
	لقو� في سوRيا لمدU ست سنو	 حتى ُقبض عليه يوm 	لعاشر من 
6سبوعين،  بأقل من  	النفصا_  بعد  (6كتوبر) ١٩٦١،  	أل�_  تشرين 
�v��6 في سجن 	لمزU 	لذ� طالما �6	S فيه 	لناَ� 	لعذ	Y، ثم هّربته 
مخابر	 عبد 	لناصر Kلى مصر. �قد مّر بكم خبر لقا� علي 	لطنطا�� 

به في 	لحلقة ١٥٦ من هذI 	لذكريا (مجاهد).
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6نا من سنين طويلة معتز_ مغلق علّي بابي، ال 6كا� 6لقى 6حد	ً 
�ال ?ُ6	R �ال R�?6. فما 	لذ� ينفعني �K	 كا: يذكرني 	لماليين؟ �ما 
	لذ� يضّرني �K	 لم يذكر�ني �6 لم يعرفوني �لم يعلمو	 بوجو��؟ 

�ما 	لذ� يفيدني �K	 مدحوني؟ �ما 	لذ� يضّرني K: �ّموني؟
K: شعو�R لّما سمعت هذI 	لشائعا 6نني تمّنيت على 	هللا 
لو 6نها كانت صا�قة. كنت 6مضي شهيد	ً، �هل 6طمع بشي� 6عظم 
من 	لشها�U؟ �لكن 	هللا لم ُيِرْ�ها لي. فإ�	 كنتم تريد�: 6: تكافئوني 
على 6حا�يثي �6حببتم 6: تنفعوني فأنا ال R6يد 6مو	لكم، فعند� من 
	لما_ ما يكفيني، �ال R6يد من جاهكم، �لكني R6يد �عوU صالحة 
 Uلصال	لسَحر �6 قعد بعد 	في  mقا 	�K لغيب	حد منكم بظهر 	من �

�توّجه قلبه Kلى 	هللا، فليدvُ لي �عوU صالحة.
هذ	 	لذ� 6بتغيه منكم، �6سأ_ 	هللا 6: يوّفقني �يوفقكم لِما 

فيه 	لخير لي �لكم، �	لسالm عليكم.
*   *   *

 ��كنت 6نشر في جريدU >	ألياm< عند صديقنا 	ألستا� نصو
بابيل بعنو	:: >كل يوm خميس مقالة<، فكا: مّما قلته في مقالة 
ُنشر في 	لشهر 	لحا�� عشر من سنة ١٩٦١ (�قد قطعت 	لمقالة 
�لم 6قطع معها Rقم 	لعد� �ال تاRيخ 	ليوm)، كا: مّما قلت فيها 

:(١)�R	ً على جر	ئد عبد 	لناصر في بير�
______________________

(١) هذ	 	لجز� من 	لحلقة من هنا Kلى �خرها هو تتمة مقالة >جو	Y �	حد 
على ٤٧ Rسالة<، �قد مّر بكم 6كثر 	لمقالة في 	لحلقة ١٥٩، لكنها 

ُقطعت هنا� في �خر 	لحلقة فجا� تتمتها هنا (مجاهد).
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من  6قامو	  	لذين  هؤال�  مّنا  يريد  ما�	   �R�6 ما  6ني  على 
6نفسهم �6صيا� علينا؟ ما�	 يريد هؤال� 	لذين يكتبو: في جر	ئد 
كل  ُيعتَقل  حتى  نبقى   :6 يريد�:  هل  بير�؟  في  	لناصر  عبد 
	لمدنية  حقوقه  من   mُيحَر� ماله  من  فُيجّر�  غنّي،  ألنه  فينا  غنّي 
�ُتنتَزv ُحِلّي نسائه من 6يديهن؟ هذ	 ما �قع في سوRيا �في مصر 
6ياm عبد 	لناصر، �	لحبل جّر	R، �لسنا ند�R ما�	 ينز� غد	ً في 
�6R 	لحاكم بأمر 	هللا 	لذ� Rجع يحكم مصر مّرU ثانية! 6كا: هذ	 
يختا�Rنه  فلما�	 ال  6Rيهم خير	ً  في  كا: هذ	   	�K لنا؟  يريد�نه  ما 
ألنفسهم؟ لينضّمو	 Kلى عبد 	لناصر، �نحن نضمن لهم 6: يقبلهم 
	لتي فيها ما ال عين  �6: ُيدِخلهم جّنته 	لديمقر	طية 	الشتر	كية، 

.YهاRإل	لتعذيب �	ال �6: سمَعت من � 6R
من  �	حد  6ُخذ   U6سر 6َُسر  خمس  كل  في  كا:   mيو 6نسيتم 
6بنائها، 	عتقلوI سنين �6هله ال يعرفو: مكانه �ال يد�R: 6هو حّي 
�6 هو ميت؟ يوm كا: حكامنا 6عد	�نا، بل كانو	 يعملو: بنا ما ال 
يعمله 6عد� 6عد	ئنا. K: 6حّبو	 �لك فليختاI�R ألنفسهم، 6ّما نحن 
فقد 	خترنا ألنفسنا �نحن 6عر� بمصالحنا، ما حجر 	لقاضي علينا 

لنتخذهم �6صيا� لنا.
حفظ  من  فلهم  Kلّي  كتبو	  	لذين   �	لطالبا  Yلطّال	 6ّما 
��Rسهم �كتابة �ظائفهم -لئّال يتعّرضو	 لَفَلق 	لمعّلم (�6 َفَلَقته)- 
	لمد	�R يوّجهو:  	لسياسة �6هلها. �متى كا: �6ال�  شاغل عن 

سياسة 	لبلد؟
6ما 	لذين ظنو	 6ني صر سياسيًا �	نضممت Kلى موكب 6هل 
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�لحكم فهم على خطأ؛ فأنا لم �كن من �هل �لسياسة �لن �كونه �� 
شا- �هللا. �ما �نا من فئة �ال حز&، �نا من حز& �هللا ��نا �خو َمن 
�طا: �هللا. كل من سلك سبيل �هللا �عمل على طاعته �ُنصر3 شريعته 
من �لحاكمين ��لمحكومين فأنا معه جندA مطيع، ال �بتغي �جر�ً 
�ال من �هللا، �كل من خالف عنها �عمل بالمعاصي �حاD& �هللا 
�Dسوله فأنا عليه فد�ئي متطو:، ال �خاH -�� شا- �هللا- �ال �هللا.

 Jلضبا� من  �ال   Lليو� �لحاكمين  من  -��هللا-  قابلت  �ما 
�لثائرين �حد�ً. ما لقيتهم لقا- فضًال عن �� Qخذ من Oنياهم �� �� 
�ناZ �لمكافآU منهم كما Vعم هؤال- �لمرجفو�. �ما UDV �حد�ً 
منهم ال مهّنئًا �ال طالب حاجة، �ما لي بحمد �هللا حاجة �لى �حد 
منهم. ��لذين كانو� ��DV- من قبلهم كنت �عرH �كثرهم، �كا� 
فيهم �ثنا� من �صدقائي ���حد من Dفاقي في �لمدDسة ��ثنا� من 

تالميذA، فما UDV ��حد�ً منهم �ال سألته حاجة لنفسي.
�لعدZ (�هي   3D�V� �� لحيا3 كلها، حتى� �`لك O�بي في 
�لى جنب محكمتي) ال �Oخلها �ال نا�DOً، ��لبنا- �لجديد فيها ما 
Oخلته �لى �آل�. �لقد توالها ثالثة لم يكونو� من �صدقائي فقط 
بل كانو� عندA بقر& �خوتي من �بي ��مي، هم منير �لعجالني 
�لقاسم Dحمه �هللا، Dّتبت �سما-هم على   Oقا �نهاDلز� �مصطفى 
ترتيب توّليهم �لو3D�V �سّميتهم بأسمائهم فقط ألنها من �ألسما- 
�لتي تقوL �حدها، ال تحتاf �لى �� تسندها باأللقا& كما تسند 
�لمريض بالعصّي. فكنت �بتعد عنهم �هم في �لو3D�V، فإ`� �Vلت 
ُعدU �لى صلتي بهم. `لك ألني تعّوUO �� �صاiO �لرجاZ ال 
�لكر�سي. ��لحاكمو� يعلمو� �ني ال �سكت عن �نكاD �لمنَكر �`� 
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جا� منهم �ال 6قو_ للحر	�K m	 فعلوI هو حال_ Kكر	مًا لهم.
لقد كنت R _�ّ6جل في سوRيا تكّلم جهر	ً في 	لمجامع في 
 wخوفًا من 6: نتعّر ،YهاRإل	 m6يا ،Uلوحد	 mما كا: 6يا RنكاK
 _	? �قد   Rإلنكا	 	آل:   vُ6فأ� جهّنم.   Y	عذ Kلى  جميعًا  بسكوتنا 
 ،	إلRهاY؟ K: �ين 	هللا 6عّز علّي من 6: 6ضيعه في 	لمجامال
من  بلغ  مهما   Sمخلو لرضا  6ُسِخطه   :6 من  قلبي  في  6كبر  �	هللا 

	لسلطا:. �6سأ_ 	هللا 6: يثّبتني على 	لحّق.
*   *   *
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-١٦٤-
Sلشر	حلة R لىK Uعو�

في 	لطريق Kلى 6ند�نيسيا

لي في جّدU ستة منا?_ مفتَّحٌة لي 6بو	بها، يرّحب بي �ُيَسّر 
بناتي �ثال� من حفيد	تي  بيو ثال� من  K: جئتها 6صحاُبها: 
�6نا   Rلشهو	 كله-  هذ	  -مع  �تمّر  �6حّبائي،  6بنائي  �6?�	جهن 
َهّمها.  6حمل   Uها سفر	R6�  Uجّد Kلى  مّكة  من  �6هب   :6 6ستثقل 
�	لذ� بين مّكة �جّدU ال يزيد Kّال قليًال عّما بين طرَفيها �6 طرَفي 
في  لك  قريبًا   Rتز� ��هبت  مشرقها  في  بيتك  كا:   :K  ،wلّريا	

.مغربها �Rجعت Kلى حيث بد6
هذI هي حالي 	آل:، فكيف �هبت يومًا Kلى �خر 6ند�نيسيا؟ 
Kلى حيث لم يبَق بيني �بين سيدني في 6ستر	ليا Kال مرحلة �	حدU من 
مر	حل سفر 	لطياUR؟ ثم �هبت بعدها Kلى شمالي R�6با 	لوسطى، 
Kلى فولند	m في هولند	؟ كيف تبّدَلت بي 	لحا_ حتى 	نتهيت Kلى 
هذ	 	لمآ_؟ Kنه 	لشباY 	لذ� فقدته، 	لشباY 	لذ� يبكيه 	لشعر	� 
�ال ينفعهم في I�ّR 	لبكا�. �ما لّذU 	لعيش Kّال في 	لشباY، فهل 

عرفتم قدIR يا من يضّيعه في عبث ال يفيد �في لهو ال ينفع؟
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 Rلتي صد	لحلقة ١٤٦ (	لرحلة في 	عن  mلكال	لقد قطعت 
يوm ١٩٨٥/٤/١١)، فهل لي 	ليوm 6: 6عو� Kليها بعدما نسيتموها؟ 
�َمن من 	لُقّر	� 	لذ� يتابع 	لمقاال 	لمتسلسلة �يعيها �يحفظها؟ 
فلعّلي K: شا� 	هللا  	نقطع نظامها �	ضطرY قو	مها،   	�K 6نه  على 
 Rقد صد� ،>6عيدI حين تصدR 	لطبعة 	لثانية من كتابي >	لذكريا

.(١):	Rهللا ما يصد	شا�  :K :: سرعا	: �جز�	آل: جز�	منه 

 	�K� .لبال� �بلغ منها ما بلغُت	تلك  mَّ6 لقد كنت 6ّ�_ شامي
لم 6كن �6_ من ?	Rها فأنا 6ّ�_ من كتب عنها �حّد� في 	إل�	عة 
فعّر� 	لنا� بها، �لكن 	لذ� حّدثت به قبل Rبع قر: كامل �كا: 

جديد	ً على 	لنا� صاR 	آل: قديمًا. �هذI سّنة 	هللا في 	لكو::
�سيغد� هذ	 	لجديُد قديماKّ: هذ	 	لقديَم كاَ: جديد	ً

 تغّير تاRيخًا ماضيًا؛  كا: ما قلت �صفًا حيًا فصاR 	آل: 
	لبال� بعد�، ما كثير مّمن كا: فيها �ُ�لد كثير مّمن لم يكن، 

��هب حكاm �جا� حكاm، فسبحا: من يغّير �ال يتغّير.

6نه  �6 سمعوI على  كتبت  ما  قر`�	  يومئذ  	لنا�  كا:   	�K�
�صف �6يب فاقر`�I 6نتم 	آل: على 6نه تد�ين مؤR6� .�Rّجو 6ّال 
يخلو في 	لحاَلين من منفعة �6 متعة، �6هو: منافعه 6: يمأل �قتكم 
عن 	لمعاصي �	آلثاm، �	لنجاU من 	إلثم نصف 	لطريق Kلى 	لفو? 

.Y	بالثو
*   *   *

______________________
(١) �قد صدR	 �بعدهما 	لخامس، �هذ	 هو 	لسا�� بحمد 	هللا.



١٢٥

من سنة ١٩٥٤،   (�Rما)  R	�� �6	خر  في  كر	تشي  �صلنا 
�خرجنا منها بعد شهرين 	ثنين. �كانت 	لدنيا في Rمضا:(١)، �كا: 
 mلكو:. �كا: تحتنا غيو	ّال 6: 6ظلم K فما هي Yلمغر	لسفر ُقَبيل 	
ثِقا_ فلم نَر �نحن في 	لطياK URّال قليًال من 	ألنو	R، حتى �K	 مضى 
 wلى شرقها في 6عرK لهند من غربها	لليل كنا قد قطعنا 	هزيع من 
Kلى   عد �Rبما  َكلُكّتا.  فوصلنا  كيل،  6لَفي  مسافة  منها،  بقعة 
	لكالm عن كلكتا �ما 6Rيت فيها، �Rبما Rجعت فأكملت �كرياتي 

عن كر	تشي �ما بقي في �هني منها.
Rقعة  	لمناظر.   v�R6 من  	لجّو  من  ليًال  كلكتا  منظر  �كا: 
مستقيمة  خطوطًا   vR	لشو	 6ضو	�  فيها  تسلسَلت  جد	ً  �	سعة 
�منحنية �متقاطعة، ال ُير� طرفاها. �ما ظّنك بمدينة كا: فيها قبل 
Rبع قر: خمسة ماليين �نصف 	لمليو:؟ فنزلنا في مطاRها ساعة 
6كلنا فيها �	سترحنا، ثم قامت 	لطياK URلى R	نغو: عاصمة بوRما، 
 mلم تنز_ بها، �مضت مشّرقة حتى �صلت بانكو� عاصمة سيا�
(	لتي ُ�عيت 	آل: تايالند) �بينها �بين كلكتا مسافة 6لف �سبعمئة 
	لجّو  من  تبد�  (تايالند)   mسيا R6	ضي  �كانت  (كيلومتر).  كيل 
	لطر	?   	�  	لبيو على ضفافها   Uلكثير	  Rألنها	 فيها  مز�Rعة، 
	آلسيو�، سقوفها مائال مزخَرفا، �حولها 	ألشجاR صفوفًا 

على 6شكا_ هندسية، �ليست فيها بقعة جر�	�.
 v	�� لنا  بد	  كما  كأنه  	لمطاR حشد	ً  في  نزلنا �جدنا  �لّما 

______________________
(١) من هنا Kلى �خر هذI 	لحلقة منقو_ عن كتاY >في 6ند�نيسيا<، 	نظر 

فصَلي >من بغد	� Kلى جاكرتا< �>في 	لماليا< (مجاهد).
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	لزهر  من   Uلكثير	 �	لعقو�  	لعسل،  شهر  في  مسافَرين  عر�َسين 
مرصو�  	لُفّل  كزهر  ?هر  فيها   ،Sباألعنا معّلقة  	ألRيج   �	لفّو	
فنية  ُعَقد  له  بشريط   yمربو� 	لملّو:  كالسّجا�  عجيبًا  Rصفًا 
�لكنهن  صينية  ِسَحن   	�� �نسا`هم   .	لفر	شا 6شكا_  على 
��يعا جّذ	با، يلبسن ثيابًا ضّيقة مشقوقة من 	لجانبين تكشف 
بأسًا،  �لك  في  ير�:  ال  مجو�  �هم  �	ألفخا�،  	لسيقا:  عن 
	لمناكب. 6ما 	لرجا_ فباللبا� 	أل�Rبي  �	أليد� مكشوفا Kلى 

ُحَللهم بيضا�.
يومئذ من 6هل  فيه  َمن كا:   Uعلى كثر- Rلمطا	 Rَ6 في  �لم 
سياK -mّال ضاحكًا �6 ضاحكة، يمزحو: �يصرخو:. �يظهر عليهم 
6: هذ	 	النبساy ُخُلق �	ئم فيهم ال يتكّلفونه. هذ	 ما ُخيل Kلّي، 

�	هللا 6علم بحقيقة 	لحا_.
�قمنا منها فتركنا 	لهند 	لصينية من فيتناm �كمبو�يا �الُ�� 
6يماننا،  عن  (ماليزيا)  	لماليا   Uجزير شبه  �6صَل  شمائلنا،  عن 
 Iخر� في  مستقيمًا، سلكنا  	لجنوY خطًا  Kلى  	لبحر   Sفو �طرنا 
 ،URلى سنغافوK نتهينا	لشرقي للماليا (ماليزيا) حتى 	لشاطئ 	على 

��لك مسافة خمسمئة كيل.
من  طبيعتها؟  ما  �صفها؟  ما  سنغافوUR؟  عن  تعرفو:  ما�	 
يسكنها؟ هل تعرفو: عن 	لماليا (ماليزيا) �هي من بال� 	لمسلمين 
�باRيس  لند:  عن  تعرفونه  	لذ�  ُعشَر  Kخو	نكم،  من  6هلها 
(	لتلفزيو:)  	لر	ئي  �في  	لسينما  في  نر�  ألننا  �لك  �نيويو�R؟ 
مشاهد من R�6با �6ميركا، �نقر6 في 	لصحف 6خباRها �6 نسمعها 
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�هذ	  6نبائها.  من  	لكثير  فنعر�  عنها،  �حّدثنا  فعا�  ?	Rها  مّمن 
	لشرS شرقنا، ال نعر� عن 6كثر 6قطاK IRّال 	ألسطر 	لتي قر6ناها 
 mيو  Yلحسا	 نؤّ��  Rيثما  �6هاننا  فأ��عناها  	لجغر	فيا   �R� في

	المتحا: عنها، ثم 6غفلناها �6هملناها حتى نسيناها.
كا:  فإ�	   ،R	بمقد �تقف   R	بمقد تسير  طياRتنا  �كانت 
	لخامسة -مثًال- لم  	لساعة  	لثالثة من  	لدقيقة  موعد طير	نها في 
6: تقف في  لها   ً	R 	لر	بعة. �كا: مقدَّ 	لثانية �ال  	لدقيقة  تِطر في 
Kليها �R6	ها جاثمة على  6نظر  �6نا  (تايالند) نصف ساعة،   mسيا
�نفد   �Rصد  Sفضا 6سا�.   	�  Uمستقّر  URعما كأنها   wRأل	
صبر�، فكنت 6سأ_ �6بحث فال ُيجاY لي سؤ	_ �ال ُيثِمر بحث، 
�	لرّكاY (�كلهم من 	إلنكليز Kّال 6نا �صاحبي) ال يتحركو: �ال 
منهم،  فعجبت  �قفت.  لَِم  يسأ_  منهم  �	حٌد  يُقم  �لم  يبالو:، 
في  �حسبُتني  �فيهم،  نفسي  في  شككت  حتى  عجبي   �	�?	�
متحف 	لشمع في 	لقاهرU ال في مطاR بانكو� في سياm. ثم نا�� 
	لمنا�� K: 	لطياUR ستقوm، فتحّرَكت تماثيل 	لشمع �مشت على 
هينتها (�	لكلمة فصيحة) كأ: لم تتأخر 	لطياUR �لم ُيتوّقع حا�� 

�لم ُيخَش خطر.
 بنا، حتى �K	 	قتربنا من سنغافوUR (�6صلها >سنغا Rطا�
بوR	<، �6 مينا� 	ألسد) نظر تحتي فإ�	 6نا �R6 خريطة مجّسمة 
�خرها جزيرU صغيرU جد	ً  (ماليزيا) �في  	لماليا   Uمن شبه جزير
محا�ية لها هي سنغافوUR. ثم لّفت 	لطياUR ��َنت لتهبط، فر6يت 
�6بنيتها   �فسا شو	Rعها  	لجنوبي،   Uلجزير	 نصف  في  	لمدينة 
6نني  تنسو	  (�ال  برجا:  كأنهما  Rفيعتا:  عماRتا:  �فيها  عالية، 
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فيها �	سع �حياله  ما 6Rيت سنة ١٩٥٤ ال 	آل:) �	لمرفأ  6صف 
مستو�عا ضخمة جد	ً، �نصف 	لجزيرU 	لشمالي حد	ئق متصلة 

�بساتين متسلسلة.
*   *   *

�كنا قد 6برقنا Kلى �جيه 	لعرY في سنغافوUR، �هو 	لسيد 
	لعرY الستقبالنا،  من  نزلنا �جدنا �فد	ً  فلما  	لسقا�،  Kبر	هيم 
�عشرين  Kحد�  عن  عربيًا  مند�بًا  �عشر�:  �	حد  بينهم  �كا: 
جمعية عربية، فما 	ستطعت 6: 6نتظر حتى ينقضي 	الستقبا_ بل 
سألتهم: لما�	 ال تكو: لهم جمعية �	حدU يمّثلها Rجل �	حد، ما 

�	m 	ألصل 	لعربي �	حد	ً �	لدين 	إلسالمي �	حد	ً؟!
ففهمنا   .Rلمطا	 مطعم  في   Uصغير شا�  حفلة  Kلى  ��َعونا 
 Rبعين سنة (صاR6� لى ما قبل مئةK كانت Uلجزير	 Iمنهم 6: هذ
فحّل   ،�جّنا  ها �متنزَّ �بساتين  حد	ئق  �سبعين)  مئة  	آل: 
بها 	لوبا� 	لبشر� 	لذ� 	سمه 	إلنكليز، فاشتر	ها قائدهم Rفلس 
	لمشهوR من سلطا: جوهوR لتكو: مينا� ُحر	ً، �نصب فيها 	لعلم 
	لبريطاني في ١٨١٩/١/٢٩، �شرv ُيقيم فيها 	لمدينة 	لتي بلغ 
عد� سكانها يوR? mناها مليونًا �Rبع 	لمليو:، منهم ثمانمئة 6لف 

من 	لصينيين، �فيها جالية كبيرU من 	لعرY 	لحضاRمة.
�	لعجب 6: حضرمو، هذI 	لبقعة 	لصغيرU 	لفقيرU، قد 
غز بأبنائها 	لشرS كله؛ فما في 	لماليا �ال في 6ند�نيسيا بلد 
ليس فيه نا� منهم. �هم ُتّجاR باRعو: �6منا� صا�قو: �مغامر�: 
هو  مكا:  كل  في   Yلعر	 معشر  �عيبنا  عيبهم  �لكن  شجعا:، 
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	النقساm. �ما �	� عن ضعف فينا، بل عن قّوU في نفوسنا �6: 
ينقا�، لذلك  يقو� �ال  مّنا ير� نفسه 6Rسًا، �	لر�6  كل �	حد 
كانت 	ألعما_ 	لفر�ية 6نجح فينا من 	ألعما_ 	لجماعية، �لذلك 
كا: في 	ستقبالنا �	حد �عشر�: مند�بًا عربيًا عن Kحد� �عشرين 

جمعية عربية.
بالعمامة 	لحجا?ية  بأ?يا� بال�هم، �6  �كا: 	لكهو_ منهم 
	لتي تكو: على 	لقلنسوU 	لمطّر?U 	لمزخَرفة (�	لتي 	نقرَضت 	آل: 
�6 كا�) �	لجّبة يلبسونها فوS ثيابهم، �هم يحافظو: على هذ	 

	لزّ� في كل بلد ينزلونه.
�6خذ�نا Kلى فندS صيني ما كد �6خله �6نشق Rيحه حتى 
Rجعت من فو�R 6با�R 	لباY، ��قفت في 	لشاvR تحت 	لمطر. 
��6 مطر؟ K: 6مطاR 	لبال� 	لحاURّ 6عجوبة في كثرتها �	نسكابها. 
 UR6نتم تعرفونها في مّكة �فيما حولها، فما ظّنك بمطر سنغافو�
عن  يتكّلمو:  �هم  ننتظر  �كنا  	الستو	�؟  خّط  على  قائمة  �هي 
 Sختر	لما� قد 	نتهى كالمهم حتى كا: 	لمناسب لنا، فما 	 Sلفند	
 Sلفند	 Kلى  6خذ�نا  ثم  عظمنا!  في  به  �6حسسنا  �جلو�نا  ثيابنا 

	لكبير �هو فندR Sفلس.
�لم يكن Kعر	ضهم عنه 6ّ�_ 	ألمر جهًال به، فهو معر��. ثم 
K: عماUR 	لفندS هي ملك للسيد Kبر	هيم 	لسقا�، �لكن صرفونا 
�كرهًا  Rفلس،  	لقائد  	سم  �هو  يحمله  	لذ�  لالسم  كرهًا  عنه 
 URلنا� في سنغافو	فلس. �R mلذين يدير�نه �هم من قو	 mبالقو
يكرهو: >	لرفاليس< جميعًا، �حّق لهم 6: يكرهوهم فإنهم 6صل 
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	لذ�   Rبلفو  m6يا فلسطين علينا، من  	لذين 6ضاعو	  بالئنا، �هم 
�عد �عدI 	لظالم Kلى 	لمند�Y 	لسامي 	لذ� جا`�نا به �هو من 
عن  تخّليهم  Kلى  	ليهو�،  قومه   m	6قد توطيد  على  ليعمل  	ليهو� 
عسكرية   Uقّو منهم  �جعلو	  	ليهو�  سّلحو	  بعدما   Uفجأ فلسطين 

�منعونا نحن 6: نحمل مسدسًا �6 ِسّكينًا.
6عو� Kلى 	لفندS. في 	لفندS حديقة فخمة فيها من غر	ئب 
	ألشجاR ما ال تجد مثله في غير 	لبال� 	الستو	ئية من 6لو	: 	لزهر 
�مختلف 	لو�R، �تحمله 	ألشجاR 	لكباR صيفًا �شتا�، �هو شي� 

ال مثيل له في بال�نا.
 .mلطعا	لغر�، لكن طعامه من 6سو6 	سع 	لر�هة �	هو فخم �
�	لكّي  لكّيها،  	لبذلة  6عطيتهم  ساعة؛   _�6 من  فيه  سرقونا  �قد 
	لكبيرU مّجانًا محسوبًا مع   Sلفنا�	 �صبغ 	لحذ	� يكو: عا�U في 
 Uحد	لو	لبذلة 	مني لكّي  	�6 يكو: بأجر ?هيد، فأخذ� Sلفند	 U6جر
نحو	ً من 	لجنيه 	إلسترليني! �كانت كل ليلة لكل �	حد مّنا بخمسة 

.جنيها
��هبنا ند�R في 	لبلدU، فإ�	 هي جميلة نظيفة بالغة 	ألناقة، 
�	لمو	صال فيها كثيرU �سائلها متعد�U 6نو	عها، من >	لركشة< 
من  فيها  �	لمرفأ  	لطبقتين،   	�  ((	أل�توبيسا  	لحافال Kلى 
6عظم مر	فئ 	لدنيا ��6سعها. �هو 6كبر مركز تجا�R �حربي في 
�سيا �6 هو من 6كبرها، تقف عليه كل سنة سّتة �ال� سفينة قا�مة 

من عشرين ��لة.
 فإ�	 تركت 	لمرفأ �سرَ في 	لشاvR 	لُمفضي Kليه �جد
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على  قائمة  �	جهة  له  فخم  بنا�  �هي  	لعليا،  	لمحكمة   URعما
6عمدU عالية، �على ظهر 	لبنا� قّبة مشمخّرU من R6فع ما 6Rيت من 

	لقباY، �من حولها 	ألبنية 	لباRعة.
�قد بنى 	إلنكليز في هذI 	لبال� بنا� من ظّن 6نه سيقيم فيه Kلى 
	ألبد. �من �R	ئع 	ألبنية في 	لدنيا قصر نائب 	لملك في �هلي، 
	لعظيمة   	Rلعما	لعليا �	 	لبلدية في كر	تشي، �	لمحكمة   R	��

في بومبا� عر�� �سيا.
 ��R	� 	لمدينة من جهة 	لَبّر 	لبساتين �	لحد	ئق، فإ�	 ُجْزَ
بها �جد بين 	لجزيرU (�6 سنغافوUR) �شبه جزيرU 	لماليا مضيقًا 
ال يجا�? عرضه عرw نهر �جلة، عليه جسر ثابت يوصل Kلى 

.Rمدينة جوهو
�6كثر ُسّكانها من 6هل 	لصين، 	ألسو	S ممتلئة بهم، تعرفهم 
�مالمحهم،  هيئاتهم  �من  مخا?نهم  على  	لصينية  	لحر��  من 
 R	?إل	 	ألعما_ كلها، �لباسهن (هذ	لرجا_ في 	كن Rنسا`هم يشا�
	لضّيق) كا� يصل مع 	ألسف Kلى بعض نسائنا، �ُهّن يّتخذ: له 
ِشّقين من 	لجانَبين فتبد� منه 6فخا� 	لمرU6 �6 6كثرها، �هن يماRسن 

كل عمل، �لست �R�6 من يتولى عنهن 6مر بيوتهن!
 :K� 	مرU6 صينية،  	لسائق  مكا:   َسياUR �جد فإ: طلبت 
 ، 6: تحلق شعر� �جد بد_ 	لحّالقين حّالقا صينيا�R6
 �Rلصينيو: شعب تجا	لصين... �	من 6هل  �في 	لدكاكين بائعا
على  يعرضونها   vR	لشو	 في  	لسلع  يحملو:  ��6ال�هم   ،vRبا
	لسيا� �	ألجانب بأساليب عجيبة. �قد تعّلق بي صبّي صيني صغير 



١٣٢

 ال 6حتا� Kليها، �لم يَز_ بي يكّلمني بلغته 	Rللنظا Uليبيعني عال�
 �جهه �حركا يديه على ما يريد، 	Rكالمًا ال 6فهمه �يد_ّ بإشا
ثم �ثب ليصل Kلى �جهي ليضع 	لعال�U على نّظاR	تي! فضحكت 
منه �6علنت 	لهزيمة بعدما ساR معي �قائق، �	شتريت 	لعال�U على 

Rغم 6نفي، �لم يأخذ مني Kّال ثالثة 6ضعا� ثمنها فقط ال غير!
مكو�  فيها  ليس  كونغ،  هونغ  مثل  ُحّر  مينا�   URسنغافو�
	لبضاعة   vُتبا كلها،  	لدنيا   منتجا فيها  تجد  لذلك   ،(�Rجما)
فيها بأقّل من سعرها على باY 	لمصنع 	لذ� صنعها. �قد 	شتريت 
بُربع ثمنها في جاكرتا �ُعشر ثمنها في كر	تشي. �قد  منها 6شيا� 
	شتريت منها حذ	َ�ين 6نيقين ال يز	_ 6حدهما عند�، نعلهما من 
	لمّطاy ��جههما من 	لُمخَمل ثمن كل منهما ثال� لير	 سوRية 
(تسا�� 	ليوm، �6 �قت كتابة هذI 	لحلقة، Rياًال �	حد	ً!). �لك 
 ،yلمّطا	 6: كل شي� فيها Rخيص، �R6خص ما فيها مصنوعا
 Iلعاَلم، �شجر	  yيأتي ثالثة 6خما� مّطا 6ند�نيسيا  �منها �من 
�نسّميه  �مشق   vR	شو يمأل  كا:  	لذ�  	أل�كالبتو�  شجر  ُيشبِه 
 vهم يشّقو: جذ� ،شجر 	لكينا، �لكنه 6كبر منه �يكو: منه غابا
	لشجرU فيسيل منها ما� قليل، فيجمعونه في �6	ٍ: �يحملونه Kلى 
	لمعامل فيعالجونه فيها. �لم R?ُ6 معامله أل�R ما يصنعو: به حتى 

يصير 	لمّطاyَ 	لذ� نعرفه.
	لوطنية في ماليزيا كلها (�سنغافوUR معها)  	لحركة  �كانت 
 على 6شّدها لّما ?Rناها، فكا: 	لوطنيو: يخرجو: ليًال Kلى 	لغابا
يقصد�: 	لشجر �يسيلو: ما�ها هدR	ً على Rغم ما يّتخذI 	إلنكليز 

من �سائل لحر	ستها، أل: 6كثرها ملك لهم �6 لمن يلو� بهم.
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�	سمه  >6مانو<   Yحز �6كبرها   ،Uكثير 	لوطنية   Y	ألحز	�
	لحزY 	لوطني 	التحا��، �لم يكن ير� 	لتعا�: مع 	لحكومة، 
 Yحز  �6  ،	Rناكا فاRتي   Yحز� 	لكبير  	لصيني   Yلحز	  Iيؤّيد
	لبال�. �كا: Rئيس 6مانو تنكو عبد 	لرحمن، �قد لقيته في حفلة 

فلسطين �سيأتي حديثها.
*   *   *

 �	لمحاضر	 	لخطب  فيه  6لقينا  بلد	ً  �صلنا  كلما  �كنا 
تأليف  ثم عملنا على  ��6	Rها،   �فلسطين �شر بقضية  للتعريف 
في عاصمة جوهوR، �هي  6ُقيَمت  قد  	لحفلة  �كانت  لها.  لجنة 
بلدU صغيرU ما بينها �بين سنغافوK URّال هذ	 	لجسر، ليس لها َعظَمة 
سنغافوUR �ال ضخامة بنيانها، �لكنها بلدU شرقية ها�ئة 6حسست 

فيها باألنس �	الطمئنا:.
قد  �كانو	  �	سع،  مسجد  فيه  كبير  نا�ٍ  في  	لحفلة  �كانت 
 ،URإلنكليز في سنغافو	لهند 6: ال 6تكّلم عن 	�6صوني �6نا في 
أل: سنغافوUR مستعَمرK Uنكليزية �ليس من مصلحة 	لقضية -كما 
	لُحكُم فيها لهم. �سمعت �لك  6تكّلم عنهم في بال�ٍ  قالو	- 6: 
قلت  ألخطب  �قمت  	لحفلة  كانت  فلما  6مر	ً.  �كتمت  منهم 
للحاضرين: لقد �6صوني 6: ال 6عرw لإلنكليز بشي� �ال �6كر 

شيئًا عّما عملوI في فلسطين.
(�هم  	لحاضرين  Kلى  	لجملة   Iهذ ينقل  	لمترجم  كا�  �ما 
 بضعة �ال�) حتى ضّجو	 ضّجة عظيمة، �تكّلمو	 بكالm ترّ�َ�
فيه كلمة 6مانو. ��K	 نحن في نا�� حزY 6مانو، �هو 	لحزY 	لذ� 
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ينا�� 	إلنكليز �يقا�مهم �يناضل الستقال_ 	لبال�، ��K	 	لضّجة 
	حتجا� منهم على هذI 	لوصّية �طلب �Kلحا� على 6: 6قو_ عن 

	إلنكليز ما R6يد.
 Rتنفجر مسما  :6 يمسكها عن  	لتي   Uلمَعّد	 كالقنبلة  �كنت 
صغير، فسحبو	 	لمسماR �	نطلَقت 	لقنبلة. �6لقيت خطبة مجلجلة 
�صفت فيها نكبة فلسطين �مصاY 6هلها، �6صبت ��ّفق 	هللا، 
فتكّلمت من قلبي فوقع كالمي في قلوبهم، �6فلَتت 	لدموv من 
حلّيهّن  -�	هللا-   	لسيد	 �نزَعت  	لبكا�،   صو �عال  	لعيو: 

ْمَنها، �6لقى 	لرجا_ بكل ما معهم. �قدَّ
ما  فُسّلم  �	حد	ً،  قرشًا  بأيدينا  نستلم  6ّال  خّطتنا  من  �كا: 
Kلى  هي  لُترِسله  	لبال�  6هالي  من   ً	Rفو 	نتخبناها  لجنة  Kلى  جمع 

فلسطين.
�6ّ�: 	لمغرY فقاm 	لحاضر�: جميعًا Kلى 	لصالU، �لقيت 
 Rئيس 	لحزY فإ�	 هو 6مير من 	ألسرU 	لتي تحكم Kحد� 	لسلطنا
	لتي كانت تتقاسم ماليزيا بينها، �هو تنكو عبد 	لرحمن، �كا: 
شقيق 	لسلطا:، �لكنه �ثر 	لعمل لمصلحة بال�I �خدمة 6مته على 

.Y	لسر	 Yلُملك �6لقا	6ّبهة 
�كا: حزY 6مانو قد قّرR يوm 	لحفلة 	لتي خطبتُ فيها مقاطعة 
	لوظائف 	لحكومية، �كا: هذ	 	ألمير Rئيس 	لمجلس 	لتشريعي 
Kسماعيل   Rلدكتو	 نائبه  �كا:  عالية،  �منزلة  ضخم  R	تب  �له 

�?ير	ً، فاستقاال �تبعهما كّل 	لموظفين من حزY 6مانو.
*   *   *
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-١٦٥-
K: 	لشجى يبعث 	لشجى
لما�	 6تحد� عن بنا:

�6نا R6ثي شكر� فيصل؟

قر6 في جريدU عكا§ نعي 	لدكتوR شكر� فيصل. �شكر� 
ليس من لِد	تي �ال هو من 6قر	ني في 	لسّن، �لكنه Rفيق 6خي عبد 
	لغني في 	لمدRسة 	البتد	ئية. كانو	 ثالثة يدRسو: معًا، كّلهم �كّي 
نبيه �كّلهم من سّن �	حدU، ُ�لد�	 سنة ١٣٣٧هـ �6 قريبًا منها. 
 Iليه في �مشق �يقصدK  Rُيشا RّباI عالِمًا  َمن   �6  I6بو �كّلهم كا: 
كبير	ً: 6خي عبد 	لغني،  	لطلبة �	لد	Rسو:، �كّلهم صاR 6ستا�	ً 
�شكر� فيصل، �صال� 	لدين 	لمنّجد. 	ختلف طريقهما �طريق 
عبد 	لغني، فاشتغل هو بالرياضيا حتى غد	 6قدR �6قدm 6ستا� 
طبعه ال  �لكن  6عالمه.  من   	Rحتى صا Yأل�	 في  �	شتغال  فيها 
	لنا�، خّر	جا: �ّالجا:  	لنا� �عرفهما  يشاكل طبعهما؛ عرفا 
ُمْنَزٍ�  مثلي  	لغني  �عبد  منها،  �يخرجا:   	لمجتمعا يدخال: 
6شّد مني عزلة �	نز�	�، فكأنه مصبا� قوّ� في  معتز_، بل هو 

غرفة مغَلقة، نوIR شديد �لكن ال يجا�? جدR	نها.
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لم �َ� شكر� �حمه 	هللا من ��بع سنين، من يو� 
	�ني في 
كا"  سنة.  خمسين  من  �كثر  من  �عرفه  +لكنني  مّكة،  في   ��	-
�ستا:	ً في كلية 	آل-	7 في جامعة -مشق، فلما بلغ سّن 	لتقاعد 
(�+ �ُحيَل @لى 	لمعا< كما يقولو" في مصر) جا; 	لمملكة فكا" 

.Dلمنّو�	لمدينة 	لجامعة في 	ً في 	ستا:�
 Dُعّد يستكمل   "� قبل   Dلحيا	 ُلّجة   Iخا عصاميًا،  كا" 
خوضها، +جّر7 	لطير	" صغير	ً قبل �" ينبت �يش جناَحيه، فما 

	T يضر7 بهما، يقو� +يقعد +يرتفع +يقع، حتى قو� 	لجناحا" 

+	متّدV قو	-مهما +قوَيت خو	فيهما، َفَعال +حّلق.
من  +عّمه   Wبو� +كا"  	لعقيبة،  حّي  من  حا�تنا  من  �صله 
+في   V	بالفتّو في مصر  �مثالهم  ُيدعى  	لذين   ،Dلحا�	 
كرتية< <
عالمة  +>لر<  لر<.  جاسم  >�بو  	لعر	]  +في   >Vلقبضايا	< لبنا" 
في  	لعثماني  	لعهد  يعّلموننا على  	لتر\، +كانو	  لغة  في  	لجمع 
	أل�-ية  تكتب  كما  	لعربي  بالحر_  مكتوبة  	لتركية  	للغة  	لشا� 
يبّدلوها.   "� قبل  �ند+نيسيا  لغة  ُتكتب  كانت  +كما  +	لفا�سية، 
ِكِديو�<  مكتبه  	لقر	;D >جوجقِلْر  كتا7  في  عندنا  كا"  �نه  +�:كر 
�� >	أل+ال- يذهبو" @لى 	لمد�سة<. +�نا �حفظ مّما تعّلمناW من 
	لتركية في تلك 	أليا� شيئًا ليس بالكثير +لكنه باٍ] في :هني @لى 

	ليو�.
فذهب  كرّيم،   Dسر� هي  	لعقيبة  في   V	لفتّو	  Dسر� +كانت 
من  �علم  فيما  يبَق  +لم  	سمها،  ُينسى  +كا-  منها   Dبالفتّو 	لدهر 
�جالها @ّال صديقنا 	لشيخ عبد 	لحميد كريم @ما� جامع 	لتوبة، +هو 
�بعد 	لناl عن 	لنز	T +عن 	لقتاT، من 	لذين قيل فيهم: >ليسو	 
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ِمَن 	لشّر في شيٍ� �Kْ: هانا<.
 �6 6سباطهم،  Kليهم  ُينَسب  لشهرتهم  كريم   _� �كا: 
	لنا�  يعرفه  	لذ�   Yلقصا	 كامل  	لشيخ   :K حتى  بناتهم،  6بنا� 
�	لنضا_  	لوطنية  في  �َعَلمًا  	لتعليم  في  Kمامًا  كا:  �	لذ�  هنا، 
لالستقال_، كا: ُيدعى �6_ 6مرI 	لشيخ كامل 	لكريم. �كا: �_ 
 فيصل، 6سرU شكر�، من 6سباy بيت كريم، �لكنهم كانو	 فتّو	
حقيقة. �كا: في صفحة �جه عّم شكر� �6 في �جه 6بيه (نسيت 
6نا) 6ثر ضربة سيف قد 	لتأمت مع 	ألياm، �سألته يومًا عنها فقا_: 
هوI، هوI! هذ	 6ثر من معركة عظيمة خضناها يومًا. قلت: هل 
كانت من معا�R 	لحرY 	لعظمى 	لتي ساقوكم جنو�	ً Kليها؟ قا_: 
ال، بل هي معركة بيننا �بين 6هل 	لعماUR (�حّي 	لعماUR معر�� 
في �مشق) حتى تّم لنا فيها 	حتال_ مصلبة للعماUR (�	لمصلبة في 

	لشاm تقاطع شاRعين).
6Rينا  6ننا  ينسو:  	لماضية   mأليا	 Kلى  يحّنو:  	لذين  �	لنا� 
بعدها شر	ً كثير	ً كما 6Rينا خير	ً كثير	ً. �لو علمتم 6: بين 	لُعقيبة 
بينها  تفصل  متصلة ال  فيها   	لبيو متر،  مئَتي  من  6قّل   URلعما	�
	لشاm كانت  قتا_، �لو عرفتم 6: 6حيا�  ساحة حرY �ال ميد	: 
�نحن صغاR (�قبل �لك) في نز	v �خصاm �قتا_، لر6يتم 6ننا صرنا 

	آل: Kلى خير مّما كنا عليه.
	لقديم  �	لمعّلم  	لمصلح  	لمرّبي  6خت  شكر�   m6 �كانت 
	لشيخ محمو� ياسين 	لحمامي. �قد قضى 	هللا 6: يفترS 	لز�جا: 
�لكنها   ،	لمبّكر	 	لمصائب  من  عليه  فكانت  �شكر� صغير، 
جّر عليه خير	ً كبير	ً. �كذلك يقّدR 	هللا بكرمه ما يسو� فيجعل معه 
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ما يسّر: {�َعَسى 6ْ: تكَرُهو	 شيئًا �َيْجَعَل 	ُهللا فيِه َخير	ً كثير	ً}.
محمو�  	لشيخ  خاله  كنف  في  نشأ  6نه  فهو  	لخير  هذ	  6ما 
�في مكتبته 	لكبيرU. �6نا حين �6كر �مشق �6حّن Kليها، �تتر	�� 
لي صوR 	ألماكن 	لمحّببة Kلى نفسي فيها، �6كر هذI 	لمكتبة 	لتي 
 :Iلشيخ �مع تالميذ	 فيها مع  طالما كنت 6حّب ?ياRتها �	لقعو� 
Kخو	ننا 	لشيخ ياسين عرفة �	لشيخ محمو� 	لحّفاR �	لشيخ كامل 
	لقّصاR، �صديقه �صديقنا 	لشيخ عبد 	لقا�R 	لعاني، Rحمه 	هللا 
 I6: 6شتر� هذ� mأليا	هللا 6: تمّر 	 Rمنهم. �قد قد �Rحم من ما
فيها  باقية  في �مشق، �هي  	لشرعية  	لكّلية  6ُ�ِ�عها   :6� 	لمكتبة 
Kلى 	آل:. �من 	ّطلع على عقد 	لبيع �6R عجبًا؛ �K 6: 	لجهة 	لتي 
	لتي  6نا ألنني كنت Rئيس مجلس 	أليتاm، �	لجهة  باعت يمّثلها 

	شتر يمثلها 6نا ألنني كنت Rئيس مجلس 	أل�قا�!
�كا: شكر� Rحمه 	هللا يحضر مجالس خاله 	لشيخ محمو� 
 Iهذ �يصاحب  	لتوبة،  جامع  في  ���Rسه  	لبيت  في  ���Rسه 
	لنخبة من 	ألفاضل، فأَلّم بشي� كثير من 	لعلوm 	إلسالمية، كما 
6خذ 	لكثير من 	لثقافة 	لحديثة من 	لدR	سة. �لكن هذ	 كله لم ُيجِد 
عليه ماًال، �كا: خاله فقير	ً كما كا: 6كثر مشايخ 	لشاm، فاضطّرته 
	لحياK Uلى 6: يعمل �يتكّسب مبّكر	ً كما عملت 6نا، �كما عمل 
 Uلحيا	تب في 	لمر	-من بعد- 6على  	لذين بلغو	ني 	خوK كثير من
6ستا�  	لسّما:  6حمد   Rكالدكتو 	لعلم،  في   	لدRجا �6سمى 

	القتصا� في كلية 	لحقوR Sحمه 	هللا.
6حمد  	ألستا�  عبيد،   _� عند  	لعربية  	لمكتبة  في  عمل 
 U	Rلدكتو	سة حتى حصل على 	Rلد	لعمل على 	نه، �ثابر مع 	خوK�
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�لم  6ظّن)،  ما  (على   ١٩٥١ سنة  مصر  من  	لعربي   Yأل�	 في 
يحصل عليها قبله من 	لشاK mّال 6سعد طلس �?كي 	لمحاسني. �في 
 ،تلك 	لسنة حصل 6خي عبد 	لغني على 	لدكتوR	U في 	لرياضيا
�كا: 6ّ�_ من حمل هذI 	لشها�U في بال� 	لشاm. �كا: يرتقب 6: 
يحصل عليها قبل �لك بعشر سنين من >	لسوRبو:<، �لكن قامت 

	لحرY سنة ١٩٣٩ فتعّذR Rجوعه Kلى فرنسا.
لم 6كن على صلة به في 	لسنين 	ألخيرU. 	نقطع 	التصا_، 
�6نهم  سويسر	  في  ُتوّفي  6نه   قر6 حتى  	لوّ�،  ينقطع  لم  لكن 
	لمنّوUR �صّلو	 عليه في  	لمدينة  6ياK mلى  نقلوI بعد موته بثالثة 
 	لمسجد 	لنبو�. �كنت 6تمّنى 6: ُيدَفن حيث توّفاI 	هللا، 	ختر
له 	لذ� 	خترته لبنتي بنا: Rحمها 	هللا. �هذI �6_ مّرU �6كر فيها 
 Iلَخَفقا: يعصف بقلبي، �6كر	لدمع يمأل عيني �	� Iسمها، �6كر	
6ّ�_ مّرU بلساني، �ما غاY عن �هني لحظة �ال غابت صوRتها 

عن جناني.
لما قضى 	هللا فيها ما قضى سألوني في نقلها، قلت: ال، بل 
توّسد حيث R6	� 	هللا لها 6: ُتستشَهد أل: نقل 	لميت ال يجو?، 
 �ما 6حفظ 6نه ��Rُ عن 6حد من 	لسلف. قالو	: فكيف K: ما
	لمسلم في بلد ما فيه مقبرK Uسالمية؟ قلت: كم هم 	لذين ماتو	 
 Rخيا من  تبعهم  �َمن  �	لتابعين  	لصحابة  من   �	لفتو  �Rمعا في 
 m6 سالميةK Uلهم مقبر 	فنهم حتى يجد�� 	لمسلمين؟ هل 6ّخر�	
 �Rألنصا	 Y6بو 6يو 	؟ هذ�	�Rهم 	لثر� حيث R�6كهم 	لمو
	لمدينة حين  في   IR	�  mلسال	�  Uلصال	 عليه  	لرسو_  نز_  	لذ� 
 Iهذ  Yبا على  �قفت   URمأمو كانت  	لتي  ناقته  أل:  Kليها  هاجر 



١٤٠

عن  مكا:  6بعد  في  	لقسطنطينية   R	6سو تحت  ُ�فن  لقد   ،R	لد	
	هللا  كتب  	لمسلمين حتى  ينا��   Iقبر  _	? فما   ،URلمنّو	 	لمدينة 
 >Kسالm بو_<، �6 مدينة Rلفاتح، فصا	فتحها على يد محمد 
	إلسالm، َسّماها بذلك 	لسلطا: 	لفاتح كما َسّمو	 	آل: Kسالm 6با� 

في باكستا:، �>بو_< �>6با�< كالهما بمعنى 	لمدينة.
*   *   *
ــُه ــٍر 6Rيَت ــي كلَّ َقب ــاَ_: 6تبك �ق

َكاِ�ِ�؟ لقبٍر ثو� بيَن 	لّلو� �	لدَّ
َجى يبَعُث 	لّشجى فُقلُت لُه: Kّ: 	لشَّ

ــُر مالِك ُه قب ــذ	 كلُّ ــي، فه فدعن

6فكا: متّمم بن نويرU 6شّد ُحبًا ألخيه مالك من ُحّبي لبنتي؟ 
��K	 كا: يجد في كل قبر يمّر به قبر مالك، 6فُتنِكر�: علّي 6: 6جد 
في كل مأتم مأتمها �في كل خبر �فاU �فاتها؟ ��K	 كا: كّل شجى 
 ،Iيحّب �6ال� Y6 كل :K ألخيه، 6فال ُيثير شجا� لبنتي؟ Iُيثير شجا
�لكن ما 6Rيت، ال �	هللا ما 6Rيت من يحّب بناته مثل ُحّبي بناتي!

 R6بع سنو	 	ستشها�ها  مّر على  �قد  	آل:  Kلى  ما صّدقت 
�نصف 	لسنة، �6نا ال 6صّدS بعقلي 	لباطن 6نها ماتت؛ Kنني 6غفل 
عا�تها-  -على  سُتْعِلمني  6نها  	لهاتف  Rّ: جر�   :K فأظّن  6حيانًا 
بأنها بخير ألطمئّن عليها. تكّلمني مستعجلة ترصف 6لفاظها Rصفًا، 
هذ	   :6� عنها  يبطئ  لن  	لر��   :6 تحّس  كأنها  �	ئمًا  مستعجلة 
	لمجرm، هذ	 	لنذ_، هذ	... يا 6سفي، فاللغة 	لعربية على سعتها 
تضيق باللفظ 	لذ� ُيطَلق على مثله، �لك ألنها لغة قوm ال يفقد�: 
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	لنذ	لة �	لخسة   	لعربية كلما 	لشر� حتى عند 	إلجر	K .m: في 
�	لدنا�U �6مثالها، �لكن هذI كلها ال تصل في 	لهبوK yلى حيث نز_ 
هذ	 	لذ� هّد� 	لجاUR بالمسد� حتى طرَقت عليها 	لباY لتطمئن 
فتفتح لها، ثم 	قتحم عليها، على 	مرU6 �حيدU في �	Rها، فضربها 
خمس  عليها  6طلق  �6جع!   Yضر  	�K �	لجبا:  	لجبا:.   Yضر
Rصاصا تلّقتها في صدRها �في �جهها، ما هربت حتى تقع في 

ظهرها، كأ: فيها بقّية من 6عر	S 6جد	�ها 	لذين كانو	 يقولو::
�لسنا على 	ألعقاYِ َتْدمى ُكلوُمنا

ما 	لدِّ تقطُُر  6قد	ِمنا  على  �لكْن 
 >mلمجر	قلت > :K هللا بَِم 6صفه؟	� �R�6 لـ... ال	 �	ثم �
فِمن 	لمجرمين َمن فيه بقّية من مر��U تمنعه من 6: يد�� بقدَميه 
ليتوّثق من موتها، Rبما كا: في  قتلها ظلمًا  	لتي  	لنجستين على 
	لدما�   Iهذ في   wيخو  :6 تحجزI عن  Kنسانية  من   URّ�  mلمجر	
به  بعث  َمن   I�6صا كما  �لك  فعل  �لكنه  R6	قها.  	لتي   Uلطاهر	
الغتيالها، �عس عليها برجليه ليتأّكد من نجا� مهّمته، قطع 	هللا 
يديه �Rجَليه. ال، بل �6عه �v�6 َمن بعث به هللا، لعذ	به، النتقامه. 

�َلعذ	Yُ 	آلخرU 6شّد من كل عذ	Y يخطر على قلوY 	لبشر.
لقد كّلمتها قبل 	لحا�� بساعة �	حدU، قلت: 6ين عصاm؟ 
قالت: خّبر�I بأ: 	لمجرمين يريد�: 	غتياله �6بعد�I عن 	لبيت. 
6نا  بي،  بالك  تشغل  بابا ال  قالت:  تبقين �حد�؟  فكيف  قلت: 
ُيفَتح Kّال K: فتحته  بخير. ثق �	هللا يا بابا 6نني بخير. K: 	لباY ال 
6نا، �ال 6فتح Kّال K: عرفت من 	لطاSR �سمعت صوته. K: هنا 
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تجهيز	 كهربائية تضمن لي 	لسالمة، �	لمسّلم هو 	هللا.
ما خطر على بالها 6: هذ	 	لوحش، هذ	 	لشيطا:، سيهّد� 

.Yلبا	تها بمسدسه حتى تكّلمها هي، فتطمئّن فتفتح لها Rجا
�مّر 	لساعة فُقرv جر� 	لهاتف، �سمعت من يقو_ لي: 
6نه  6حسست  Rجل  فكّلمني  نعم؟  قلت:  	لخاRجية.   UR	?� كّلم 
يتلعثم �يترّ��، كأنه ُكّلف بما تعجز عن 	إل�ال� به ُبَلغا� 	لرجا_، 
كأنه  خيالي  بعين  �6Rيته  �ترّ��،  يخبرني؟  كيف  يخبرني...  بأ: 
يتلّفت يطلب منجى من هذ	 	لموقف 	لذ� َ�َقفوI فيه، ثم قا_: ما 
عند� 6حد 6كّلمه؟ �كا: عند� 6خي، فقلت ألخي: خذ 	سمع ما 
يقو_. �سمع ما يقو_، �6Rيته قد 	Rتاv مّما سمع �حاR ما�	 يقو_ 
علّي  سُيلقي  �6نه  6لمانيا  من   Uلمخابر	  :6 6حسست  �كأني  لي، 
خبر	ً ال يسّرني، �كنت 6توّقع 6: ينا_ عصامًا مكر�I، فسألُته: هل 
6صاY عصامًا شي�؟ قا_: ال، �لكن... قلت: �لكن ما�	؟ عّجل 
يا عبُدI فإنك بهذ	 	لترّ�� كمن يبتر 	ليد 	لتي َتَقّرR بتُرها بالتدRيج، 
قطعة بعد قطعة، فيكو: 	أللم مضاَعفًا 6ضعافًا. فُقل �خّلصني مهما 

كا: سو� 	لخبر.
قا_: بنا:. قلت: ما لها؟ قا_، �بسط يديه بسط 	ليائس 	لذ� 
لم يبَق في يدI شي�. �فهمت �6حسست كأ: ِسّكينًا قد ُغر� في 
قلبي، �لكني تجّلدُ �قلت ها�ئًا هد��	ً ظاهريًا �	لناR تتضّرm في 
صد�R: حّدثني بالتفصيل بكل ما سمعت. فحّدَثني. �ثقو	 6نني 
	لبيا:- 6:  ال  6ستطيع -مهما �6تيت من طالقة 	للسا: �من نفا� 

6صف لكم ما�	 فعل بي هذ	 	لذ� سمعُت.
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�	لحّب  	لعطف  فيهم  �لمست  	لخبر،  	لنا�  في  �	نتشر 
�من  	لخير،  Kلى  ��ّفقه  	هللا  حفظه  	لملك  من   ،Uسا	لمو	�
	ألمر	�، �من 	أل�با� �	لعلما�، �من سائر 	لنا�. �قد جمعت 
بعض ما �صل Kلّي منها، �تحت يد� 	آل: 6كثر من مئَتي برقية 
 �مجّال جر	ئد  	آل:  �6مامي  بها،  فو	سوني  6صحابها  تفّضل 
لو  تسلية  �فيها  �كتابة عطف،   Sكتابة صد 	لحا��  كتَبت عن 
	ألجنبية،  	لجر	ئد  حتى  فقد.  عّما   بالمقاال يتسّلى  مثلي  كا: 
6قر6  ال  ألنني  6عرفها  ال   Uجريد في   ُنشر مقالة  ترجمة   Iهذ�
	إلنكليزية، جريدU 	أل�بزيرفر 	ألسبوعية بتاRيخ ١٩٨١/٣/٢٢ 

بقلم 	لكاتب باتريك سيل.
حتى 	ألجانب 	لذين ال يجمعني بهم �ين �ال لسا: عطفو	 
علّي �	هتّمو	 بُمصابي �6نكر�	 هذ	 	لحا�� �قالو	 فيه كلمة 	لحّق، 
�مّمن تربطني بهم �R	بط 	لدm �	للسا: َمن لم يأبهو	 لِما كا:، بل 

لقد صنعوI هم بأيديهم، Kلى 	هللا 6شكوهم.
َلِمّنة  	لصحف، �Kنها   Iجا�تني هذ� 	لبرقيا  Iصَلت هذ�
حّقها،  �فا�  عن  	لشكر  لسا:  يعجز  كتب  �مّمن  بها  بعث  مّمن 
�لكنني كنت في �	�ٍ �خر. ما قّل R�K	كي لهذ	 	لفضل �ال تقدير� 
لهذ	 	لنبل، �لكني سكّت فلم 6شكرها �لم �6كرها أل: 	لمصيبة 
 ً	Rلفكر. فعذ	كاني �6ضاعت علّي سبيل R6 عقلت لساني �هّد
للملك �	ألمر	� جز	هم 	هللا خير	ً، �لكل من كتب Kلّي،  �شكر	ً 

�6سأ_ 	هللا 6ّال يبتلي 6حد	ً منهم بمثل هذ	 	لذ� 	بتالني به.
��6	جه  لألحد	�  6َثُبت   ً	Rصبو َجلد	ً  6حسبني  كنت 
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	لمصائب، فر6يت 6ني لست في شي� من 	لجال�U �ال من 	لصبر 
�ال من 	لثبا. صحيح 6نه:

ٍUلى �� مر��K ال ُبدَّ ِمن شكو��
َيتوّجُع  �6 ُيسِليَك،   �6 ُيو	سيَك، 

سريع   I6ثر  Rمخّد �	لسلّو   ،	لمو في   Uسا	مو ال  �لكْن 
	لز�	_، �	لتوّجع ُيشَكر �لكن ال ينفع شيئًا.

�6غلقت علّي بابي، �كّلما سألو	 عني 	بتغى 6هلي 	لمعا�ير 
6كن  لم  �لكني  منهم،  فضل  �مجيئهم  	لمجي�.  عن  يصرفونهم 
6ستطيع 6: 6تكلم في 	لموضوv؛ لم �Rُِ6 6: تكو: مصيبتي مضغة 
فدعوني  �حد�  مصيبتي  Kنها  	لبيا:.   Rإلظها مجاًال  �ال   I	ألفو	

6تجّرعها �حد� على مهل.
كثير مّمن  6كّلم من جا�ني. جا�ني  بابي �جعلت  ثم فتحت 
6تكلم في كل  6عرفه، �جعلت  يعرفني �ال  6عرفه �يعرفني �مّمن 
موضوK vّال 	لموضوv 	لذ� جا`�	 من 6جله. 	ستبقيت 6حز	ني لي 
 نكتًا �نو	�R. 6تحسبو: �لك �R�6 حّدثتهم كّل حديث، حتى لقد�
من شذ�� 	أل�با� m6 من 	لمخالفا 	لتي يريد 6صحابها 6: ُيعَرفو	 بها؟ 
 ،mلقو	ألمر ما قلت لكم. كنت 6ضحك �6ُضِحك 	هللا، �لكن 	ال �

:Rقلبي �كل خلّية في جسد� تبكي. فما كّل ضاحك مسر��
Yقصي بينكْم طرR :ّ6 	ال تحَسُبو

	أللِم مَن  مذبوحًا  يرقُص  فالطيُر 
لي  تر�  هل  �لكن  بقلبي،  ما  لكم  6صف   :6 R6يد  كنت 
mِ؟  	لشعر	� مجاًال للحديث عن قلبي؟ هل غا�Rَ 	لشعر	ُ� من متر�َّ
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للقلب تصنعها   URلخيا_، كل صو	 في  	لباطل،  في  لقد جمعو	 
	ألحز	: 	لمتخيَّلة، حتى لم يبَق شي� لمفجوv صا�S مثلي. قالو	: 
قلبي، سكَنت   قلبي، 6خَذ قلبي، صدَعت  	لحبيبة سرَقت   :K
 قلبي، 6بَكت قلبي... حتى لقد جعل �لك 	لنحوّيو: مجاًال إلثبا

قو	عدهم فقالو	 في شعرهم 	لسخيف:
	لُمَعّنى ــطُّ ثاِ:يا ساكنًا قلبَِي  ــُه فيِه ق �ما ل
�ما 	لتقى فيِه ساكناِ:أل�ِّ معنًى كسرَ قلبي

�	لشعر	� 	لذين Rثو	 �6ال�هم، لقد ���R	 	لنبع قبلي فاستقو	 
	لر�مي  	بن  	لثمالة �	لعكر:  Kّال  لي  يَدعو	  �ملؤ�	 حياضهم �لم 
في Rثائه �لدI، �	لتهامي، �	لشاعرU 	لتي لم َيُقل 6حٌد في �صف 
مصابه في �لد مثل 	لذ� قالت في بنتها، عائشة 	لتيموRية، 6خت 
-على  فإنها  قصيدتها  	قر`�	  باشا.   Rتيمو 6حمد  	لباحث  	لعالِم 
�ما  	لقلب،  في  لتقع  	لقلب  من  خرجت  قد  6سلوبها-  ضعف 
�6حز	نها  6لفاظًا  عو	طفها  تصو�   :6 	ستطاعت   U6مر	  :6 6حسب 
 ،Iلو?ير �ما قا_ في �لد	 كلماٍ كما فعَلت عائشة(١). �	بن 	لزّيا

______________________
(١) في كتاR< Yجا_ من 	لتاRيخ< فصل عن عائشة 	لتيموRية، فيه خبرها 
�فيه �	حدU من قصائدها 	لتي َنظمتها في Rثا� بنتها 	لتي ماتت بعد 
"�Rّ�عت   فيه:  قا_   .Uعشر 	لثامنة  في  �هي  قالئل،   Rبشهو ?�	جها 
عائشَة 	لصدمُة �شَدهتها، �لم تستطع 	لتصّبر، �نسيت كل شي� Kال 
	بنتها �تركت كل شي� Kال 	النقطاv لرثائها، �لبثت على �لك سبع 
سنين كو	مل قالت فيها قصائد تبكي 	لصخر �تحر� 	لجما�، �6ثر 
 	لبكا� في عينيها فلم تعد تبصر..."، �	لمقالة مؤّثرU �	ألبيا طو_ُ 

6شد تأثير	ً، فمن شا� قر6ها هنا� (مجاهد).
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لما Rثى  6كبر من �?ير  �لكنه كا:  لم يكن �?ير	ً  	لذ�   �	لزيا
 ��لدR Iجا�. �	لدكتوR حسين هيكل لما شغل نفسه عن حزنه بإنتا
كتاY >�لد�<، فاقر`�	 كتاY >�لد�< فإنه �K: لم يصف لكم 

مد� 6حز	نه فقد كا: 6ثر	ً من �ثاR 6حز	نه.
	لخلق �6حّب  �ما لي 6ضرY 	ألمثا_ �6نسى مصاY سيد 
 :K ؟Iحين 6ُصيَب بولد mلسال	� Uلصال	هللا، محمد عليه 	لى K لعبا�	
في 	لسيرU -يا 6يها 	إلخو	:- قصصًا كاملة فيها كل ما يشترy 6هل 
 ،Uلعبر	فيها � Sلصد	لك � Sلفنية، �فيها فو	لعناصر 	لقصص من 	
فاقر`�	 خبر �لد بنته عليه 	لصالU �	لسالm 	لذ� ما 6مامه، ُتوّفي 
 mلسال	� Uلصال	هللا عليه 	سو_ R معة� :K !بين يديه فغّسله بدمعه

.wRأل	 Iشتملت عليه هذ	6غلى عندنا من كل ما 
*   *   *

Kني ألتصوR 	آل: حياتها كّلها مرحلة مرحلة �يومًا يومًا، تمّر 
6مامي متعاقبة كأنها شريط R6	I بعيني. لقد �كر مولدها �كانت 
 ثانية بناتي. �لقد كنت 6تمنى 6: يكو: بكر� �كر	ً، �قد 6عد�

له 6حلى 	ألسما�، ما خطر على بالي 6: تكو: 6نثى.
يقولو: في R�6ّبا: >ُحّك جلد 	لر�سي يظهْر لك من تحته 
	أل�لى،  جاهليتنا  من  بقّية  فينا  فإ:  مهما صنعنا  �نحن  	لتتر�<. 
�كانو	   .Uلحيا	 مصائب  منها  طرفًا  ُتظِهر  �لكن   mإلسال	 6خفاها 
�ُهَو  ُمْسَوّ�	ً  �جُهُه  َظلَّ  باألُنَثى  6حُدهْم  َر  ُبشِّ  	�K} 	لجاهلية  في 
َر بِه: 6ُيْمِسُكُه على هوٍ:  َكظيٌم، يتو	�R ِمَن 	لَقوmِ ِمْن سوِ� ما ُبشِّ
 ،Y	لتر	 	لتُّر	Yِ؟}. �6نا لم 6بلغ 6: �6ّ� بنتي في  ُه في  َيُدسُّ  m6
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�لكن 6خفيت �جهي من 	لنا� �كأنني 6حدثت حدثًا �6 	جترحت 
�نبًا! �َسّميتها عنا:، �	حتفل بها 	ألصدقا� �	إلخو	:، �لّما بلغ 
عمرها R6بعين يومًا 6قنعني صديقي �6ستا�� 	لقديم حسني كنعا: 

بأ: 6حتفل بها.
في  فاجتمع  �Kخو	نه،   I6صدقا� جميعًا  	لموسيقيو:  �كا: 
�	Rنا 	ألصحاY �	ألقربا� �Rجا_ >	لتخت 	لعربي<، �على 6Rسهم 
علي 	لكر��، 6بو ِعّزU، 	لذ� كا: يحفظ كل 6غنية لقدما� 	لمغّنين 
في مصر �في حلب �كل موشحة عرفها 	لنا�، �جا�َ? سّنه 
	لثمانين �صوُته عذY طرّ� Rحمه 	هللا. �توفيق 	لصبا� 	لذ� كا: 
Rفيق سامي 	لشّو	 �6شّد منه عبقرية في 	لفّن، �K: كا: سامي 6كثر 
	لتز	مًا لحد��I �	ّتباعًا لطريقه. �	لصّبا� هو 	لذ� جا� بالبدعة 	لتي 
ال نز	_ نسمعها من بعض 	إل�	عا 	لعربية، �هي �6	� نغمة 	أل�	: 
على 	لقيثاUR (	لكمنجة). �موسيقّي تركي عجو? 	سمه تحسين بك 
ينفخ في 	لنا�، يستمّر 	لصو خاRجًا منها عشر �قائق ال ينقطع 
�ال يتوقف، ألنه يتنفس من غير 6: يقطع نغمته، �هذI بر	عة لم 
 Iآل: هذ	 �R6 لعو�. �6نا	محفو§، 6ستا�  �	فؤ� .Iها في غيرRَ6
	لحفلة حماقة من حماقا 	لّصبا، ندمت علها �ال 6نو� 6: 6عو� 

يومًا Kلى مثلها.
 U�6_ مّر Iحمها. �هذR	 للهم	بعدها بسنتين بنا:،  ��لد
�6 	لثانية 	لتي 6قو_ فيها >	للهّم 	Rحمها<، �Kني ألRجو 	لرحمة لها 
�لكني ال 6ستطيع 6: 6تصوR موتها! �لم 6تأّلم ألنها جا� بنتًا كما 
تأّلمت للبنت 	أل�لى، ألنني Rجعت لعقلي ��كر بشاR URسو_ 
	هللا عليه 	لصالU �	لسالm لمن Rّبى ثال� بنا �6 6خو	 �6 بنتين 
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 ،�6 6ختين فأحسن تربيتهما. �6نا قد Rّبيت 6ختين �خمس بنا
 	لبشاUR. �صر  Iهللا بكرمه 6: يكو: لي نصيب من هذ	6سأ_ �
	لصنف  6: 	هللا جعلني من  6يقنت  	لبنا ألني  6توقع  بعد-  -من 

	أل�_.
�مر	تب  تصنيفًا  للموظفين   :K 	أل�_؟  	لصنف  ما   :�R6تد
6: يصعد   �6 مرتبته  يعلو على   :6 يملك موظف  ��Rجا، فال 
فالصنف  6صنافًا؛  	لنا�  	هللا  جعل  �كذلك  �Rجته.   Sفو �Rجة 
 S?Rُ لثالث من	لبنين، �	 S?Rُ لثاني من	� ،	أل�_ َمن S?Rُ 	لبنا
بنين �بنا، �	لر	بع من كا: عقيمًا(١). فليرwَ كلٌّ بما ُقسم له، 
فاهللا K: 6عطى غير� في هذ	 	لباY 6كثر مّما 6عطا� فإنه يّدخر لك 
	لِعَوw من باY �خر، �َمن لم يجد 	لعوw في 	لدنيا �جدI في 

	آلخرU، �	آلخرU هي 	ألبقى.
�لّما صاR عمرها R6بَع سنو	 �نصف 	لسنة 6صّر على 6: 
ل  تذهب Kلى 	لمدRسة مع 6ختها، فسعيت 6: ُتقَبل من غير 6: ُتسجَّ
 Rسميًا. فلما كا: يوm 	المتحا: �ُ�ّ?عت 	لصحف �	أل�R	S جا�
بوRقة 	المتحا: �قد ُكتَبت لها ظاهريًا لُتَسّر بها �لم تسّجل عليها. 
قلت: هيه؟ ما�	 حد�؟ فقفَز مبتهجة مسر�UR، �قالت بلهجتها 
 ،R6صفا ،Rأللفا§: بابا كلها 6صفا	لمتالحقة 	 	لسريعة 	لكلما

6صفاR... تحسب 	ألصفاR هي خير ما ُينا_!
______________________

(١) كما في سوUR 	لشو�R (٤٩-٥٠): {َيَهُب لَِمْن َيشاُ� Kناثًا �َيَهُب لَِمْن 
َعقيمًا}  َيشاُ�  َمْن  �َيْجَعُل  �Kناثًا  ُ�ْكر	نًا  ُيَزّ�ُجهم   �6  ،Rَكو 	لذُّ َيشاُ� 

(مجاهد).
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�ما�	 يهّم 	آل: بعدما فاRقت 	لدنيا 6كانت 6صفاR	m6 ً كانت 
عشر	 (�	لدRجة 	لكاملة عندنا عشرU)؟ �ما�	 ينفع 	لمسافر 	لذ� 
�v�ّ بيته Kلى غير عو�U �خلف متاعه �6ثاثه، ما�	 ينفعه طر	? فر� 

	لبيت �لونه �شكله؟
*   *   *
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-١٦٦-
على 	لطريق Kلى 6ند�نيسيا

قلت لكم K: بين سنغافوUR �	لماليا (ماليزيا) جسر	ً ممد��	ً 
�	لمكو�  	لحد��  	لجسر �ُجزتم  قطعتم هذ	  فإ�	  	لبحر،   Sفو
فيها   سلطنا تسع  6Rيتم   (Uلجزير	 منها  تخلو  	لتي   ،�Rلجما	)
تسعة سالطين، لم يأِ بها 	ختال� جنس �ال لسا: �ال �ين �ال 
جا� بها RK	�U 	لشعب، �لكن مصلحة 	لمستعمر. �6قربها من 
Kنني 6لقيت فيها خطبة  سنغافوUR سلطنة جوهوR. �قد قلت لكم 
هجمت فيها على 	إلنكليز هجمة 	لحّق، �كا: 	لنا� بقلوبهم معي 

�كانو	 معي بألسنتهم 	لتي تهتف مؤّيدU لي مؤمنة بما 6قو_.
- Rَ6 هو في بقعة لم� .Rلى مسجد جوهوK لحفلة	هبنا بعد ��

 من 	ألقطاR- بقعة 6جمل منها R?� :	لبلد	6يت من R ما Uعلى كثر
�ال 6هد6؛ هضبة مستوية كأنها قّبة ضخمة فيها 	ألشجاR 	الستو	ئية 
	لباRعة 	لجما_ 	لمتعّد�U 	أل?هاR 	لتي ال نعر� 6مثالها في بال�نا، 
 Uسّجا� كأنها   Uهر	? لّينة  خضر	�  R6ضها  مكشوفة   vبقا تتخّللها 
	لناصع،  	لرخاm 	ألبيض  فاخرU، في �سطها 	لمسجد. �هو من 
نظيف نظافة َقّل مثالها، �	لمكا: ها�� حتى ليسمع فيه 	إلنسا: 
�	متزجت   	ألصو	 فيه  تد	خلت  عاَلم  في  	لسكو:،   صو
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 في 	لشاvR، �	آلال في 	لمعمل، 	Rلسيا	 �تخالطَت: 6صو	
تتحطم  ضوضا�  	لمدRسة...  في  �	أل�ال�   ،Sلسو	 في  �	لنا� 
	لمخلص  منها. �6ين  	لمر� مخلصًا  ليتمّنى  منها 	ألعصاY حتى 
 ،Yلهد��؟ على 6نه ليس كل ساكن ها�� مستَحّب مطلو	6ين �
فالسجن 	النفر	�� فيه 	لهد�� كّله �لكن ما فيه من 	لسعا�U �ال 
من 	ألُنس شي�، �	لصحر	� ها�ئة �لكن ال R	حة فيها �ال هنا� 

ألنه ال ِظّل فيها �ال ما�.

�	لسكو:  	لجميل  	لهد��   �جد 	لمكا:  هذ	  جئت  فلما 
	لمؤنس �6ما: 	لنفس �	طمئنا: 	لقلب، في بقعة جمعت جما_ 
عنه  يعّبر  	لذ�  	لدين  �جال_  عليها،  	هللا  طبعها  	لتي  	لطبيعة 
	لكر	m. �قد صّلينا   Uإلخو	لصحبة مع هؤال� 	 	لمسجد، �طيب 
معهم فيه، ثم �هبنا Kلى �	R 	لمفتي 	لسيد علو� بن طاهر 	لحّد	�، 
 Uكر	مذ� علم  مجلس  �كا:  	لمسجد،   �	R� 	لهضبة  على  �هي 
�نكت �نو	�R. �	لمفتي Rجل حضرمي عالِم مّطلع حاضر 	لنكتة 
عذY 	لحديث، 6علم َمن لقيت منذ خرجت من 	لهند متجّوًال في 

جنوY �سيا Kلى R :6جعت Kليها.

 vإلسالمية هنا� عاملة على تحقيق مشر�	 �كانت 	لهيئا
 Rال�� مليو:  يومئذ  لبنائها   R ُقدِّ Kسالمية،  كلية  Kنشا�  هو  عظيم 
مال�� (�6 ماليز�، �	لد�الR �6 	لر�بية 	لمال�ية لم تكن تزيد 
Kلى  �6_ من سعى  كا:  قليًال). �قد  Kّال شيئًا  	لسوRية   Uللير	 عن 
Kنشائها 	لشيخ عبد 	لعليم 	لصديقي، 	لد	عية 	إلسالمي 	لمعر�� 
جمع  تم  6نه  بلغني  �قد  	ألجنبية،  	لتنصيرية   �R	لمد	 بمحاRبة 

	لمبلغ بعد سفر� �	فُتتَحت 	لكّلية.
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�كا: قد سبقه مشر�v �خر هو بنا� مسجد كبير له مدRسة، 
فتبّرv سلطا: بر�َنْي يومئذ بخمسة ماليين �Rبية للجامع �بمليو: 
	لذ�  (	لبتر�_)  	لنفط  من  يملك  كا:  	لسلطا:  �هذ	  لمدRسته، 

.mقاRأل	نها ال تحّدها K 	قالو Uثر� Iظهر في بال�
�6Rيت 	لمسلمين في 	لماليا من 6كثر 	لمسلمين يقظة �	نتباهًا، 
يقومو: بالدعوK Uلى 	إلسالm، �قد 6Rيت في Rئاسة 	لشؤ�: 	لدينية 
في جوهوR �	ئرU خاصة للدخو_ في 	إلسال6R� ،mيت 	لصينيين 
يز�حمو: على بابها ليعلنو	 �خولهم فيه. �هم ُمقبلو: على Kنشا� 
	لمد	�R �	لمساجد �	لكليا 	إلسالمية �يبذلو: لذلك 	ألمو	_ 

.Uلوفير	
	لحر��  معركة  هنالك  كانت   URسنغافو في  كنت  �لّما 
	لالتينية �	لعربية. �	للغة 	لمال�ية (	لماليزية) كانت ُتكَتب بحر�� 
فحّولها  	أل�Rية،  �	للغة  	لفاRسية  كاللغة  لكم،  قلت  كما  عربية 
	لهولنديو: في 6ند�نيسيا Kلى 	لحر�� 	لالتينية، فلم يبَق َمن يكتبها 
بالحر�� 	لعربية Kّال 	لكهو_ �	لشيو�، �R6	� 	إلنكليز 6: يصنعو	 
مثل �لك في 	لماليا فأباI 	لمسلمو: عليهم. هذ	 ما كا: يوR? mُتها، 

�لست �R�6 	آل: ما حالها(١).
�	للغة 	لشعبية في 	لماليا هي 	للغة 	لمال�ية (�6 	لماليزية)، 
تعّلمها، ير� علما�  لغة عجيبة سهلٌ  6ند�نيسيا. �هي  لغة  �هي 
لسهولة   Yلغر	 في  كاإلنكليزية   Sلشر	 في  ستكو:  6نها   	للغا

______________________
يعر�  يعد  �لم  	لالتينية،  بالحر��   mليو	 ُتكَتب  	لمال�ية  	للغة   (١)

	لحر�َ� 	لعربية Kال طلبُة 	لعلم في 	لمد	�R 	لدينية (مجاهد).
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تعّلمها كما يقو_ من يعرفها. �هي لغة ليس فيها تصريف �ليس 
Kليه  فيضّمو:   Rلمصد	 يأخذ�:  بل  �6مر،   vRمضا�  wٍما فيها 
	لضمائر �	لظر��، فإ�	 R6	� 	لمر� 6: يقو_ >6ُعطي< مثًال، يقو_ 
>6نا Kعطا�<، �R6 :K	� 6: يقو_ >6عطيُت< يقو_ >6نا Kعطا� 6مس<، 
كما يقو_ >6نا Kعطا� 6نت 6مس< مكا: >6عطيُتك<. �	لجمع يكو: 
بتكر	R 	للفظ مّرتين، فكلمة >سو	�	R	< مثًال معناها >�6<، فإ: قا_ 
�	لعد�  >Kخو	ني<.  �لك  معنى  كا:   >	R	�	سو  	R	�	سو< 	لخطيب 
�سبعة  >مئة  يقو_   :6 	لمر�   �	R6 فإ:   ،Uلُمفَر�	  mقاRباأل يكو: 
�خمسو:< قا_ >�	حد سبعة خمسة<، �لفظ 	ألعد	� من �	حد 
Kلى تسعة هو: ساتو	، ��	، سيغا، 6نبا، ليما، �6ما:، توجو، 

��ليا:، سانبيال:.
كا: في 	لماليا نحو ثالثة ماليين من 	لمسلمين، كا: �لك 
عد�هم لما ?Rناهم من خمس �عشرين سنة، �	لعرY ِقّلة �6كثرهم 
من 	لحضاRمة. �	لحضاRمة طبقا، منهم 	لعلويو: 	لذين يقولو: 
Kنهم سا�U 6شر	�، �منهم من ليس له مثل هذI 	لدعو�. مع 6: 
 ،Iبآبائه �جد�� �تقو	I ال  بعمله   mإلسال	ين � في  	إلنسا:  قيمة 
�	لكريم هو 	لتقّي، �	لشريف هو 	لذ� يكو: شريفًا في معاملته 
�في سلوكه. ثم K: 6كثر 	ألنساY 	لتي ُيّدعى فيها 	التصا_ بالرسو_ 
عليه 	لصالU �	لسالm ليس لها ما ُيثبِتها �يؤّكدها Kّال قو_ 6صحابها، 

�6نا ال 6تهم 6حد	ً في نسبه �لكن 6قّرR حقيقة ثابتة.
في  فحسبُتني  منها  بعضًا   R?ُ �ينية،   �R	مد  Yللعر�
مدRسة شرعية من مد	�R �مشق 	لتي عرفناها �نحن صغاR، قبل 
6: تستحد� 	لمد	�R هذI 	لطرS في 	لتدRيس �هذI 	ألساليب 



١٥٥

في 	لتعليم 	لتي ُبنيت على تجاYRِ طويلة. �6Rيتهم يقر`�: فيها ما 
كا: ُيقَر6 في مد	Rسنا: 	لنحو �	لصر� �	لفقه �	لتجويد �	لحديث 
�	لتفسير. 	لكتب هي هي، �	ألساليب هي هي، �	أل?يا� هي هي؛ 
ال يختلف شي� منها عّما في مد	�R 	لشاm �عن 	لذ� عرفناI من 
مد	�R مصر، ال 	لمد	�R 	لحديثة 	لتي �خل Kليها 	لتطّوR �نالها 

	لتبديل بل 	لمد	�R 	لتي كانت في �6	ئل هذ	 	لقر: 	لهجر�.
�ليس ينقص هذI 	لبالَ� Kّال 	لعلما� �	لدعاK Uلى 	هللا. �لو 6: 
	لبال� 	لعربية قد 6ّ� 6مانة تبليغ 	إلسالm في هذ	 	لعصر كما 6ّ�تها 
من قبل حين خر� 	لعرY من صحر	ئهم يحملو: هذ	 	لنوR، تحت 
R	يا محمد عليه 	لصالU �	لسالm، ينشر�نه في 	ألwR... لو 6ننا 
 Rلى 6قطاK سبيلهم �مشينا على َسَننهم �بعثنا بالعلما� mليو	سلكنا 
	إلسالm كلها َلعا� لنا مجد 	لماضي، �لرجَعت لنا ِعّزU 	لجد��، 

.(١)�لكتبنا في 	لتاRيخ مّرU ثانية هاتيك 	لصفحا
*   *   *

 yلى 6سيوK Uلقاهر	لى حلب �6 من K لمر� من �مشق	يسافر 
فيشكو ُبعد 	لشّقة �طو_ 	لسفر، �يقو_: متى نحّط 	لرحا_ �ينتهي 
	لترحا_؟ فكيف بنا �قد سافرنا في Rحلة �	حدU من كر	تشي في 
Rحلة  جا�U؟   Uجزير غربي  في  جاكرتا  Kلى  	لهندية   URلقا	 غربي 
بّطوطة ألكَلت من عمرI سنة، �لو كانت  	بن   m6يا لو كانت في 

______________________
(١) ما سبق من هذI 	لحلقة من �6لها Kلى هنا جز� من فصل >في 	لماليا<، 
�ما يأتي Kلى �خرها منقو_ بتصر� قليل من فصل >في جاكرتا<، 

�كال 	لفصلين منشوRٌ في كتاY >في 6ند�نيسيا< (مجاهد).
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عشرين  من  6قّل  في  قطعناها  شهر	ً،  قر: الستغرَقت  نصف  من 
 R ساعة، نر� 	ألwR ُتطو� من تحتنا �ُنبِصر 	لبال� كأنها في مصوَّ
(خريطة) مجّسمة موضوعة على 	لمكتب، �نحن مشد���: Kلى 
.mلحّما	لمقعد �	بين  Uلمعد��	 Rألمتا	 Iّال هذK لمقاعد ال نمشي	

6كلنا �لبثنا بعد 	ألكل حتى جعنا، ثم 6كلنا �لبثنا حتى جعنا، 
�نمنا حتى شبعنا من 	لنوm، �6فقنا حتى نعسنا فنمنا، �تكّلمنا حتى 
 URلطيا	� فتكّلمنا...   	لسكو مللنا  حتى  �سكتنا  فسكتنا،  مللنا 
ماضية بنا. حتى �K	 بلغ 	لسأm مّنا قالت 	لمضيفة: 	Rبطو	 	ألحزمة، 

هذI جاكرتا.
فصحونا �جعلنا ننظر من نو	فذ 	لطياUR كحالنا كلما ��Rنا 
بلد	ً جديد	ً. �6جمل ما في RكوY 	لطياUR منظر 	ألwR حين تدنو 
 منها �ُتِسّف لتحّط فيها، ننظر فإ�	 نحن نمشي على ظهوR 	لبيو
�نثب على 	لمآ�: �	لمد	خن، كأننا نطير في 	لمناm! �نظرنا، فر6ينا 
	لبلدU بساتين �	سعة فيها بيو صغيرU ملّونة، �جعلنا نبتدR 	لنز�_ 
�نتسابق Kليه. �	لُمسافر يصبر 	لطريق كّله، فإ�	 قرY 	لوصو_ �بد	 

له 	لمنز_ ضاS صدIR �تصّرm صبرI، �هذI طبيعة 	إلنسا:.
�K	 �َنِت 	لخياmُ مَن 	لخيا6�mِشَوSُ ما يكوُ: 	لمرُ� يومًا

في  فإ�	  ننظر،  �6قبلنا  تشّهدنا   wRأل	 6قد	منا  مّست  �لّما 
	ستقبالنا �جوI 	لقوm: �كيل �?	UR 	لخاRجية جا� باسم 	لحكومة 
بلدها، �سفير  بقينا في  ما  لُينِزلنا ضيوفًا عليها  يستقبلنا �يدعونا 
مصر (	لذ� 6Rيت من ُنبله �فضله �تو	ُضعه ما لم 6نَسُه Kلى 	آل: 
بأعما_  	لعمر�سي، �	لقائم  6بد	ً) 	ألستا� علي فهمي   I6نسا �ال 
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	لمفّوضية 	لسعو�ية، 	لرجل 	لفاضل 	لكريم 	لذ� لم IRَ6 بعد تلك 
	لرحلة 	ألستا� ِعّزU 	لكثبي، �هو �6 �فّي �عربي نبيل. �لم يكن 
 Yلعربية يومئذ غيرهما. �?عيم عر	لد�_ 	في جاكرتا من ممّثلي 
6ند�نيسيا 	لسيد علي سنكر، ��خر�: �K	 لم �6كر 	آل: 6سما�هم 

فإني �6كر �	ئمًا كرمهم �فضلهم.
�كا: 	لعصر قد 6ّ�:، �كا: Rفيقي في 	لرحلة، 	لشيخ 6مجد 
Kّال  يشتغل  ال   Uلصال	 �قت  �خل   	�K عليه،  	هللا  Rحمة  	لزها�� 
 Uلديه 6ين كا: �مع َمن كا:. �لقد كا: على مائد �	سو ،Uبالصال
	لملك حسين في عّما: يوm �عا 6عضا� 	لمؤتمر 	إلسالمي (�قد 
 .mقا� mلطعا	: فتر� 	أل�	عنها 6نا فلم 6حضرها)، فسمع  Rعتذ	
�ال يصنع �لك تظاهر	ً �تفاخر	ً �ال يخطر له 	لتفاخر على با_، 
بل يفعله ألنه ير	I 	لشي� 	لطبيعي (كلمة طبيعي فصيحة) ال يفّكر 

لَِم يفعله. �K: كا: 	ألفضل غير 	لذ� فعل.
�هو  علينا،  يسّلمو:  6قبلو	  	لمستقبلين  Kلى  �صلنا  فلما 
يسألني:  يتلّفت  غائب،  كأنه  حاضر  	لذهن  مشغو_  يصافحهم 
Kلى  �سنصل  مّتسع  	لوقت   :K له:  فقلت  نصّلي؟  6ين  6فند�، 
	لفندS فنصّلي. فغضب �تركني. �كا: Rحمه 	هللا سريع 	لغضب 
سريع 	لرضا. �سأ_ �	حد	ً من 	لمستقبِلين عن 	لقبلة فدّله عليها، 
�كا:  6كبر<.  >	هللا  �قا_:   Rلمطا	  wR6 على  فبسطها  جّبته   vفنز
يقولها -كما قلت لكم من قبل (�6 لم 6ُقل لكم فلست �R�6 �	هللا)- 
يجمع نفسه ثم ُيطِلقها كأنها قنبلة ُتلقى في �جه Kبليس، تخر� من 
6عماS قلب مؤمن، يستصغر 	لدنيا كلها حين ينطق بها فال َيكُبر 

عليه شي� منها ألنه يقوm بين يد� 	هللا، �	هللا 6كبر.
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�خشيت 6: ينتقد 	لنا� هذ	 	لموقف منه، �لكن 6ثر 	إليما: 
بد	 �	ضحًا، فإ�	 �كيل 	لو?	UR �	لسفير �	لقائم باألعما_ �6كثر 
	لمستقبلين يقفو: معه، يصطّفو: �R	�I ليصّلو	 بصالته. �كانت 
ساعة خشوv، �كانت خيَر فاتحة أليامنا في 6ند�نيسيا �K 6لقى 	هللا 
 vّتبا	� Iهللا بامتثا_ 6مر	في نفوسهم. �َمن 6حّب  IRكباK� لشيخ	محّبة 

شرعه حّببه 	هللا Kلى 	لنا� �6على منزلته فيهم.
ِسَمة  ننتظر  يومًا  عشرين  من  6كثر  كر	تشي  في  بقينا  لقد 
بالعلل،  �تتعّلل  تؤّجل  هنا�   URلسفا	� 6ند�نيسيا  Kلى  	لدخو_ 
6?مة  	لسبب  كا:  �	لتأجيل.  	لتعّلل  �لك  سبب  	آل:  عرفنا  �قد 
	لمساكن، فلم يكن في جاكرتا مكا: لقا�m ينز_ فيه K: لم يكن قد 
حجزI من قبل، �ما تأّخر�	 بإعطائنا سمة 	لدخو_ Kّال ليهّيؤ�	 لنا 

مكانًا في 	لفندS، �قد 6خذ�نا Kليه 	آل:.
جد	ً)   Rلكبا	)  Rلكبا	  Rألشجا	 تظّللها   vR	لشو	 في  �مشينا 
خال_  من  فتبد�  	لملّونة،   	لبيو ُتخفي  	لبساتين،  �تكتنفها 
	لغصو: �	أل�R	S كأنها فكرU تلو� لكاتب �6 صوUR حلوU تتر	�� 
 Sليه فهو فندK لذ� 6خذ�نا	 Sلفند	لشاعر. 6ّما  mألحال	من خال_ 
	لشركة 	لهولندية 	لتي جئنا بطياR	تها، شركة >� _ m<، �كانت من 
6كبر شركا 	لطير	: يومئذ �6قدمها، �لكن فندقها هذ	 عجب؛ 
Kنه يشبه ثكنة �6 شيئًا كالثكنة، �لم Rَ6 مثله Kّال 	لفندS 	ألميركي 

	لذ� نزلنا فيه بعُد في �هلي 	لجديدU (نيو�لهي).
�هو ساحة مرّبعة حولها صفو� من 	لغر�، كل غرفة منها 
 �	R�� .mفيها حّما mلى غرفة 6خر� للنوK سعة ُتفضي	لها شرفة �



١٥٩

هذI 	لساحة ساحة 6خر�، �ما شئت من ساحا مربعة �غر� 
محيطة به، �كل ساحة ُتفضي Kلى 	ألخر�. فإ�	 �خلتها ضعت 
فيها، فكأنك في قصوR 	لِجّن في حكايا 6لف ليلة. �كا: علينا 
 mلحر	نمشي مثل ما بين � �K	 �R6نا 	لطعاm 6: نجتا? سّت ساحا

	لمّكي �6جيا�!
�	لعجيب 6: جا�U 6?حم بال� 	لدنيا بالسكا:، ال 6عر� لها 
 mبنغال�يش)، �كا: فيها يو Rلتي صا	لشرقية (	ّال باكستا: K مثيًال
?Rناها ثالثة �خمسو: مليونًا من 	لنا� في جزيرU ال تعا�_ ثلَثي 
	لجمهوRية 	لسوRية. �كا: فيها 6?مة سكن ال شبيه لها، �بيوتها 

-مع �لك- من طبقة �	حدU �6 طبقتين.
ضيوفًا  فأنزَلتنا  	ألند�نيسية  	لحكومة  علينا  تفّضَلت  �قد 
عليها، �Rبطَت بنا �ليًال موظفًا من �?	UR 	لخاRجية يتكّلم 	لعربية 
مصرية،  ?�جته  �أل:  مصر  في   �R� ألنه  نحن،  نتكلمها  كما 
�جعَلت لنا سياUR. فأفسد هذ	 	لدليل كل ما صنَعته �هدm كل 	لذ� 
َبَنته؛ �عانا من �6_ يوm ليدR�ّنا في 	لبلد، �لم يكن 	لشيخ يمشي 
Kّال Kلى 	جتماv فيه منفعة لقضية فلسطين 	لتي جئنا من 6جلها K �6لى 
عمل يفيدها، 6ما 	لتفر� �	لتجو	_ �	لتمّتع �	الطالv فال يباليه �ال 
يلتفت Kليه. فذهبت مع 	لدليل �حد� فأR	ني 	لبلدU كلها، ��هب 
بي Kلى بنشة في طريق جبلي طويل بلغ 	لغاية في 	لجما_، �?	� 
6: �كل من طعامه شيئًا �6كل  لم 6ستطع  عليها ��6خلني مطعمًا 
 URلسيا	 Uحلفت 6نا فدفعت 6جر Yلحسا	هو كّل شي�. �لّما كا: 
�ثمن 	لطعاm، �صاR �لك قانونًا لنا: يأتي هو بالسياUR �يختاR هو 
	لمطعم، �ينتقي 6غلى 	لطعاm فيأكل هو �6نظر 6نا، فإ�	 جا� 	لدفع 
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�فعت 6نا �نظر هو... قسمة عا�لة �شركة مشر�عة!
�ضَعتها   URلسيا	  :6 علمت  ثم   ،m6يا �لك  على  �مَضت 
فيأخذها  لنفقاتي كلها  ُيقّدm حسابًا  6نا، �6نه  قيد 6مر�  	لحكومة 
من 	لمالية، �6 6نه يأكل على حسابي، ثم يزعم 6ني 6نا 	لذ� 6كلت 
�يأخذ من 	لحكومة 	لثمن! �	لعجيب 6: 6مثا_ هذ	 	لموظف في 
كل مكا: من مشرS 	ألK wRلى مغربها �من شماليها Kلى جنوبيها. 
�كانت هذI مزّية �	حدU من مز	ياI 	لتي ال ُتَعّد �ال ُتحصى، �	سم 
هذ	 	لموظف 	لصا�S 	ألمين... 	لذ� 	ختاI�R ليكو: Kعالنًا عن 

بلدI �ناطقًا بلسانها، 	سمه تا� 	لدين يوسف.
إلخو	ننا  مثاًال  يصلح  ال  6نه  فأشهد   vR6سا 6ني  على 
	ألند�نيسيين �6نهم 6فضل �6َجّل من 6: يكو: هذ	 مثالهم. �لقد 
6Rينا -بعُد- َمن محا بحسناته سّيئا هذ	 	لرجل، �هو 	ألستا� 
محمد صالح 	لسعيد�، 	لذ� صحبنا Kلى شرقي جا�U مبعوثًا من 
�?	UR 	لشؤ�: 	لدينية، فر6يت من 	ستقامته �6مانته �علمه ما كا� 

ُينسيني 	عوجا� 	أل�_ �خيانته �جهله. 
*   *   *
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-١٦٧-
جاكرتا �فندقها 	لكبير(١)

6نا ال 6?	_ في جاكرتا عاصمة 6ند�نيسيا، �كا: 	سمها قديمًا 
لت 6سما� كثيرU في �سيا �في Kفريقيا بعد  >بتافيا<، فبدّلوI كما ُبدِّ

6: 	ستقّل 6صحابها �?	_ 	الستعماR عنها.
Kليه،  6خذ�نا  	لذ�   Sلفند	 من   �Rصد  Sضا قد  �كا: 
فأفهمونا 6نهم 	ختاI�R لنا Rيثما يفر� 	لجنا� 	لفخم 	لذ� 6عّد�I لنا 
في فندS 	لهند. �هم يلفظو: 	السم على 	لهجا� 	لالتيني فيقولو: 
>هوتيل �� Kند�<. �هو فندS عظيم حقًا، 6Rينا 	لجنا� 	لذ� 
6عّد�I لنا فإ�	 هو منز_ ملو� ال فندS �	حد من 6مثالي من عبا� 

	هللا 	لفقر	�.
 �R�6 ئق �بساتين، ال	منفصلة بينها حد 	Rعما Sلفند	�
 ،لما�	 شّبهته في منظرI �في �Rعته بالجامعة 	ألمريكية في بير�
لوال 6نه بعيد عن 	لبحر بنحو 6لف متر �	لجامعة على ِسيف 	لبحر. 
�كا: ُنُزلنا 	لذ� 6عّد�I لنا في 6كبر عماUR في هذ	 	لفندS، ُيصَعد 

______________________
(١) هذI 	لحلقة منقولة بتصر� يسير عن مقالة >في جاكرتا< 	لمنشوUR في 

كتاY >في 6ند�نيسيا< (مجاهد).
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	لنفيس،  بالسّجا�  مفر��   mلرخا	 من  عريض   �Rَ� على  Kليه 
عليه   mلينا يكفي   ،R6متا ثالثة  عرضه  سرير  فيها   mنو غرفة  �فيه 
	لعبد 	لفقير 	لذ� هو 6نا ��6ال�I جميعًا، �يبقى فيه متَسع لثالثة 
من �6ال� 	لجير	:! �Kلى جنبها بهو 	ستقبا_ فيه 	ألR	ئك 	لفخمة 
بة �	ألثا� 	لُملوكّي(١)، �له شرفة ال تقّل في 	لسعة �ال في  	لمذهَّ
	لفر� عنه، تطّل على حديقة من 6جمل ما 6Rيت من 	لحد	ئق، 
ما 6Rيته Kّال في  	لباسق 	لمزهر �	ئمًا ?هر	ً   ��ْ 	لدَّ تظّللها 6غصا: 

تلك 	لمناطق 	الستو	ئية.
على  �6صّر  6جنبية،  �K	Rته  أل:  فيه  ينز_   :6 	لشيخ  �6بى 
	إلبا�، فأنزلوI في فندS صاحبه مسلم حضرمي. ليس فندقًا على 
	لتحقيق �لكنه �كاكين على 	لطريق، َسّد�	 6بو	بها 	لمفضية Kلى 
مرحاضًا  فيها  بينها، ��ضعو	  فيما  �6بو	بًا  نو	فذ  �فتحو	  	لطريق 
فندقًا"،  كوني  �كاكين  "يا  لها:  فقا_  ساحر  �جا�ها  �مغسلة، 

فكانت -كما ?عمو	- فندقًا!
 �	لجنا هذ	  في  نزلت  6ني  �ير�   mلكال	 هذ	  يقر6  �	لذ� 
	لعظيم �6ني كنت ضيف 	لحكومة يحسب 6ني عشت فيه في 	لنعيم 
	لمقيم، ال يد�R 6ني كنت منه في جحيم؛ �لك 6: من طبعي 	لعزلة 
�	البتعا� عن 	لنا� �6ني ال 6ستريح Kّال في حضرU 	لنفر 	لقليل من 
	إلخو	: �	ألصدقا� 	لذين 6نطلق معهم على سجّيتي �6مضي على 

______________________
	لقديم:  قالو	 من  Kلى 	لجمع ال تجو?، �لكنهم  	لنسبة   :6 Uلقاعد	  (١)
 Sنحن نقو_: حقو� ،�ّRجل 6نصاR� ملوكّية �مسألة 6صولّية Uمائد

��لية �قضية عّمالية.
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طبعي، هذ	 في بلد� �بين صحبي، فما بالك بالبلد 	لغريب بين 
قوm 6نا فيهم كاألخر� ال 6فهم عنهم �ال يفهمو: عني؟

6بد	ً  Yٌ ُمعذَّ 	لغريَب   :ّKظََعنا :ْK� َحلَّ لم َيسَعْد :ْK
صدS خير 	لدين 	لزRكلي: K: 	لغريب معّذY 6بد	ً.

 ،mيو كل   �صبا من   URبالسيا  Yيهر 	لفاضل  	لدليل  �كا: 
ُيرِكب بها 6هله �6صحابه �ُينِفق عليهم ما خّصصته 	لحكومة لي 
 6: 6شكوI لم 6ستطع 6: �R6 	لصاحبي، �6بقي �حد�، فإ��
6ُفِهمهم ما�	 R6يد، �جا`�	 بهذ	 	لترجما: لينقل Kليهم ما 6قو_، 

فكيف ينقل Kليهم شكو	� منه؟
 �6) كيلين  مسافة  �فندقه  فندقي  �بين  	لشيخ  Kلى  ��6هب 
كيلومترين)، فأجدI يقر6 �6 يسّبح، فأقعد عندI ساعة، ثم 6مشي 
 Sلطر	ً �ال يكّلمني 6حد، 6مشي في 	على غير هد� ال 6كّلم 6حد
 	لقريبة من 	لفندS، ثم �6ّسع 	لد	ئرU يومًا بعد يوm، حتى صر

.Uلكبير	لمدينة 	لجانب من 	 	6عر� طريقي في هذ
�كا: عملنا 6: نقابل 	لمسؤ�لين فنشر� لهم قضية فلسطين 
لم  فإ�	  6جلها،  من  يعقد�نها  	لتي   	الجتماعا في  نخطب   �6
كله  	لليل  6مضي  �حد�  بقيت   Uمحاضر �ال  مقابلة  عندنا  يكن 
	لهولندية من حولي، �هم  مع هو	جسي �6فكا�R6 ،�R 	ألسر 
يقيمو: في 	لفنا�S �	ئمًا �حولهم �6ال�هم، �بيني �بين �6ال�� 
Rبع محيط 	ألwR. �لبثت على �لك شهر	ً كانت تمر علّي فيه لياٍ_ 

6كا� 6حّس فيها بالجنو:.
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صنعايا Rحمًة للغريِب في 	لبلِد 	لّنـ ــِه  بنفِس ما�	   �ـا?ِ
ــُه فما 	نتفُعو	 بالعيِش ِمن َبعِدIِ �ما 	نتَفَعافاSَR 6حباَب

*   *   *
لما قلت لكم من حلقتين Kنني ال 6عر� من يحّب بناته كما 
6حّب بناتي حسب قوm 6ني 6بالغ �6ّ�عي. فهل تصّدقو: K: قلت 
ينزلق   :6 6خا�  بناتي،  في  6فّكر  6ند�نيسيا  في  كنت  6نني  لكم 
	للحا� من فوK Sحد	هن فتتكّشف فتتعّرw للبر�؟ �لّما كنت في 
�مشق كنت 6فيق من نومي، 6حّس K :6حد� 	لبنا قد 6?يَح عنها 

	لغطا� في ليالي 	لشتا�، فأ�هب Kليها ألغطيها.
�مضى علّي عيد لم 6جد فيه من يقو_ لي >	لسالm عليكم< 
	هللا خير	ً. �لطالما  	لكتبي جز	هما  	لعمر�سي �	لسيد  	لسفير  Kّال 
أل:  	لشا�  مع  �كله  كعكًا  6شتر�   ،mطعا بال  �6نا  6يامًا  6مضيت 
عنها  �	ستعاضو	  6لغوها  6نهم   �6 معّطلة،   Sلفند	 في  	ألجر	� 
تر�نني  فكيف  فكّلمها.   UR	باإل� 	تصل  شيئًا   �	R6 فمن  بالهاتف، 
6كّلمهم �6نا ال 6عر� لسانهم �ال يعرفو: لساني، �ليسو	 6مامي 
 	�K� 	لغابا؟  في  	لقر��  تفعل  كما   	Rإلشا	 بلغة  ألخاطبهم 
من  Kليها  	لد	خل  يضّل  6بها�  سلسلة  (�هو  	لمطعم  Kلى  نزلت 
كثرتها �سعتها) �خذ قائمة 	لطعاm فال 6ميز فيها حلو	ً من حامض 
�ال حاR	ً من با�R، فأضع Kصبعي كيفما جا� �6شير Kليه 6: يأتيني 
 R6ند بما تحتها ثم �R6 حظي(١)، فربما جا� طعاm يؤَكل (�هذ	 

______________________
(١) كذلك كا: يصنع فخر� 	لبا���R غفر 	هللا له لما �هب Kلى باRيس، 
=  Uمائد على  فر�6  	لسوRيين.  من  Kليها  �هب  من  �6	ئل  من  �كا: 
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من �لنا!�) 
�بما جا� خليط عجيب ال ُيسا� 
ال ُيبتلع، 
هذ� ما 
يكو) !�ئمًا.

فرحت  كما  كله  عمر1  في  بطعا3  فرحت  7نني  87كر  
ما 
يو3 !عاني �لسيد �لكتبي، �لقائم بأعما> �لمفوضية �لسعو!ية في 
جاكرتا تلك �أليا3. 
7نا في �لعا!E ال 7جيب !عوD Eلى طعا3، أل) 
3 فيها طعا3 7جو! 
7لّذ من طعامي �لمعتا!  
D) كا) ُيقدَّ Kلدعو��
في بيتي Dّال 7نهم يأخذ
) مني 7كثر مّما 7عطوني؛ يأخذ
) حّريتي 
ما  ال   (
يريد ما  �لوالئم  في  فيطعمونني  �لطعا3   Nنو �ختيا�  في 
 (
يريد فُيقعد
نني مع من  �لمؤ�كلين  �ختيا�  في  7�يد، 
حّريتي 
ال مع من 7�يد، 
حّريتي في �ختيا� 
قت �لطعا3 فيطعمونني حين 

يريد
) ال حين 7�يد.
7ما هذR �لمّرE فإنني 7جبت !عوE �لسيد �لكتبي فرحًا مسرعًا، 
ألنها كانت قد مّرK علّي 7يا3 بال طعاD 3ّال �لكعك 
�لشا1 
ما 
 Kجد

7جد من �لفو�كه. فوجدK عندR فاصوليا كالتي نعرفها، 
حلم  في  7بصرته  لّما  ظننتني  شيئًا   ،Z7غر
 7عجب  �7يته  شيئًا 
فخفت 7) 7صحو من حلمي فال 7جدR: فوًال مدّمسًا! فوًال حقيقيًا 

في جاكرتا، جا�R بالعلب �لمختومة من مصر.
Dنكم ال تعرفو) مبلغ نعمة �هللا عليكم 8D تستطيعو) 7) تلقو� 

______________________
>7نكو�<  للنا!>  قا>  فر�  فلما  �ستطابه،  طعامًا  يأكل  َمن   E�
مجا   =
فقالها  >7نكو�<  7) �سم �ألكلة  7
 >مثله<) فحسب  >7يضًا<  
معناها )
�بن  يا  للنا!>:  فقا>  7مامه،  كانت  �لتي  �ألكلة  بمثل   Rفجا� للنا!�، 

�لحر�3، ليش 7نكو�1 ما هو مثل 7نكو�R؟!
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من تكلمونه �6: تجد�	 ما تأكلونه حتى تتغربو	 مثلي، فتلبثو	 سبعة 
6شهر ال تسيغو: طعامًا �ال تملكو: كالمًا.

�لما عر� 	لسفير 	لمصر� 	لسيد فهمي 	لعمر�سي جز	I 	هللا 
خير	ً ما نحن فيه، فتح لنا بيته �6با� لنا مائدته، �R6	�نا 6: نجي� 
كل يوm، فكنا نؤm هذI 	لد	R 	لمباRكة كلما ضاS بنا 	لصبر �	شتّد 
علينا 	ألمر. �6قاm لنا -متفّضًال- حفلة تعا�R كبر�، 	ستعّد لها 
��عا 	لمئا من �جوI 	لقوm ��ّكل 	لدليل 	لمحترm يوسف لتو?يع 
	لبطاقا، فأبقاها عندI �6همل (من 6مانته!) تو?يعها، فلم يحضر 
�كيف  	لترجما:.  �ّمة  كما ضاعت  �	لما_  	لتعب   vضا� 6حد، 

يحضر 	لنا� حفلة لم ُيدعو	 Kليها �لم يسمعو	 بها؟
*   *   *

�لم يكن في حّماm 	لفندS مغتَسل (مغطس، �6 بانيو)، ما 
فيه Kّال Rّشا�، بل هو حّماm حسبت نفسي لما �خلته في �	حد 
من حماما �مشق 	لقديمة: غرفة Rطبة R6ضها من 	لرخاm، فيها 
بحرU صغيرU عميقة ُتمأل بالما�، �يغتر� منه 	لمستحّم بالطا� 
 	لتي يكو: مثلها في حّماماتنا �ُير	S 	لما� على 	لجسد. �حّماما
	لمثا_، �لست  6ند�نيسيا كلها على هذ	  	لتي 6Rيتها في   Sلفنا�	
�R�6 هل جا�هم من 	لهولنديين m6 	تبعو	 فيه عا�	 6هل 	لبال�؟

�لقد كنا 6Rينا 	لعجب في 	لباكستا: من تأّخر 	لمو	عيد، فال 
تبد6 حفلة في موعد 	فتتاحها �ال يسافر قطاR في موعد سيرI �من 
�عد� بالزياUR 	لساعة 	لثامنة جا�� في 	لتاسعة، 6ما في 6ند�نيسيا 
فكل ما 6RيناI فيها مضبوy �كل شي� يجي� في �قته. �من عجائب 
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�لضبط !� شا� �لعصر يأتيك به �لنا�� (�لجا�سو�) �لساعة �لر�بعة 
تمامًا، ال يتأخر �قيقة -ال يتقد1 �قيقة. -هم ُيلبِسو� �إلبريق (بّر�� 
=�ً منقوشًا، نعرفه عند بعض  �لشا�) غطاB كالسد��@ �لعر�قية مطرَّ
!ما1  �لشا�  يضع  -لكنه  في �مشق،   Hلبيو�  Hبا� من   Hألنيقا�
�لباK، -لعلك  يقرL عليك  به -ال  يؤMنك  غرفتك -يمضي، ال 
قد  -لعلك  به،  تحّس  فلم  �لقيلولة  بك   Hمتّد� قد  نائمًا  تكو� 
ُشغلت عنه فلم تنتبه Rليه، فتشربه با���ً. -من عجائبهم !نك �R لم 
 �R- ،به بال سّكر W-Xمحّلى بالسّكر جا �تصّر] !نك تريد �لشا

لم تؤّكد لهم �لقو� بأنك تريد\ حا��ً حملو\ Rليك بعدما بر�.
*   *   *

قلت لكم �R جا-@ ال تبلغ في مساحتها مساحة �لجمهو�ية 
ثالثة  =�ناها  لّما  سنة ١٩٥٣  Mلك-  -على  فيها  -كا�  �لسو�ية، 
!لف،  ثمانمئة  سنة  كل  يزيد-�  Rنهم  -قالو�  مليونًا،  -خمسو� 
-�لجز� �ألخرi تكا� تكو� خالية، فليس في سومطر@ (-مساحتها 
!كثر من ثالثة !ضعاj جا-@) Rّال �ثنا عشر مليونًا، -كالمنتا� (�لتي 
كانت ُتسّمى بو�نيو، -مساحتها نحو ضعف سومطر@) ليس فيها Rّال 
ثالثة ماليين. -هذ� كا� كله لما =�ناها من �بع قر�، لذلك كانت 
 iحدR لىR @لحكومة تعمل ��ئمًا على ترغيب �لجا-يين بالهجر�
هذ\ �لجز�: تعطيهم �أل�o فيها مّجانًا، -تبني لهم قرi -مدنًا 
 qليها على حسابها، -�لناR على !سماB قر�هم -مدنهم -تنقلهم 
ُيعِرضو� عن هذ� كله -يتعّلقو� بمساكنهم على شّد@ !=مة �لمساكن 
في تلك �لبال�. لهذ� كنت !نصح من يفّكر !� يز-�ها !ّال يتوّجه 
Rليها حتى يضمن لنفسه غرفة ينا1 فيها -Rال نا1 في �لشا�L، -هل 
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يَدعونه يناm في 	لشاvR؟ �هذI نصيحة لم نباِ_ بها لما قّدمها Kلينا 
w في بغد	�، �لكنا �جدناها لما جئنا  	لو?ير 	ألند�نيسي 	لمفوَّ

حقًا �6كثر من 	لحق... K: كا: في 	لدنيا شي� 6كثر من 	لحق.
كل  في  مساكن  6?مُة  	لثانية  	لعالمية   Yَلحر	 6عقَبت  �لقد 
مكا:، من نيويوK �Rلى 6قصى 	لشرS، �لكن ليس في 	لدنيا بلد 
تمّكنت منه هذI 	أل?مة كجاكرتا، فإنه لم يكن فيها يومئذ -على 
سعتها �كثرR�� Uها �كبر فنا�قها- مكا: لنزيل جديد؛ �لك 6نه 
 Rلى سنة ١٩٤١ ستمئة �ثمانو: 6لفًا فقط، فلما صاK كا: فيها
هي 	لعاصمة �	نتقلت 	لحكومة Kليها بلغ سكانها سنة ١٩٤٩ مليونًا 
�نصف 	لمليو:، �سنة ١٩٥٢ مليونين �Rبعًا، ثم �صل سكانها 
يقظة  	لقوm هنا� في   :6 Kلى نحو ثالثة ماليين. على  لّما ?Rناها 
 ،:	Rجاكرتا هي كيبا يو Yقر Uعمل، فقد 6ُنشئت مدينة جديد�
بمالها �موظفيها �بعٌض  	لحكومة  تنشئه  بعضها   Uمساكنها جديد
 ينشئه 	لنا� بأمو	لهم، ُبد� بها في �6	خر سنة ١٩٤٨، فلم تأِ
منها  6لف  بيت  �خمسمئة  �ال�  ثالثة  بنا�  تم  حتى   ١٩٥١ سنة 
للحكومة، �كا: 	لبنيا: لما ?Rناها مستمر	ً �لكن 	أل?مة ال تز	_ 

.Sممسكة بالخنا
�	ألR wRخيصة �	لفنا�S �	سعة، �لكن ليس فيها مكا: 
لنزيل، بل Kنك ال تلقى في كل مئة غرفة غرفًة �	حدU فيها مسافر، 
 Iتستأجر �نصفها  لها،  منا?_  تتخذها  فيها  تقيم  6سر  هي  �Kنما 
ينقصه  ال  فخمًا  جناحًا  نحن  �جدنا  �لقد  لموظفيها.  	لحكومة 
شي�، �لكن 	لمصيبة في 	لطعاm �في 	لكالm. 6ما 	لطعاm، فإني 
Kليه!  �يا شوقي  	لشاm؟   mطعا مني  6ين  قلت:  بغد	�  �خلت  لما 
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فلما جئنا كر	تشي قلت: �	شوقاK Iلى طعاm بغد	�! فلما �6غلنا في 
	لشرS �بلغنا جاكرتا تمنيت 6: 6جد مثل طعاm كر	تشي!

�لما قعد Kلى 	لعشا� �6_ يوm �صلت فيه Kلى جاكرتا 6Rيت 
على طر� 	لمائدU في 	لفندS طبقين صغيرين، طبقًا فيه ?بد �طبقًا 
فيه شي� 6حمر ما شككت في 6نه ُمرّبى. �ما�	 يكو: قد ُ�ضع Kلى 
جنب 	لزبد K: لم يكن فيه 	لُمرّبى؟ فأخذ بطر� 	لسكين شيئًا 
من هنا �شيئًا من هنا� ��ضعته في فمي، ��K	 بي 6ضع في فمي 
-�	لعيا� باهللا- جمرU ملتهبة! ��K	 هذ	 	لشي� 	ألحمر ناR حامية: 
 	�K� ،هاRعلى تصّو Rلتي لم نسمع بها �ال نقد	لفالفل 	من  vنو
 �6R لشي� مثل	 	لذين يألفونها �يحّبونها يأخذ�: من هذ	 mلقو	
	لدبو� بِعيد	: �قيقة كالتي تخّلل بها 	ألسنا:، �6نا 6خذ منها ما 
6خذ، فما�	 تظنونه فعل بي؟ لقد بقيت يومًا كامًال ال 6ستطيع 6: 
6ُ�ِخل فمي شيئًا، �K: كنت قد 6خرجت منه من مبتَكر	 	لشتائم 
�من غر	ئب 	لسباY ما نّفست به عن نفسي ��6هبت به غيظي، 
�لكنه �هب كرصاصا ُتطَلق في 	لهو	� ال تصيب 6حد	ً، ألنني 
 Iبهذ Rلّي �6نا 6هدK :ينظر� 	قلته بالعربية �هم ال يفهمونها، فكانو
على  يد_ّ  من  حركة  بأصابعي  �6حر�  فمي  Kلى  �6شير  	لشتائم 
6نها 	لناR 	لمحرقة، فكا: 	لمهّذY منهم يبتسم �غيرI يضحك، ال 

يد�R: ما�	 حّل بي.
�	لعجيب 6: 	لخبز مفقو�، ��K	 طلبت قطعة من 	لخبز في 
 mلمنا	  U6جر مع  ثمنه  محسوبًا   mلطعا	  mيقّد 	لذ�  	لكبير   Sلفند	
فإنك ُتضطّر 6: تدفع ثمن 	لخبز، ألنه تر� �ال يدخل في قائمة 
	لطعاK� !mنما يأكلو: 	لر? 	لمسلوS بال ملح �ال سمن، هذ	 	لر? 
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	لذ� ال?منا مال?مة 	لظّل حيث سرنا في باكستا: �	لهند �	لماليا 
�سيا�K� .m	 تأّنق 	ألند�نيسيو: قّدموI لك في 6كلة نسيت 	سمها، 
	لسليق   �6  �Rلبخا	 	لر?   �6 كالقو?� عندنا،  6كلة �طنية عظيمة 
	لهند  جو?   �6 	لناRجيل،  بدهن  مطبو�   ?R 	ألكلة   Iهذ� هنا، 
	لحقيقة، �هي  لي  تبّيَنت  ثم  Rيحه؟   m6 6قبح  6طعمه   �R�6 (�ما 
R :6يحه 6قبح من طعمه �6: طعمه 6قبح من Rيحه) �معه 	لفليفلة 
	لر?، �معه   يزيد عد�ها على عد� حّبا قطعًا  مقطَّعة  	لحمر	� 
	للحم �6شيا� 6خر� ال 6عر� ما هي. �في 6ند�نيسيا RقاS مثل 
	لَجر	S�ِ، يأكلونه بد_ 	لخبز من 	لكو� Kلى 	لقصر، طعمه طّيب، 
�قد حسبته نوعًا من 	لخبز ��K	 هو -كما قالو	- سمك! تعّجبت 
 ،v	ً فيها له 6شكا_ �6نو	6يته، فلما جئت مّكة �جدته كثيرR منه لما

.mأليا	 Iفي هذ I	R6 ثم فقدته فلم 6ُعد
��K	 �R6تم 6: تعرفو	 منا� بلد فانظر�	 Kلى صّحة 6هله. �6نا 
6شهد 6ني لم 6جد حيثما �هبت في 6ند�نيسيا مهز�ًال �ال 6صفر 
	لوجه معر�قًا �ال عاجز	ً، �لم 6جد خال_ شهر كامل ُجز فيه 
جا�U من غربها Kلى شرقها Kّال سّتة شحا�ين فقط، على حين تر� 

في 	لهند �باكستا: كل عشرU 6متاR شّحا�	ً.
	لبرتقا_  Kّال  منها  نعر�  نكا�  ال  عّنا،  فغريبة   Rلثما	 6ما 
جاكرتا  في  كنا  لما  	لعنب  كيلو)   �6) كيل  ثمن  �كا:  �	لعنب. 
 :6 مع  6ستر	ليا،  من  به  يأتو:  �Rبية، ألنهم  ستين  قر:  Rبع  من 
6جرU 	لمغنى (�6 	لفيّال) 	لمتوسطة 	لقدR ستو: �Rبية في 	لشهر. 
�عندهم 6نو	v من 	لبرتقا_، منها شي� بحجم 	لبطيخة 	لكبيرU جد	ً 
 Uحد	لو	 Uلحّز	 wمنه حّزتا: �6 ثال�، �عر Uلمائد	يوضع على 
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ثال� 6صابع �طولها شبر �نصف 	لشبر. �عندهم >	لباّبايا<، �هي 
	لمملكة)،  في  هنا  تعرفونها  (�6نتم  	لمستطيل  	ألصفر  كالبطيخ 
 ،Rبعة 6متاR6 ً من	نحو wRأل	لنخل يرتفع عن 	شجرها عا_ مثل 
 Rلثما	6خر� من  v	لماليا، �6نو	لهند �	موجو� في كل مكا: في 
ال 6جد لها شبيهًا في ثماRنا. 6ما 	لمو? فعندهم منه 6كثر من ثالثين 
ل 6كله  نوعًا، منه ما يشو�نه �يبيعونه مشويًا، �من 6نو	عه ما يفضَّ
مطبوخًا، �منها ما ُيعَقد بالسكر كما ُيعقد 	لمشمش عندنا. �من 
6حلى ثماRها 	ألنانا�، �طعمه �هو طا?� غير طعمه 	لذ� تذ�قته 

محفوظًا في 	لعلب.
�6شهر 	لثماR في جا�U 	لناRجيل (جو? 	لهند)، �6شجاIR في 
كل مكا:، ال يختلف شكلها عن 6شجاR 	لنخل Kّال بأنها 6على �6: 
جذعها 6نعم ملمسًا. �هم ال يأكلونه في 6ند�نيسيا �	لهند 6كًال، 
ما�ها،   Yتشر Kليك  �يدفعها  	لناRجيلة   �6R 	لبائع   Rيقّو �Kنما 
فإنه  هنا  منها  نأكله  	لذ�  6ما  بالما�.  ممتلئة  Rطبة  �هي  �تكو: 
ال يتجمد Kّال بعد 6مد طويل، فإ: كانت غّضة طا?جة كا: هشًا 
كالقشطة، �من 6حّب 6كله 6عطاI 	لبائع ملعقة صغيرU فاستخرجه 

بها �6كله.
 (Iقبل �لك �بعد ً	Rكما عشت شهو) لشهر	 	لقد عشت هذ�
 mلطعا	للحم، أل: 	كه �قطعة من 	لفو	لحليب �بعض 	ّال K ال �كل
	لمحرقة،   Rلنا	  Iهذ فيه  	لوطني   mلطعا	� 6سيغه  ال  	إلنكليز� 

.mلذلك ُكتب علّي 6: 6عيش بال طعا�
*   *   *
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-١٦٨-
سويسر	 ليست في Rُ�6ّبا (١)

لقد عّلمونا في 	لمدRسة 6: سويسر	 في R�6با، سويسر	 	لتي 
�	لظال_  �	لخمائل  	أل��ية   	� سويسر	  	لجما_،  مثا_  ير�نها 
�	لبحير	 �	لغابا، فلما Rحلت Rحلة 	لشرS من ثالثين سنة 
(سنة ١٩٥٤) �جدتها قد 	نتقلت Kلى 	لجنوY 	لشرقي من �سيا، 
 	لسمو	 خلق   mيو 	هللا  بر6ها  	لتي   Uجا� Kلى  6ند�نيسيا،  Kلى 
�خصب  �	ئم،  Rبيع  �6غناها:  	هللا  بال�  6جمل  لتكو:   wRأل	�
عميم، �خضرU ال بد	ية لها �ال نهاية، �جّو مقبو_، ال حّر في 
مصايف  	لجبا_  �على  يبس،  �ال  Rطوبة  �ال  قّر،  �ال  	لساحل 
�6كرمها  ِغنى   wRأل	 6غنى  من   wR6� نظير،  	لدنيا  في  ما  لها 
عطا�، فيها 6لو	: 	لذهب: فيها 	لذهب 	ألصفر، �فيها 	أللما� 
(�هو 	لذهب 	ألبيض)، �فيها 	لنفط (�هو 	لذهب 	ألسو�)، �فيها 
�	لشا�،  �	لسّكر  �	لكينا   yلمطا	 �هو  	لذهب  من  6ثمن  هو  ما 
ناv، �6هُلها 6جر6 	لنا� على  �فيها 	أل�ها: 	لمتوقدU �	أليد� 	لصَّ
RكوY 	لبحاR �على 	قتحاm 	ألهو	_، 6ثبتو	 في معركة 	الستقال_ 

______________________
(١) هذI 	لحلقة منقولة بتصر� يسير عن فصو_: >بوغوR< �>يوm في 	لجنة< 

�>في جوكجا<، �هي كلها في كتاY >في 6ند�نيسيا< (مجاهد).
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�معركة Rّ� 	الستعماR 	لياباني 6ثنا� 	لحرY 	لثانية 6نهم 6قو� 	لنا� 
على مكافحة 	لطغاU، �لهم ?هو بأ�طانهم 	لتي يحتا� Kليها كل بلد 

في 	لدنيا �ال تحتا� -K: شا�- Kلى 6حد.
�لقد قلت لكم K: 	لطياUR لما حّومت في سمائها لتهبط فيها 
 ً	Rسًا �جز�`R :لبّر، فكا	لبحر �	خل فيه 	6يت شاطئًا متعرجًا تدR
بيوتها  �	سعة  مدينة  �6Rيت  �بَِركًا،   �بحير	 �خلجانًا   ً	Rصغا
ُمغّطاU بقباY خضر من �R�ُ 	ألشجاR ال تكا� تبين، فإ�	 �ضحت 
	لمشاهد �	قتربت 	لطياUR من 	ألwR لم تَر فيها بنا� ضخمًا �ال 
جميعًا  �لكنها  ?Rتها)،  لّما  6Rيت  ما  6صف  (�6نا  عالية   URعما
	للبِن  	ألطفا_، جدR	: من  لعب  ُتباv في مخا?:  	لتي   كالبيو
 مستطيال 	لقرميد  من  �سقو�  	لملّو:،  �	لخشب   :	Rلخيز	�

متعاRضا مائال من كل جانب على 	ألسلوY 	لهولند�.
 ��هبنا مّرU في Rحلة حو_ جاكرتا، فأخذنا نعلو في سفو
متصلة �جبا_ َشْجر	�، ال كما تعرفو: من جبا_ لبنا: مثًال، حيث 
 غابا هي  بل   ،Uشجر  R6متا  Uعشر كل  	لصنوبر   R6شجا تتناثر 
فوقها  خضر	�  سقو�   ،mألفال	 في  تر�نها  	لتي  Kفريقيا   كغابا
6سر	Rها؛  من  	لمكنو:  تر�   :6 	لشمس  عين  تحجب  سقو� 
طبقا من 	لخضرU بعضها فوS بعض، كل �	حدU بلو:، ففي 
	ألعالي 6شجاR 	لناRجيل (جو? 	لهند) تكا� تمّس بر`�سها �يوَ_ 
	لسحاY، �هي كالنخيل تمامًا ال يفرS بينها Kّال بالثمر، �لكنها 
6طو_. �لم نَر 	لِقَر�U 	لتي تقو_ 	لقّصة Kنها ال تقطف Kّال بأيديها، 
يضربها 	لنا� كما ?عمو	 بالحجاUR فتضربهم بالناRجيل! �لم نَر 
ما 	ّ�عاI 	بن بطوطة 6نها شجر يثمر ثمر	ً كر`�� بني ��m، �لعّله 
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I�R من تحت في ليلة ظلما� فحسبه R`�� 	لنا�.
 Uكبير  SRلو	 كثيفة   ،yلمّطا	  R6شجا 	لناRجيل  تحت  �من 
 R6شجا �تحتها  	لصفصا�.  بعيد-  -من  كأنها   vلجذ�	 طويلة 
6غصا:  لها  6Rيتها،   R6شجا 6جمل  �هي  كالكّتا:،  6ليا�  لها 
 كالمظّال  Uمنتشر ناعم،   SR� لها  �قيقة   vبفر� لة  مكلَّ يابسة 
(	لشمسّيا) �تحتها 6نو	v �6نو	v من 	ألشجاR كالمو? �	لبّبايا، 
	لتين،  �Rقة  تشبه  �R�6	قه  كالنخيل   Iشجر� جذعه  شجر  �هو 

�يحمل بطيخًا 6صفر خالفًا لنظرّية جحا!
 Uبُشَجير  �6) 6خضر  بنجم   Uمملو� منبسطة   �بسفو �R�ُنا 
	لليمو:   SR� كأنه  SR� لها 	إلنسا:،  قامة  علّو  خضر	�) علّوها 
بشكله ال بريحه. فقلت: ما هذ	؟ قالو	: 6شجاR 	لشا�. فدهشت 
Rَ6 في عمر� مثلها.  �	ستوقفت 	لسياUR ألنز_ فأR	ها، ألنني لم 
	لشا� 	ألخضر  Kنه ُيصنع منها  قالو	  �قطعت منها R�6	قًا �قيقة، 
	لفاخر، �تركتها تجّف في 	لفندS فلم َتِصر شايًا، �لكْن شيئًا له 
 مصانع 	لشا� R? لسبانخ! فعجبت، �لكني لّما	لملوخّية �	طعم 
-بعُد- 6Rيت 6نه ُيعاَلج معالجا طويلة قبل 6: يصير شايًا، �كل 
 	لشا� 	ألحمر �	ألخضر من شجرU �	حد6R� .Uيت مئا  v	6نو
�مئا من 	لبنا في عنق كل �	حدU كيس، تقطع من R�6	S هذ	 
فلم   �نظر 	لناضجة.  	لوRقة   Rتختا 	لكيس،  في  �تلقيه  	لشجر 

6ستطع 6: 6مّيز �Rقة عن �Rقة �لم 6عر� ما عالمة نضجها.
�6Rيت شيئًا تفّرَ� به مصايف جا�U، �هو 	نتشاR 	لمسابح 
	ألنيقة 	لبالغة 	لعناية �	لجما_ في R`�� 	لجبا_. حتى بلغنا قرية 
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بنشة، �هي في لغتهم بمعنى >	لّذU�R<. بنشة هذI مصيف من �َنق 
ما 6Rيت من 	لمصايف، 6جمل من لبنا: بعشرين مّرU �6جمل من 
سويسر	 بعشر مر	. �كنا في جاكرتا نكا� نشكو 	لحّر، فاRتجفنا 

.	Rالحتما� بالسيا	لى K ناRضطُر	لبر� حتى 	فيها من 
*   *   *

	لجّنة،  �خرها  في  فر6ينا  6طو_  Rحلة  في  ثانية   Uمر ��هبنا 
لم   :K� �6هو	ًال،  مصاعب  ��نها  فإ:   Uآلخر	 جّنة  6عني  لست 
R6يح   :6 بعملي  	ستحققت  ما  �مغفرته  برحمته  Rبي  يتد	Rكني 
�ال   mلشا	 	لدنيا  جّنة  �ليست  	لدنيا.  جّنة  6عني  �لكن  Rيحها، 
 ،Uجا� Uجزير .Uلدنيا جا�	 بل �ال سويسر	، �لكن جّنة  لبنا:، 
من �Rها فقد علم 6ني 6قو_ حقًا، �من لم يَرها لم ُيغنِه عن مر�ها 

	لبيا:، �ليس 	لخبر كالعيا:.
6مضيت في هذI 	لسفرU يومين ما 6Rيت في حياتي يومين كانا 
6متع لنفسي متعة �6حلى في عيني منظر	ً �6بقى في قلبي 6ثر	ً منهما. 
يوما: قطعُت فيهما 	لجزيرU (6عني جا�U) من مغربها Kلى مشرقها 
بالقطاR، من جاكرتا Kلى سوR	بايا، في طريق ما 6Rيت �ال سمعت 
�ال 6ظن 6ني سأ�R �6 6سمع 6: في 	لدنيا طريقًا 6جمل منه؛ Rكبنا 
 �بنا عنها �	لليل ينز  �	لقطاR 	لكهربائي من محّطة جاكرتا، فنز
عن 	لبلد، يمشي متسّلًال كخيوy 	لنوR 	لتي تتسّلل من �R	� 	ألفق 
 yُلخيو	لمشاهد كما ترفع 	 Iعن هذ mلظال	 Rلشرقي، فترفع ستا	
ستاRَ 	لمسر� عن مناظر 	لر�	ية. �	لصبا� فاتن �	ئمًا، �لكنه يبد� 
6شّد فتونًا حينما تر	I �6نت مقبل على بلد جديد تتوّقع 	لكثير من 

سحرI �جماله.
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 Uلشمس تضحك للدنيا من نافذ	عين  �لّما 6ضا� 	لنهاR �بد
	ألفق فتضحك للقائها 	لدنيا كا: 	لقطاR قد َبُعد بنا عن 	لبلد، فر6ينا 
عن يساRنا مز	vR 	ألRّ? �عن 6يماننا 	لجبا_ تلبس فر�U خضر	�، 
با�يًا صفوها يتز	حم على سفوحها �R�ُ	ها عمالقة 	ألشجاR، يمشي 
 Iفمن �خل هذ ،في موكبها �بين R6جلها �ال� من 6نو	v 	لنبا
	لغابا لم تَرI عين 	لشمس �لم يَر هو �جه 	لسما�، ألنه يكو: 

.S	Rأل�	ألغصا: �	كما قلت لكم- تحت سبعة سقو� من -
 Uلُحمر خال_ خضر	كالشقائق  ?Rأل	لزهر من خال_ 	6يت R�
	لقمح في بال�نا، فلما �نا بنا من �لك 	لقطا6R Rينا ما حسبناI ?هر	ً 
 ليس بالزهر �ما ظنّناI من 	لنبا ليس من 	لنبا، Kنما هو 	لبنا
	لحاصد	 بأُُ?Rهّن 	لملّونة (�6 	لُفَوy) 	لتي تحكي 	لزهَر بنقشها 
 	لمظّال 	لكباR كأنها  	لخو�   قبعا �لونها، �على R`�سهن 
يجمعو:  ثم  باأليد�،   ?ّRأل	 يحصد�:  هنا�   mلقو	� 	لمنقوشة. 
من  �يعقد�نها   (mهر (جمع   m	كاألهر �يجعلونها  	لطو	_  عيد	نه 
فوS �يضعو: لها ُصّرU، فيكو: منها منظر عجيب كأنها 	ألكو	� 

	لمسحوUR في حكايا 	لجّن.
�ليست مز	vR 	ألRّ? سهوًال، فما في جزيرU جا�U سهو_، 
�لكنها جميعًا غابا فيها 	لنبا 	لمثمر 	لنافع كالمّطاy �	لناRجيل 
Kّال   ?Rأل	 vR	لسّكر. �ما مز	 �	لخيزR	: �	لكّتا: �	لمو? �قصب 
	لغابة، فهي  ُجّر� من 6شجاRها �ُسلبت من   wRأل	قطع من 
تحا�_ 6: تتو	�R مستحيِية كأنها 	لفتاU 	لعذR	� جّر�َتها من ثيابها 
�تركت 	لمصو: من جسدها نهب 	لعيو:، تحتمي بالغابة فيحميها 
��حها، �يحّف بها من كل جانب يسترها �ُيخفيها، فتر� على 
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كطالئع   mيقو  (Rلكبا	  Rألشجا	)  �� 	لدَّ من  	لحقل صفًا  جو	نب 
6نت  فإ:  صفوفها،  تّتابُع   	لغابا  R6شجا  Iبعد �من  	لجيش، 
تغلغلت ببصر� فيها 6حسست كأنك تنظر Kلى 	لماضي 	لمجهو_ 

من �R	� 	ألطال_.
	لسينما، ففي كل لحظة منظر  	لقطاR كلوحة   Uنافذ �كانت 
جديد ال يشبه 	أل�_، منها مناظر تنقلك Kلى 	لهند فكأنك فيها، 
 ،Uلبصر	 Kلى  تحملك  فهي  	لنخيل،  كأنه  	لناRجيل  فيها  �مناظر 
ها 	لدنيا  Kلى طريق 6بي 	لخصيب 	لتي عّدها ياقو Kحد� متنزَّ
	لصليخ،  عند  بغد	�  Kلى   �6 	ألُُبّلة،  ُتدعى  كانت   mيو 	ألRبعة 
 URتا �	لخضر	لعين 	في  ،mلشا	ها في 	تر �K مناظر تجد نفسك�

�تاUR في ?حلة �تاUR في صوفر �6 بلو�	:.
ثم توّسط بنا 	لقطاR >جر	�	:<، فلما جا�?ناها ��خلنا في 
منطقة 	لجبا_ بد لنا مشاهُد K: قسَت بها ما كنا فيه من قبُل فقد 
قسَت تال_ 	لرما_ بُذ�R بلو�	:! �لتال_ 	لرما_ سحرها �جمالها، 
�لكن بلو�	: هي بلو�	:. �كنا نسير 6حيانًا في �	� ضّيق كأنه �	�� 
بر�� في ضيقه، ثم يّتسع حتى يكو: R6حب من �	�� صوفر-

حّمانا؛ تر� من تحتك جباًال ���6ية ال ُيحصيها 	لعّد، كل جبل 
 �R 	لذُّ من  نا?لة  تتالحق   Rألنها	�  ،URصو على   ٍ�	� �كل  بلو: 
ها�UR متكّسرU، يتدحر� ما`ها على 6طر	� 	لصخوR هابطًا Kلى 
 Rلقطا	 في  �6نا   Uحد	� ساعة  في   عد�ُ �لقد  	أل��ية.   	R	قر

سبعة �عشرين نهر	ً، ثم مللت 	لعّد.
�كا: 	لقطاR 	لكهربائي يقطع في 	لساعة 6كثر من ستين كيًال، 
 ،�قد قطعنا ثالثمئة كيل �ما 	نقطع 	لعمر	: 6بد	ً؛ فالقر� مّتصال
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 ال تعلم 6ين تنتهي 	لقرية �6ين تبد6 جاRتها(١). �	لبيو كلها كبيو
	لخشب 	لتي يلعب بها 	أل�ال�: سقو� مائلة من 	لقرميد 	لملّو: 
	لز	هي على عمد من نوv من 	لخيزR	: ُيدعى 	لمانجو، �هو في 
	لخشب   �6 	لملّو:  	لحصير  من   :	Rلجد	� مكا:،  كل  في   Uجا�
	لرقيق 	لمنقو�. بيو 6نيقة حلوU ال تكّلف Kّال قليًال. �ما عجب 6: 
يتصل في جا�U 	لعمر	:، �هي �باكستا: 	لشرقية (بنغال�يش) 6?حم 

بال� 	هللا بالسكا:، كا: فيها يوR? mُتها ثالثة �خمسو: مليونًا.
لنا   	لتي 6عّد �كنا في ضيافة 	لحكومة 	ألند�نيسية �هي 
هذI 	لرحلة، �كا: معنا مر	فقا: يتكّلما: 	لعربية كأهلها، �	حد 
من �?	UR 	لشؤ�: 	لدينية، عالِم فاضل 6مين صا�S، هو 	ألستا� 
صالح 	لسعيد�، �	آلخر من �?	UR 	لخاRجية، ليس صالحًا �ال 
 Yلكذ	  :6 منه  �تعّلمت   ،Iضّر�  Iشّر من  	لكثير  6Rينا  سعيد	ً، 
6سا�  Rبما  	لو	حد  	لرجل   :6� �	ئمًا   Uموجو� بضاعة  �	الحتيا_ 

بفعله Kلى بلد بكامله.
 mطعا بال  خرجنا  قد  �كنا   ،ساعا 	لطريق  على  قضينا 
�في  	لطبيعة  في  �	لَجما_  بطوننا.  في   vلجو	 عصافير  فزقزَقت 
بلغ �R	I` �بها`I �مهما 	شتّد سحرI �فتونه يمأل  	إلنسا: مهما 
	لعين مسّرU �	لقلب بهجة، �لكنه ال يمأل 	لمعدU 	لخالية 	لخا�ية 
طعامًا. �لو 6: 	لمجنو: �ليال�R :6 �6 Iميو �جولييت 	جتمعا في 
6?هى 	لرياw في خلوU غاY عنها 	لرقيب �نأ� 	لعا�_ �لم يأكال، 
لكفر	 بالحّب �لعنا 	لغر	m، �آلمنا بأ: 	لرغيف 	لو	حد 6نفع لهما 

______________________
(١) ثم 6Rيت مثل �لك في بلجيكا، من بر�كسل Kلى لييج.
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في تلك 	لساعة من كل ما قا_ شعر	� 	لغز_ في كل لغة �لسا:.
	لشيخ،  Kلى جنب  �	آلخر  جنبي  Kلى  	لطّيب  	لرفيق  �كا: 
فقلت لصاحبي: 6ما جعَت؟ قا_: بلى �	هللا. قلت: 6ما من طعاm؟ 
يكو:   :6 بد  فال   ،Rلقطا	 في  ننظر  بنا  قم  قلت:   .�R�6 قا_: ال 
 ،Yلركا	لى 6خر�، نتخّطى K فيه ما يؤكل. �قمنا نقفز من حافلة
�منهم من يقف عند 	ألبو	Y �منهم من يضع ُصّرته �حقيبته على 
حتى   Iخر� نبلغ  فلم  طويًال،   ً	Rقطا �كا:  عليها.  �يقعد   wRأل	
كما   mلطعا	 عربة  6خير	ً  	كتشفنا  �لكنا  	لتر	قي،  �R6	حنا  بلَغت 
كشف كريستو� كولمبو� 6ميركا، �صحنا كما صا� R6خميد�: 

R�6يكا!
�قعدنا لنأكل. �كا: 	لطعاm في 	لقطاR هو 	لذ� تلقاI في كل 
مكا: في جزيرU جا�U ال يتبّد_ �ال يتغّير، �هو طّيب، �لكني ال 
�R�6 كيف ال يمّلونه �ال تعافه نفوسهم �هم يأكلونه �	ئماً؟ �لو 6نك 
6طعمت Kنسانًا 6طيب 6كلة يعرفها كل يوm ظهر	ً �عشّيًا شهر	ً كامًال 
لمّلها �	جتو	ها �	شتهى خبز	ً �بصًال، �هؤال� يأكلو: �	ئماً هذ	 	لر? 
 Yألنبو	في  ً	Rلذ� يشتعل نا	ألحمر، 	بالفلفل  yلمخلو	 Sلمسلو	
	لهضمي من 	لفم Kلى 	لمعدK Uلى 	ألمعا�، Kلى �خر 	لطريق، فيحرقها 
حرقًا، �معه هذ	 	لسمك 	لذ� يعملونه كَجر	�R Sمضا:، �	لمو? 

	لمشو� �	لمقلي �	لمطبو�، �	لشا� 	لبا�R بال سّكر!
�	لمضحك 	لمبكي 6ننا بعد 6: قطعنا هذ	 	لطريق 	لطويل من 
عربتنا 	لفاخرK Uلى مطعم 	لقطاR، ��سنا على R6جل عشرين Kنسانًا 
�شّيعتنا 	لنظر	 	لمتسائلة �	لمسّبا 	لمستترU، �كدنا نسقط R6بع 
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مر	 تحت ��	ليب 	لقطاR فنر�� ضحية 6كلة R? مسلوS بالفلفل 
	ألحمر... بعد هذ	 كله قا_ لنا نا�_ 	لمطعم (	لجرسو:) متعجبًا: 
لما�	 لم تقرعو	 	لجر� ليجي� لكم 	لطعاm؟ �لما Rجعنا �جدنا 
صاحبنا 	لشاطر (�	�كر�	 6: 	لشاطر في 	للغة هو 	لخبيث) يأكل 
�هو في مكانه، ألنه �ضع 6صبعه 	لكريمة على ?R 	لجر� 	لذ� 

لم يبصرI صاحبي 	لطيب، فجا�I 	لنا�_ بما يريد!
�كانت 	لسخرية 	لثانية بنا 6: في 	لقطاR طعامًا Kنكليزيًا مقبوًال 
6جو	فنا  6لهبت  	لتي  	لفالفل   Iهذ من  فيه  ليس  حا_،  كل  على 
�6شعلتها ناR	ً، 6كل منها صاحبنا 	لشاطر، �6نا �صاحبي 	لطيب 

لم ندRِ به فأكلنا -�	لعيا� باهللا- هذI 	لناR 	لحامية.
	لنفو� Kلى   v6حسسنا جو mلطعا	لبطو: من 	لّما شبعت �
	لجما_، فعدنا ننظر فإ�	 	لقطاR 	لذ� يحملنا قد صاR في 	ألعالي 
يمشي على �R�ُ 	لجبا_، نر� من شّق 	لو	�� ما خّلفنا �R	�نا من 
حقو_ 	لر? �غابا 	لمّطاy، �هي 6شجاR كباR. �من 6عجب ما 
6Rينا في 	لقطاR 6نه كا: يمّر حينًا على جسر ممد�� بين خطَمي 
	لر�6:  يد�R منه  	لنافذU منظر	ً  ننظر من  جبلين عالَيين(١)، فكنا 
	لبصر  يبلغ  تليها سفو�، ���6ية ال   ��R�ُ، �سفو �R�ُ تحتها 
Kلى 6عماقها، �	لطريق كله ممتلئ بالز	Rعين �باألطفا_ 	لعاملين. 
 R	�< بمنطقة  	لذU�R، �جزنا  بلغنا  نز_ نصعد �نصعد حتى  �لم 

______________________
(١) كالجسوR 	لتي 6قامتها 	لمملكة هنا على طريق 	لَهد� �على 	لطريق 
	لمدهش 	لذ� يقفز فوS ِقمم 	لجبا_ �يمشي في بطونها حتى يصل 

Kلى 	لباحة �ما بعدها.
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	إلسالm< (�كانت يومئذ شبه حكومة مستقّلة 6قامها نا� كانو	 من 
 .Rثم 6خذنا ننحد ،(mإلسال	 mهللا �تطبق 6حكا	 vُتحَكم بشر ،R	لثو	

�ما بعد 	لصعو� Kّال 	لنز�_:
�َقْعما طاRَ طيٌر �	Rتَفْع  Rَطا كما  Kّال 

�	لطريق على حاله: غابا متصلة �خضرU متسلسلة، حتى 
بلغنا 	لمسا� مدينة 	لجها�، مدينة 	لعلم �عاصمة 	لبال� 	لر�حية: 

جوكجا.
*   *   *

�6نا �	ثق 6: 6كثر 	لُقّر	� لم يسمعو	 بها. �6نا قد عشت نحو	ً 
من خمسين سنة قبل R6 :6حل تلك 	لرحلة �6نا لم Rِ�6 بها �لم 
 Uليست في ِجّد Uجا� Uفي �سط جزير Uسُمها، بلد	سمعي  Sيطر
جاكرتا �سعتها، �ال في ِكَبر سوR	بايا �غناها، �لكنها تفضلهما 

.mليو	بالعلم  Sلمجد باألمس �6نها 6عر	في  Sبأنها كانت 6عر
	لبال�  حكمت  	لتي   m	Rمتا مملكة  عاصمة  باألمس  كانت 
قر�نًا طو	ًال بد�	ً من 	لقر: 	لعاشر 	لميال��، �	متّد سلطانها Kلى 
شبه جزيرU 	لماليا (ماليزيا)، �ساقت على هولند	 يومًا جيشًا فيه 
مئة 6لف. مملكة تسلسل 	لُملك في ملوكها �سالطينها �هر	ً، من 
مؤسسها 	أل�_ Kلى 	لملك 	لذ� ?RناI، �هو: همينكو بو	نا (�6 
صاحب 	لد�لة) 	لسيد حامي �ماR 	لدين خليفة 	لمسلمين سلطا: 
 ماتر	m 	لسلطا: عبد 	لرحمن 	لعاشر. �هذI 6لقابه 	لرسمية لم �ِ
بها من عند�. كل هذI 	أللقاY له، �لكن ليس له حكم �ال تحت 

يدwR6 I يملكها!
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	لجامعة 	لحكومية، �كانت تشتمل  كا: في مدينة جوكجا 
 ،UR	إل�	�  ،Sلحقو	� للطّب،   :كّليا سّت  على  ?Rناها   mيو
منها   Uحد	� كل   Yيقّل طال ال  �	لزR	عة.  �	لهندسة،   ،mلعلو	�
جوكجا  �في  �ال�.  ثالثة  يبلغ  ما  �فيها  �خمسمئة،  6لف  عن 
 ،Sلحقو	 :	لجامعة 	ألهلية 	إلسالمية �تشتمل على ثال� كّليا
�	القتصا�، �	لتربية. �هي ُتعنى بالعلوm 	لشرعية �	لسلو� 	لديني، 
�	لتعليم فيها مقتَبس عن 	ألسلوY 	لهولند�، �هو 6سلوY ُحّر 
صفو�  فيه  تكو:   :6 قبل  	لقديم  	أل?هر   Yبأسلو 6شبه  6Rيته 
عطلة.  في  جئتها  ألني  فيها   ��Rلد	 6حضر  �لم   .�	متحانا
�	لمد	�R في 6ند�نيسيا تعطل ثالثة 6ياm في كل شهر، 6ما 	لعطلة 
	لسنوية فمن �خر شعبا: Kلى ما بعد عيد 	لفطر، �ال يد�R Rمضا: 
�ال  شتا�  6ند�نيسيا  في  ليس  ألنه  عندنا   Rيد� كما  	لفصو_  في 
صيف، �ال يتعاقب فيها 	لبر� �ال 	لحر، �	لسنة كلها فصل �	حد 

ألنها بال� 	ستو	ئية.
�لقد  	ألبطا_.  �مثابة  	لجها�   UR	� �لك-   Sفو- �جوكجا 
يبلغ  (	لتي  	ألند�نيسية   Rلجز	 من   Uجزير كل  لالستقال_  عمَلت 
	لمسكوُ: منها ثالثَة �ال� جزيرU) �كل بلدU فيها �كل قرية، �لكن 
ليس فيها كلها ما عمل عمل جوكجا؛ لقد كا: فيها قيا�U 	لجها� 
�كانت عاصمة 	لبال�، �لقد خر� مشايخها فيمن خر�، 6طبقو	 
كتبهم �6غلقو	 مد	Rسهم �حملو	 	لسال�، فخاضو	 	لمعا�R �6تو	 

بالعجائب.
علّي  تمّر  �	لخمو_،   Uلوحد	 6شكو  جاكرتا  في  كنت  لقد 
	ألياm ال 6كّلم فيها 6حد	ً ألني ال 6جد من 6فهمه �يفهمني؛ كنت 
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 6خاطب 	لنا� باإلشاUR كأني 6خر�، �6 كأنما 6نا Kنسا: 	لغابا
	لذ� عا� قبل 	ختر	v 	أللُسن �	للغا(١)، �لطالما بقيُت ليالي 
m في 	لفندS �ال 6ستطيع 6: 6ُفِهمهم  بال عشا� ألني ال 6حّب ما ُيقدَّ
 Uلوحد	خشيُت فيها -من  ما�	 6حّب. �لطالما مّر علّي ساعا
Kلى �	خل  	لرحلة   Iفلما خرجنا في هذ 	لضيق- على عقلي!   �6
	لبال� �ضعو	 لنا برنامجًا لم يتركو	 لنا فيه لحظة 	نفر	� �6 �قيقة 
R	حة، فانتقلنا من بر� 	لصقيع Kلى لهب 	لناR! كنا نتمنى 6: نلقى 
من نكلمه �6 6: نجد ما نعمله، فصرنا نتمنى 6: يكّفو	 عّنا �6 6: 
يَدعونا ألنفسنا ساعة من ?ما:. �لو 6ني �صفت لكم كل ما 6Rيت 
لز	غت من 	لسرعة 6بصاRكم كما ?	� بصر� �لم َتُعو	 من حديثي 
جوكجا:  في  مشاهد  ثالثة  على  	لحديث  6قصر  فدعوني  شيئًا، 

	لمدينة 	لقديمة، �?ياUR 	لملك، ��	R 	لمعّلمين.
جوكجا مدينة Rحبة 	لجو	نب �	سعة 	لشو	vR حديثة 	لعمر	:، 
	لتي  	لفّضية   	أل��	 	ليد�ية، ال سيما   	لصناعا فيها عجائب 
�من  Kياها.  	لجا�يين  Kتقا:  بها  �	الفتنا:(٢)  نقشها  6حٌد  ُيتِقن  ال 
صناعاتهم نسج 	ألُُ?R (	لُفَوy) 	لمنقوشة 	لمزخَرفة، �هي 	للبا� 
	لرسمي للرجا_ �	لنسا� �طلبة 	لمد	�R �موظفي 	لد�لة، �هي 

.mليو	لى K _ باقية	بن بطوطة �ال تز	قديمة �صفها  Uعا�
كل  طو_  قائم   Rسو عليها  مربعة،  فهي  	لقديمة   Uلبلد	 6ما 
ضلع من 6ضالعه نحو 6لف متر، يكا� قصر 	لملك يحتّل Rبعها. 

______________________
.m�� هللا تعالى	لتي علمها 	ألسما� 	ألصل من 	في  K� (١): كانت 	للغا

(٢) مصدR 	فتّن َيفَتّن.
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 Y6نيقة، �له با Uصغير R�� لعالي �لكنه	لمشَمِخّر 	ما هو بالبنا� �
كبير، �6مامه ساحة �	سعة فيها صفو� من عمالقة 	ألشجاR تكا� 
قالو	  	لحجر  من  بيتا:   Yلبا	 جانَبي  �على  سعتها،  على  تظّللها 
	ألبيض �هو مركب  	لفيل  	لملكّيين،  	لفيَلين  كانا مسكَني  Kنهما 
	لحفال �	لمو	كب، �	لفيل 	ألسمر �هو 	لمركب 	لعا��. �كا: 
فيها  Kلى حد	ئق  ُيفضي   Yلبا	� 6يامنا.  في   URكالسيا يومئذ  	لفيل 
من عجائب 	لشجر ما ال يوصف، �منا?لها في غاية 	ألناقة ��قة 
	لنقش. �خلناها حتى 	نتهينا Kلى قاعة 	لعر�، �هي مشيدU على 
6سلوY من 	لعماUR فريد، لها جدR	: سامقة �سقف عاٍ_ ُمغّطى 
	لجو	نب 	ألRبعة  بالنقو� �	لصوR، �في �سطها سّدU مكشوفة 
 Uيا، �6عمد	بالمر �Rلذ� يز	 mلرخا	من كل جانب من  �	R�6 لها
�قيقة من خشب 	لسا� 	لمنقو� بالنقو� 	لدقيقة 	لملّونة، �فوقه 
 Sِ�قا Uلقائمة على 6عمد	 Uلصغير	 Yلقبا	حقًا) من  مئا (مئا

تؤّلف سقفًا مثل 	لهرm 	لرباعي، يبد� للناظر كأنه تا� ملكّي.
6 في سالف 	لدهر من R لتي طالما	لملك 	 Uهي سّد Iهذ
فانتهت...   ،6R لجال_ ما	 	لنصر �مظاهر  	لسلطا: �?هو  6ّبهة 
Kلى ما هو 6جّل �6عظم من هذ	 كله؛ لقد  	نتهت؟   mَالK :�R6تد
مثَله  عليها  ُتِفْض  لم  �جالًال  مجد	ً  	لحالي  	لملك  عليها   w6فا
هي  قّدمها  6نه  �لك   ،	Rالنتصا	 �هاتيك  كلها   �	لفتو هاتيك 
 Rلطّب، �صا	 كّلية  	لملك  قصر   Rفصا للعلم،  منه  هبة  �	لقصر 
مقاعد   �	R?لو	 مجالس   Rصا� 	لعلم،  منبر  	لُحكم  عر� 

	لطّالY، فا?�	� بذلك فخر	ً �شرفًا.
*   *   *
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-١٦٩-
جما_ يعجز عن تصويرI 	لبيا:

في  مشاهد  ثالثة  على  	لحديث  سأقصر  Kني  لكم  قلت 
	لملك،   URيا?� 	لقديمة،  	لمدينة  �هي:  (جوكجاكرتا)  جوكجا 

��	R 	لمعلمين.
6ما 	لمدينة 	لقديمة فقد جلو لكم صوUR مصّغرU لها. �6ما 
?ياUR 	لملك فقد كانت في يوm عطلة، �لكن 	لسلطا: تفّضل فنز_ 
Kلى مكتبه في ساعة 	لموعد لنتشّر� بلقائه، �كا: 	لمكا: كله خاليًا 
فانتظْرنا �قائق في غرفة 	لنامو� (	لسكرتير)، ثم 6خذ�نا Kليه في 
 Yلبا	لقديمة، فتلّقانا عنّد 	لشامية 	 Rلد�	حد� K سعة كأنها	� R	�
Kلى كر	سي  �قا�نا  بيضا�،  ببذلة  	للو:  6سمر  	لسن  شاY صغير 
بيننا.  يسفر  �	لمترجم  نتحّد�  فقعدنا   ،R	لد	 Rحبة  في  مصفوفة 
�قدm لنا 	لشا� فشربناI، �طا_ 	لمجلس �مللنا 	النتظاR، فقلت 
للترجما:: ما هذ	 	لتعقيد في مر	سم 	الستقبا_؟ �متى ندخل على 
	لسلطا:؟ فابتسم �لم يتكّلم، فاستفهَمه 	لشاYّ، فقا_ له بعد ترّ�� 
كالمًا ضحك منه ضحكة مجلجلة �ضحك 	لحاضر�:. �لبثت 6نا 
�صاحبي �	جَمين ال ند�R ما 	لحكاية، فأ��R �لك 	لشاYّ، فقا_ 
شيئًا لّما فهمناI من 	لمترجم عرفنا سّر 	لضحك، قا_: Kنه يأسف 
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ألنه لم يعّرفنا بنفسه... ��K	 هو 	لسلطا: بلحمه ��مه!
�قد �قع لنا مثل هذ	 بالضبط لّما ?Rنا سلطا: بها�لبوR في 
 R	لجد	لسلطا: على 	 URكنا نر� صو 	�K باكستا:. �ما �نبنا نحن
�هو ُمثَقل بالتا� 	لمرّصع �عقو� 	للؤلؤ 	لتي تمأل 	لعنق �	أل�سمة 
	لتي تستر 	لصدR، ثم نر� 6مامنا شابًا 6سمر صغير	ً ال يختلف في 
 Rِ�6 6ني لم 	لصعاليك؟ �ثقو	هللا 	حد مّنا نحن عبا� 	عن � Iمظهر
من 	لخجل كيف v�ّ�6 هذ	 	لملك 	لعظيم حقًا، 	لعظيم بإصالحه 
 Uكله �فيه سد Iنه 6هد� قصرK ينه �حبه للعلم. 6ما قلت لكم��
ملكه هدية للعلم، لتكو: فيه كّلية 	لطب؟ 	لعظيم بأصله �تو	ضعه، 

.Yلبا	لى K لذ� �فعه 6: يمشي معنا موّ�عًا	ضع 	لتو	 	هذ
للجمعية  	لتابعة  	لمعّلمين   R	� فهو  	لثالث  	لمشهد  6ما 
فما هي مدRسة   ،R6عتذ  :�K Kنها مدRسة؟  قلت  	لمحمدية. هل 
بل هي حي كامل، �ليست تابعة لو?	UR 	لمعا�R بل هي مؤسسة 
خاصة، 6نشأتها >	لجمعية 	لمحمدية< لُتخر� معّلمين لمد	Rسها.

	لجمعية 	لمحمدية 6سسها 	لحا� 6حمد �حال: سنة ١٩١٢، 
	لشرS كله،  تعليمية في  6كبر جمعية  6ند�نيسيا  يوR? mنا  �كانت 
بل Rبما كانت 6كبر جمعية في 	لعاَلم للتعليم؛ كا: 6عضا`ها نحو 
مئتي 6لف، �كا: لها 6لف �خمسمئة مدRسة �سبعمئة مستشفى 
�ثالثمئة �	R لأليتاm، �لها �	R لتخريج 	لمعلمين لمد	Rسها �هشت 

من سعتها �كثرU طالبها �ضخامة بنائها.
جمعية  تعمله  لم  ما  	لعلم  لنشر  	لجمعية   Iهذ عملت  لقد 
	لعربية  ُيتِقنو:  �خّريجوها  	لعربية،  	للغة  تعّلم  �هي  	لدنيا،  في 
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باللهجة  كالمًا  �ُيحِسنونها  �فهمًا،  �كتابة   U�	قر 	لفصحى 
 mإلسال	� 	لعربية  نشر  في  كبير  فضل  �للحضاRمة  	لحضرمية. 
 Uللعاملين �عبر  Uقد� فيها  قّصة  	لمدRسة   Iلهذ� .vلبقا	  Iفي هذ
للمقّصرين، بد6َ سنة ١٩٢٠ حين عّز على 	لجمعية 6: تجد ما 
تريد من 	لمعلمين لمد	Rسها، ففّكر في 6: تأخذ نفر	ً من نابهي 
	لطّالY �نابغيهم فُتِعّدهم ليكونو	 معلمين، �فّرغت لهم غرفة في 
مدRسة من مد	Rسها، فما ?	لت 	لغرفة تلد غرفة �	لغر� 	لعشر 
تلد عشر	ً، حتى صاR من �لك �	R معلمين قّل نظيرها، بقينا فيها 
ثال� ساعا نر� قاعاتها �مهاجعها �مكتبتها �مالعبها، �لوال 

	لعطلة لر6ينا ��Rسها �طالبها.

�لقد ُهدمت هذI 	لد	R بعد 6: 	كتملت، ��لك سنة ١٩٤٥ 
عند 	لنكسة، حين خّرY 	لمجاهد�: 	لوطنيو: كل بنا� كبير لّما 
	نسحبو	 لئّال يحتّله 	إلنكليز �	لهولنديو: �يتخذ�I معقًال �حصنًا. 
فلما كا: 	الستقال_ �كا: 	الستقر	R 6عا�تها همم هؤال� 	لرجا_ 

6عظم مّما كانت.

عربي،   Yكتا 6لف  R6بعين  تضّم  جوكجا  في  مكتبة  �?Rنا 
مدينة  6بنا�  6يد�  بنته  	لذ�  	لشهد	�  مسجد  	لعظيم  �مسجدها 
جوكجا، مدينة 	لدين �	لعلم �	ألمجا� �	لبطوال، 	لمدينة 	لتي 
مأل قلبي 	إلعجاYُ بها �بملكها �بماضيها �بحاضرها. فعلى �لك 
	لبلد 	لطيب، �على ملكه 	لشاYّ 	لمصلح 	لمتو	ضع، �على 6هله 

	لمجاهدين 	ألخياR، سالm 	هللا �بركاته.

*   *   *
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هي   Uجا� في  ?Rناها  	لتي   Uلكبير	 	لثالثة  	لمدينة  �كانت 
سوR	بايا.

لها  ليست  مشاهد  بنا على  فمّر  	لقطاR من جوكجا،  Rكبنا 
�Rعة 	لمشاهد 	لتي 6Rيناها بين جاكرتا �جوكجا، �جا? بنا نهر 
�كانت  �مدينة صولو   ،Uجا� في  6Rيته  نهر  �6سع  �هو  صولو، 
 >شركة Kسالm< 	لتي سيأتي 	لحديث 	R�� ثقافية من UR�� فيها
 عنها. �>شركة Kسالm< (�6 	لجمعية 	إلسالمية) هي m6 	لجمعيا
 ١٩١٠ سنة  6نشأها  6ند�نيسيا؛  في  كلها  	إلسالمية   Y	ألحز	�
Kلى  قا�هم  �	لذ�  	لطريق  هذ	  للنا�  شّق  	لذ�  	ألكبر  	ألستا� 

	لعمل، عمر سعيد شكر� 6مينوتو.
6عني  	لتعذيب،  سلسلة   �بد6 	لعشية،  سوR	بايا  �صلنا 
	لبرنامج 	لرسمي 	لذ� �ضعوI لرحلتنا، جعلو	 �قتنا كله �6?	عًا 
  �	لمحاضر	 �	لمؤتمر		Rلزيا	� بين 	لحفال �	الجتماعا
	لصحفية. تجتمع بالنا� �6نت تشتهي 	لعزلة �	النفر	�، �ُتدعى 
Kلى 	لكالm �6نت تؤثر 	لصمت، �تبسم ألنا� لم تعرفهم عمر� 
نعسا:...  �6نت  �تسهر  شبعا:،  �6نت  �تأكل  تَرهم،  �لم  كله 
	لباَبة (�6 من هذ	 	لقبيل). فتصّو�R	 ما�	 كانت   I6شيا� من هذ�
حالي �6نا 	لذ� عا� عمرI بعيد	ً عن هذI 	الجتماعيا كلها، 
قد حّل عن نفسه قيو�ها �6سقط عنه تكاليفها، فال يستقبل Kّال من 
 Uيجيب �عو ?ياRته، �ال  يحّب  Kّال من   Rيز� 	ستقباله �ال   Iيسّر
 vجا 	�K ّالK ً، �ال يأكل	لى مثلها 6حدK ً �ال يكا� يدعو	سمية 6بدR

�ال ينتظر بالطعاm 6حد	ً �هو جوعا:.



١٩١

هذ	 ما عشت عليه، فحفظت به �قتي �R6حت نفسي. �6نا 
Rجل 6عر� Rبع 6هل بلد� �يعرفني نصفهم، فلو 6ني 6لزمت نفسي 
تهنئة كل مسر�R �تعزية كل مصاY، �	ستقبا_ كل قا���� m	v كل 
مسافر �	لتهنئة بكل عيد، لما بقي لي �قت 6كتب فيه �لما كا: لي 
شي� من هذI 	لكتب �هذI 	لخطب �هذI 	لمحاضر	. �صاR لي 
 Kلى 	لقيد Rضطُر	لرحلة �	 Iلك طبعًا ال تطّبعًا، فلما كانت هذ�
بعد 	النطالS �صر 6ُقا� بعد 6: كنت 6نا 	لذ� يقو�، 6حسست 

6ني في سجن!
6َنم  ليلتا: لم  	لعشّية. �كانت قد مّر بي  �صلنا سوR	بايا 
 Rلقطا	كا: جسد� محّطمًا من هّز � ،فيهما كلتيهما خمس ساعا
�6ثقا_ 	لغباR، �6عصابي مرَهقة من طو_ 	لسفاR، فلم 6كن 6شتهي 
Kّال 6: 6ستحّم ثم 6ُتر� ألناm، �لكن 6ين مني 	لمناm؟ لقد كا: علينا 
6: نحضر حفلة عشا� بعد ساعة �	حدU، فمشينا Kليها، �تكّلمت 
فيها، ثم قمت ألجيب على 6سئلة 	لسائلين عن قضية فلسطين 	لتي 
جئنا من 6جلها، ثم شّيَعنا قوm منهم Kلى 	لفندS تكرمة لنا �عناية 

بنا، فما 	نصرفو	 عّنا حتى كا: قد مضى 6كثر 	لليل.
�6عيد 	لقّصة نفسها بفصولها 	لليلة 	لتي بعدها، �خرجت 
من غرفتي فوقفت في حديقة 	لفندS 	لكبير 6نتظر 	لشيخ، �كانت 
	لسياUR �من فيها بانتظاRنا، فوجد في طر� 	لحديقة في بقعة 
مظلمة منها ال ُتر� كرسيًا مستطيًال من 	لخيزR	: فاستلقيت عليه، 
له  ُفّصل  ��K	 هو قد ُجعل على 	ستو	� ظهر 	إلنسا:، كأنما قد 
بالجبس على مقد	IR ثم ُصّب فيه هذ	 	لكرسي، فله عند  قالب 
 ،Uلعجيز	نحنا� عند 	لب � 	لعنق مثل 	لوسا�U �له بر�? عند 	لصُّ
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يستريح عليه كل عضو من 	ألعضا�، فتمنيت 6: 6ناm ساعتين �6فع 
فيها 6Rسي  	لتي المس  	للحظة  6ُغفي من   6لفين، �كد ثمنهما 
قلت  ثم  �يدعوني.  فيمضو:  ير�نني  فال  عني  يفّتشو:  �قلت: 
لنفسي: ال يا �لد، 	صبر �قم فإنك ما جئت من 	لشاK mلى �خر 

جا�K ،Uلى سوR	بايا، لتناm بل لتعمل.
�قمت كالمحكوm ُيساK Sلى 	لتنفيذ، �طالت 	ألسئلة تلك 
	لليلة، �مضى هزيع من 	لليل �لم يُعد في طاقتي 	لقياm على قدمي 

 ��هبت، ��K	 هم يعتبو: �يتألمو:.Rفاعتذ
ال  �R6هفهم حسًا،  نفسًا  	لنا�   SّR6 6ند�نيسيا  في   mلقو	�
يحتملو: شدU �ال عنفًا. �لقد ُلمُت 	لسائق مّرU على �نب �6نبه 
�Rفعت صوتي عليه فبقي 6يامًا حزينًا. �ما سمعت في 6ند�نيسيا 
يكو:  يكا�   mلكال	� ها�ئة  تكو:  تكا�   vR	فالشو 6بد	ً،  ضّجة 

همسًا، �ما 6Rيت فيها >خناقة<.
�	لخناقا في 	لشو	vR مقيا� 6عصاY 	ألمم؛ ففي بغد	� 
يكو:  ثم  فقط  ثانية  عشر�:  �	لشتم  للسّب  فيكو:  	لخناقة  تبد6 
سّل 	لخناجر، �في �مشق يستغرS 	لسب �قيقتين ثم يكو: 	للطم 
�	لتهديد  	لسّب  يستمّر   Uلقاهر	 �في  	لكر	سي،   Yللكم �ضر	�
نصف ساعة ثم ال يكو: شي�، �في 6ند�نيسيا ال يكو: سّب 6بد	ً، 

أل: لغتهم -كما بد	 لي- خالية من 6لفا§ 	لسّب!
	لتخريب   Rثا� فإ�	  فيها  شي�  كل  �6Rينا  سوR	بايا  في  �جلنا 
 	لكبيرU 	لتي ّخربها 	لوطنّيو: 	Rلعما	في كل مكا:، ال سيما في 
بأيديهم لئّال يتخذها 	لمستعمر�: معاقل لهم في هجومهم. �قد كانت 
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 جاكرتا Rفلما صا ،Uالستقال_ 6كبر مد: جا�	لى ما قبل K بايا	Rسو
.Rلكبا	لعاَلم 	من مد:  Rحتى صا Uلعاصمة �ثبت فجأ	(باتايا) 

�في   ،Uكثير  �R	مد �لهم  كثير�:  سوR	بايا  في   Yلعر	�
سوR	بايا مساجد �	سعة عامرU بالمصّلين، �لقد بلَغت 	لمساجد 
في 6ند�نيسيا قبل ?ياRتي Kياها بسنتين، باإلحصا� 	لرسمي، مئة 
�خمسة �سبعين 6لفًا �مئة �ستة عشر مسجد	ً، �بلغت 	لمعاهد 

	لدينية R6بعة عشر 6لفًا �ستمئة �ستة �تسعين معهد	ً.
*   *   *

كانت 6يامنا في سوR	بايا حركة �	ئمة كأننا في قطاR سريع ال 
يقف �ال يتمهل.

6خذ�نا يومًا نر� 6طر	� 	لبلد ��	�R	 بنا حتى �	R بي 6Rسي، 
فتركُتهم مّرU يصعد�: �Rبًا صخريًا في جبل يز��R: فيه مسجد	ً 
�كانت  	لطريق،  جنب  على  مكشوفة  Rحبة  Kلى  �تسللت  قديمًا 
 �R6 تن، فلم 6كن	لفو	لمشاهد 	لليل قد غّطت على تلك 	ئل 	�6
Kّال �R�ُ 	ألشجاR من تحتي تبد� من خاللها سطو� 	لقرية 	لنائمة 
في حضن 	لجبل، ��جد حجاUR مصفوفة فقعد على �	حد 
 ً	Rبي شهو منها. �كنا في 6عقاY 	لعيد، �كانت 	لرحلة قد 	متّد
ِطو	ًال، فذكر بلد� �بناتي، �كا: بيني �بين بناتي Rبع محيط 
 URلحجا	 Iهذ 	لضيق. �تنّبهت فإ�	� Uلوحد	 	ألwR، فاستشعرُ
 	لتي قعدُ على 6حدها قبو�K� R	 6نا في مقبرU 	لقرية، فا?��
�حشة �ضيقًا، �َثُقَلت علّي هذI 	لغربة �هذI 	لوحدU �6حسست 
�Kني  عيني.  َليقطر �موعًا من  	لشوS حتى  يذ�Y من  قلبي  كأ: 
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لفي هذI 	لغمر�K� U	 بي 6سمع 	أل�	:، �6	نًا عربيًا فصيح 	للهجة 
عذY 	لصو، كأنه �6	: �مشق، فشعرُ به -6قسم باهللا- يسر� 
 Yلقلو	في  Yلطر	لمريضة �	ألجسا� 	لُبْر� في 	في نفسي سَريا: 

	لَوْلهى، فيزيل 	لوحشة �ُيذِهب 	لضيق.
فجعلت 6فّكر في هذ	 	لند	� كيف خر� من قلب �	�ٍ بعيد بعيد 
 Sيخر� Rلبحا	 wيخو� wRأل	_ يطو� 	في ?من بعيد بعيد، فما ?
	لجبا_، حتى �صل من بطن مّكة Kلى شرقي جا�U، �ما ?	_ يطو� 
	لزما: �يجزv 	لقر�: حتى جا� من 	لقر: 	أل�_ للهجرK Uلى 	لقر: 
	لر	بع عشر، �ال يز	_ غضًا طريًا كأنما نا�� به بال_ يوm 6مس، ال 
يقف(١) مسيَرI حدٌّ على 	ألwR �ال ُبعٌد في 	لزما:، �ال تنا_ منه 
ّقة �ال يحّف به 	لنسيا:، فهو 6بد	ً في كل مكا: �في كل ?ما:.  	لشُّ
فال يكو: 	لمسلم غريبًا في بلد يسمع فيه هذ	 	لند	�: >	هللا 6كبر 	هللا 

6كبر، 6شهد 6: ال Kله Kّال 	هللا، 6شهد 6: محمد	ً Rسو_ 	هللا<.
 فرجعت Kلى نفسي، �عا� Kلى قلبي 	الطمئنا: �	ستشعرُ
كل  بلد  	أل�	:  فيه  ُيسَمع  بلد  �كل  بلد�.  هذ	  �قلت:  	ألما:، 

مسلم.(٢).
*   *   *

______________________
(١) �قفه يقفه: فعل يتعّد� بنفسه، �لم ير� في 	للغة لفظ >�6قفه<.

(٢) بد	ية هذI 	لحلقة من 	لذكريا هي تتمة فصل >في جوكجا< 	لذ� 
بتصر� من فصَلي  منقو_  هنا  Kلى   Iبعد� 	لسابقة،  	لحلقة  في  بد6 
>سوR	بايا< �>هذ	 	لند	�<، �ما يأتي من 	لحلقة Kلى �خرها من فصَلي 
 Rصو< Yبايا<، �كلها في كتا	Rسو �	شيك< �>نزهة في 6طر	Rكا<

من 	لشرS: في 6ند�نيسيا< (مجاهد).
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 Rنبثق منها نو	شيك<، 	Rليها يسّمونها >كاK هي قرية 6خذ�نا
 :K� 	لعربية  عن   � محرَّ 	السم   :K �قالو	  	لبال�،  على   mإلسال	
6صله >قر6 	لشيخ<، قلت: لَِم ال يكو: 6صله >مقر 	لشيخ<؟ قالو	: 

هذ	 6َ�لى.
�	لقرية قديمة قائمة على تّل عاٍ_ قرY سوR	بايا في 6قصى 
 Uما في جا�� .Yلغا	 �	لشرS من جا�U، �	لتّل مغّطى كله بَدْ�
لُتّتَخذ  ُقطعت 6شجاRها  6: تكو: قد  Kّال   	لنبا wR6 تخلو من 

 .?ّRلأل vَR	مز
بلد�  Kلى   ُعد كأنني  	لقرية  �خلت  حين  6حسسُت  لقد 
نظيف  �هو  	لمسجد،  منها   IناR? ما   _�6 �كا:  بأهلي.  �6نِْسُت 
تاRيخ صنعهما في  فيه طبال: كبير	: عليهما  �ها�� جد	ً،  جد	ً 
سنة ١٦٤٧، �6 قبل 6كثر من ثالثمئة سنة. �من 6غرY 	لبدv في 
شرقي جا�U 6: في كل مسجد طبًال يقرعونه بعد 	أل�	:، َيْدعو: 
	لنا� به Kلى 	لصالU على نحو ما ينا��: على 6بو	Y 	لمساجد في 
	لشاm 6حيانًا: "	لصالU يا مصّلو:"، �هذ	 هو 	لتثويب، �لم يكن 
في صدR 	إلسالm. �هذ	: 	لطبال: كالبرميلين 	لعظيَمين منتفَخي 
	لوسط، ُقطر كل منهما من �جهه متر �نصف 	لمتر �طوله متر	: 

�نصف 	لمتر.
�منبر 	لمسجد على هيئة كرسي مزخَر� قديم مصنوv من 
 �Rبوسبونوغو  Iبنا مبني سنة ١٦١٩،  �	لمسجد   ،�	لسا خشب 
(�ناغاR	 �6 نوغو�R كلمة معناها ��لة، فصاR معنى 	لجملة >?هر 

	لد�لة<).
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	لجند  لر`يتنا، �	صطّف  	لمسجد  	لقرية في  �	حتشد 6هل 
 �مشينا 	Rلسيا	نا، فتركنا �	R�� 6مامنا 	�Rسا� �R	لمد	تالميذ �
معهم في موكب Rسمي، �لحقتنا جموv 	ألهلين، فسلكنا طرقًا 
UR فيها  كطرS 	لقر� 	لشامية 	لجبلية، حتى �صلنا Kلى Rحبة مسوَّ
6شجاR عالية �في �سطها �R	بزين من حديد، فيها ثالثة قبوR من 
	لحجر ليس عليها ُ?خُر� �ال نقش، 6حدها قبر 	لشيخ Kبر	هيم 
 mإلسال	لذ� َتشّر� بحمل 	 	لمتوّفى سنة ١٤١٩ ميال�ية، �هو 
Kلى هذI 	لبقاv. �سألت عن تاRيخه �عن ترجمته فلم 6جد علم 
 6نه مغربي 	ألصل. �قد 6خبر  Iلك عند 6حد، �غاية ما قالو�
بذلك 	لسيد مكي 	لكتاني Rحمه 	هللا لما Rجعت Kلى �مشق، فقا_ 
K: هذ	 	لشيخ من �_ 	لكتاني، �قر6 مثل �لك لألستا� 	لمنتصر 
في مقا_ قديم في >	لرسالة< �قا_ Kنه سمعه من 	لنا�، �	هللا 6علم 

بالحقيقة.
ثم �هبنا Kلى مدفن 	لسلطا: سنا: كير� (�6 عين 	ليقين)، 
	لسلطا:  �هذ	   .vRبا �قيق  نقش  عليه  مزخَر�  خشب  من  �هو 
كا: لقيطًا، �جدته 	مرU6 	سمها �نصو، غنية تشتغل بالتجاUR �لها 
سفن، فسّلمته Kلى 	لشيخ Kبر	هيم فعّلمه �RّباI �جعله خليفته، فنبغ 
 U6لمر	على يديه، �ُكّرمت  Uفي شرقي جا� mإلسال	هللا نصر 	كتب �

	لتي �جدته �ُلّقبت بالسيدU 	لو	جدU، �قد نسيُت لقبها بلسانهم.
قائد  	لمدفن �صّلى معنا   R	لظهر فصّلينا بمسجد بجو	  :�ّ6�
	لجنو� �	لتالميذ �	لنا�، ثم �عونا Kلى غرفة في 	لمسجد فشربنا فيها 
	لشا� �تحّدثنا، �فهمنا 6: لكل فرقة من 	لجند �من 	لشرطة Kمامًا 

��	عظًا، �هم يقيمو: 	لصالU �يحضر�: جميعًا مجالس 	لوعظ.
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قلت: هذ	 ما كا: عند ?ياRتنا 6ند�نيسيا من ثالثين سنة، فما 
هي حالها 	آل:؟

*   *   *
�K	 عد�ُ 	ألياm 	لتي مر علّي صفو	ً بال كَدR كا: من �6_ 
ما 6عّد منها يوm نزهة سوR	بايا، �هي نزهة 6عّدتها لنا �6كرمتنا بها 

	لحكومة 	ألند�نيسية، �هاكم بعض خبرها:
على  6Rينا  حتى   	لبيو جا�?نا  فما  سوR	بايا،  من  خرجنا 
جو	نب 	لطريق حقوًال مغَرقة بالمياI ممتّدU على سيف 	لبحر(١)، 
 ،:	Rلجد	 هيئة  على   Y	لتر	 من  بسد��   Uمحّد� قطعًا  مقطَّعة 
فعجبت منها �سألت عنها، فقالو	 Kنها 6حو	w لتفريخ 	ألسما�. 
 	Rلسيا	 بنا   �Rتد فيها،  ��6غلنا  	لجبا_  طريق  بعدها  �سلكنا 
 	لغابا �ظال_ 6شجاRها طبقا به من جانَبيه  في طريق تحّف 
فوS طبقا، �على 	لطريق سقف من 6غصانها 	لمشتبكا يمنع 
 �ُفَر من  	ختالسًا  تختلسها   نظر	 Kّال  Kلينا،  تصل   :6 	لشمس 
	ألغصا:، �تسمح للنسيم 6: يمسح �جوهنا بيد لينة معّطرU كأنها 

مّس يَد� 	لحبيب عند غيبة 	لرقيب.
�6خذنا نصعد �	لطريق يستدير �يلتو� �	لقر� 	لمنثوUR على 
	لسفو� تظهر ثم تختفي، كصبّية تالعب فتاها، يلحقها فتز�� منه 
�يهّم بأ: يدعها فتتر	�� له، فهي ُتطِمعه �ال ُتطِعمه �ُتسِخطه �ال 
ُتقنِطه. ثم غاY عّنا 	لجبل 	ألعظم، فسرنا على حاّفة 	لو	�� 	لضيق 

______________________
(١) ِسيف 	لبحر (بكسر 	لسين): شاطئه.
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 لوحا �6ين  بهو.  في  لوحة  كأنها   Uمحمّر  Uمخضّر بأَكمة   Rند�
	ألْبها� مّما صّوIR با�R 	ألwR �	لسما�؟ �6ين 	لصوUR 	لميتة من 

	لحقيقة 	لحية؟
�ّكرتني   ،Uقرية صغير 	ألَكمة �جدنا  قمة  Kلى  �لّما �صلنا 
في  عرفناها  �ما  	لقصص  في  �صفها  نقر6  	لتي   m	لغر	 بأعشا� 
 ،Rأل?ها	� �	Rأل�	ئب 	من غر RطاK ملّونة 6نيقة حولها 	لحياU، بيو
� 	ألحالm، في 6عالها عين ثّرU ُسّميت R	كأنها مد YRتتخّللها مسا
	لقرية بها فكا: 	سُمها بلسانهم >تر� نيس< �6 >	لعين 	لدّفاقة<، 
تنحدR 	لمياI من كل جانب من جو	نبها شالال صغيرU فّتانة، ثم 

تتجّمع في ساقية �6 جد�_ صغير ُيفضي Kلى 	لمسبح.
	ألعالي  في  	لمتربعة  ببحير	تها  تنفر�  سويسر	  كانت   	�K�
ما  6ند�نيسيا  في  فإ:  	لجبا_،  شر�  من  	لدنيا  على  	لُمشِرفة 
ليس مثله في سويسر	 �ال لبنا: �ال فيما عرفت من 	لبلد	:، هو 
	لمسابح 	ألنيقة 	لقائمة في R`�� 	لجبا_، تنصّب فيها 	لمياI من 
	لينابيع نظيفة ما �ّسختها 6يد� 	لنا�، جاRية �	ئمًا ال تؤّثر فيها 
6جسا� 	لسابحين، ُتِطّل على مناظر لها من 	لجما_ ما ال يصل Kليه 
	لخيا_، �	لما� ينز_ فيها في صناعة باRعة يتشّكل 6شكاًال �يتفّجر 

نو	فير.
�فاRقناها �تأبى قلوبنا لها فر	قًا، �سرنا فمرRنا على بساتين 
UR فيها 6شجاR عالية شديدU 	لخضرU، فسألنا: ما هذI؟ قالو	:  مسوَّ

مقابر، �هذI هي 6شجاR 	لَكمبو�يا �ال ُتزK vRَّال في 	لمقابر!
�كانت 	لمشاهد تمّر بنا متعاقبة �K نمّر بها مسرعين، فننتقل 
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6جمل  6يها   �R�6 فال  متعة،  Kلى  متعة  �من   Uنشو Kلى   Uنشو من 
في 	لعين �6حلى في 	لقلب؟ �لكل مشهد قّصة تد�R بها 	أللسنة 
�يتناقلها 	لر�	U، لو عالجها قلم 	أل�يب َلجعل من كل قّصة منها 

.Y	آل�	ئع 	�R قطعة من
 :K 	لمشيد، قالو	 �هذ	 جبل عاٍ_ �	هب في 	لجّو كأنه 	لبر
	سمه جبل 	لغر	m (6نجاسماR	)، �قصته 6: ?�جة 	لملك 	عتكفت 
فيه لّما �هب Kلى 	لقتا_ �	عتزلت 	لنا�، �	متنعت -من شوقها 
Kليه- من 	لطعاm �	لشر	Y، �ظّلت تناجيه على 	لبعد �تعانق خياله 
 !m	لغر	من  حتى ?عمو	 6نها ماتت. �K: لم Rَ6 في حياتي من يمو
(�معناها  ال�	  يسّمونه   mلهر	 كأنه   Iحد� قائم  عظيم  بتل  �مرRنا 
 Uكانت عاصمة جا� قديمة   Uببلد  Iبعد �مرRنا  قّصة.  �له   (Yلبا	
	إلسالمية يومًا، 	سمها >سنغو سا�R< (�6 	ألسد 	لشجاv)، �لها 
 Rباألشجا مكسّو  كلها   	Rمتجا�  Yهضا بين  نسير  �كنا  قّصة. 
	لمثمرU، �	لبيوُ قد تناثر عليها بسقوفها 	لمائلة 	لملّونة كأنها 
بيو 	ألطفا_ عند بّياv 	للعب، �كل منها له قّصة. �	ألنهاR تجر� 
R	ئقة �عكرU، ها�ئة  خاللها صغيرU �كبيرU، مستقيمة �ملتوية، 
 �K 	لبشر  6صنا�  فكأنها  �غاياتها  طبائعها  	ختلفت  قد   ،URها��

.Uلحيا	يمشو: على طريق 
�لكل �	�ٍ في 	لعين منظر �لكل بقعة في 	لنفس 6ثر. �كنت 
كالطفل 	لمحر�m �خل مخز: 	للعب، كّلما �6R لعبة ظّنها تحفة 
	لتحف فقا_: هذI 	لتي R6يد، فإ: �6R غيرها �جدها 6حلى منها 
 :K ،ً قلت: قف بي هنا	مشهد فعد_ Kليها عنها. كنت كلما 6بصر
هذ	 هو 6جمل 	لمشاهد. ثم 6جو? Kلى غيرI فأنسى لر�عته 	أل�_، 
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	لشي�؟  لنا: هذ	 كله ليس بشي�، فأقو_: �ما هو  �هم يقولو: 
فيقولو:: 6مامكم.

 ،Rلكبا	 	لمد:  Kّال   ،Uجا� من  مكا:  كل  في  	لنسا�  �6Rينا 
يحجبن 	لر�6 بخماR 6بيض �6 ملّو:، فال ُيظِهر: Kّال ما �6: 	هللا 
فتنة  K: كانت  	لوجه �	لكفا: (�K: �جب سترهما  بإظهاIR �هو 

بهما).
ثم 	نحدRنا كما صعدنا. �هذI سّنة 	لحياU؛ ما عال عاٍ_ Kّال 
نز_ �ال طاR طائر Kّال هبط. �سلكنا على سهل بين سلسلتين من 
	لجبا_: 	لسلسلة 	لتي كنا فيها �	ألخر� 	لتي كنا نر	ها من 6مامنا، 
َسعة  �6سع  6نه  لوال   mلشا	 بال�  في   vلبقا	 سهل  كأنه  سهل  في 
�6جمل جماًال. �جزنا ببلدU كبيرU 	سمها مدينة باتو (�6 	لحجر) 
جالسة على �يل 	لجبل 	لذ� نزلنا منه، ممتّدU شو	Rعها في 	لسفح 
كأنها فتاU 	قتعد حاّفة نهر ��ّلت فيه ساَقيها. �في �سط 	لسهل 
مدينة ماال:، �هي تعد_ في سعتها �عد� سّكانها مدينة �مشق، 
 Iلكثير بزهر	لرّما: 	فيها � Uلمثمر	 Rألشجا	لبساتين فيها 	حولها �
	لخضر	�  	لجبا_  من   Rسو �حولها   ،(Rلجّلنا	) 	ألحمر   �ّRلنا	
يطيف بها من بعيد، �هي في �سطه كأنها طفلة في حجر 6مها. 
 Iلميا	هي عيو: من � ،(Rلحا	لنبع 	�6 ) يتيR6ينا بعدها صونغوR�
عين  عليها  	لقائم  	لبنا�  �في  �ضعها  في  تشبه   URّلحا	 	لمعدنية 

.Uلقاهر	: في ضاحية 	حلو
�كنا نمشي في يوm صحو �شمس، فما هي Kّال لحظا حتى 
	Rبّد 	لسما� بالغيوm �تفّتَحت 6بو	بها بالمطر، بمطر ال نستطيع 
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 Yلِقَر	 I	لذ� ينصّب كأفو	ئية 	الستو	لبال� 	مبلغه، مطر  R6: نتصو
(حقيقة ال مجا?	ً). فر6ينا لّما نز_ 	لمطر عجبًا، 6سرv كل �	حد من 
 	لماK URّلى 6قرY شجرU مو? (�6شجاRُ 	لمو? تمأل 6طر	� 	لغابا
فنشرها على  	لمظّلة  له �Rقة بسعة  فتخّير  	لجانبَين)  	لماثلة على 

6Rسه �مشى.
فهو  	لرحلة  Kليه  �كانت  	لنزهة  فيه  كانت  	لذ�  	لشي�  6ما 
قهوU 6نيقة 6مامها مسبح فخم، تنظر Kليه من تحت فال تر� شيئًا، 
ال تر� 6مامك Kّال جبًال 6خضر مستدير	ً، فإ�	 Rكبت 	لطريق 	لذ� 
	لجبل  عليه  عطف  قد  حضنه،  في  	لمسبح   �جد Kليه  يصعد 
فيه  مدRّجًا   6بصر  ��	R�  �نظر 	حتو	�  فإ�	  بيديه،  �6حاطه 
�عجائب   Rأل?ها	�  �	Rأل�	 غر	ئب  من  �فيه  	لمزهر  	لشجر  من 
6مامك   نظر  	�K� لسا:،  �ال  قلم  بوصفه  يحيط  ال  ما  	أللو	: 
6Rيت من ُفرجة 	لجبل 	لسهَل كله، �	لجبا_ حوله �	لمد: فيه، 
 عشر	 من  يتجّمع  �	لما�   ،mألحال	  Uكّو من  	لدنيا  تر�  كأنك 
 Uصغير S	لجبل ثم يسير في سو	 	لعيو:، ينبع من �R	� صخر	
هّد	UR تلّف �تد�R �تتكسر 6مو	هها في شعاv 	لشمس، ثم تجتمع 
في جد�_ كبير فتمر من شا��R	: ينصّب من علّو عشرين متر	ً في 
	لبركة 	لتي 6ُعّد مسبحًا، �6نت 6مامها مستقبلها �	لشمس تسطع 
عليها. فتصّوR هذ	 	لمنظر! ثم يمّر هذ	 	لما� Kلى حيث يسبحو:، 
�قد Rّ�ُجت 	لبركة �6جيد بنا`ها �ُ?خرفت جدR	نها �ُ�ضعت لها 

�، �	لمقاعد مصفوفة على جانَبيها من فوقها.Rلمعا	لساللم �	
ال؛ ال 6ستطيع 6: 6صف للقر	� ما 6Rيت فيها �ما 6حسسُت 
من  يومًا  لكم   	�Rفاختا 	لوصف،  عن  يجّل  شي�  �لك  أل: 
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Kّال  عنكم  يبعد  ال  	لذ�  	لمكا:  �لك  Kلى  فا�هبو	  عطلتكم   m6يا
عشرU �ال� كيل (كيلومتر) لتر�	 بعيونكم ما عجزُ عن �صفه 

بلساني.
*   *   *
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-١٧٠-
لوحا حية من حياU 6ند�نيسيا

عيد سعد فيه برغم 	لبعد
�	لوحدU �	لسفر 	لطويل

 mلشا	لمملكة؟ نعم، �غير عيد 	هل عيد 6ند�نيسيا غير عيد �
 Yألطفا_ عيدهم ثيا	؛ Rلكبا	ألطفا_ غير عيد 	عيد مصر. �عيد �
عليه  عّز  �Rبما  موفوRَين  	لطفل  �جدهما  Rبما  �لعب،   Uجديد
 Sنطال	لعمل �	حة من عنا� 	R� لموظفين عطلة	نهما. �عيد 	جد�
 ،�Rلمد	 mسة �نظا	Rلد	لتلميذ ُبعد عن مشّقة 	لقيد، �عيد 	من 
�عيد 6كثر 	لنسا� مفاخرU �مكاثرU في 	للبا� �في 	لزينة، بل �في 
6ثا� 	لمنز_ �مظاهر 	لحياU. �عيد كثير من 	لرجا_ نفقا تقصر 
	لنا� عيدهم  	لعاتق. �جمهوRٌ من  بها  يثقل  	لطاقة ��يو:  عنها 

مجر� Rقم في 	لتقويم �تهنئا من طر� 	للسا:.
هذ	 �	لعيد �	حد �K: تعّد� 6شكاله �طعومه، �هذ	 من 
6سر	R 	هللا في 	لخلق، �K يجعل 	لمختلف من 	لمؤتلف �	لمتعّد� 
من 	لمّتحد، فلكل Kنسا: 6نف �عينا: �فم ��6نا:، �ال تجد Kنسانًا 
يطابق في َخْلقه غيَرI من بني 	إلنسا:. �	لسّكر عند 6هل 	لكيميا� 
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�غير  	لعنب  في  غير طعمه   �	لتفا في  �لكن طعمه  	لسّكر،  هو 
طعمه في 	لمو? �	لبطيخ. �كذلك 	لر	ئحة 	لعطرU، 6ين R	ئحة 	لفل 

من R	ئحة 	لو�R؟ �6ين 	لياسمين من 	لنسرين؟
 Rَثا� فير�  	إلحسا:،  يولي  به من  يشعر  Kنما  	لحّق  �	لعيد 
 ،Iلوجو	 في  �	نطالقًا  �بشاشة  	لعيو:،  في  شكر  َبريَق  Kحسانه 
.Rلحضو	لغيبة �	للسا:، ��عا� مخلصًا في 	ً صا�قًا على 	حمد�

*   *   *

�صلنا جاكرتا في Rمضا:(١). �لرمضا: في كل بلد Kسالمي 
	لمد:  يبد� جماله في  بهجة �جما_، ال تكا� تظهر بهجته �ال 
حقيقة  عن   Yلغر	  URحضا في   �	لزجا بريق  فتنها  	لتي  	لكبر� 
يظهر  �لكن  بتقليدها،  سجاياها  فأضاعت  �ينها  في  	أللما� 
حيث  	ألند�نيسية  	لقر�  �في   ،Rلصغا	 	لمد:  في  	لجما_  هذ	 
	لعشا�  كا:  فإ�	  معلنًا،  مفطر	ً  فيهم  تجد  	لنهاR ال   mلقو	  mيصو
 	لتر	�يح، ثم تجّمعو	 للسهر	 في بيو 6ّمو	 	لمساجد فصّلو	 
 Rَلفطو	 تصل  حتى  تطو_  قد   سهر	 �	ألصدقا�،  	إلخو	: 
في   Uكر	لمذ	� 	لكتب  في  	لمطالعة  بعضها  في  يكو:   ،Rبالسحو
�6حو	_   URلتجا	 شؤ�:  في  	لبحث  6كثرها  في  �يكو:  	لعلم، 
للتسلية �	للهو، �لكنه لهو ال يصل غالبًا  	لبلد، �يكو: بعضها 

Kلى 	لحر	m �ال يبلغ حّد 	لعبث.
______________________

	لمنشوR في  	لحلقة مأخو� من فصل >في جاكرتا<  	لقسم من  (١) هذ	 
كتاY >في 6ند�نيسيا< (مجاهد).
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من   �6 منهما  تخلو  تكا�  لونا: ال   	لسهر	  Iهذ في   m يقدَّ
يفتّن   �K  mلشا	 في  ُيصنع  بالحليب، ال كما  	لر?   :Uمائد 6حدهما 
	لقوm في >َترقيدI< في 	لّصو	ني حتى يصير كأنه 	لقشطة، بل ُيصنع 
مخلوطًا بسمن 	لناRجيل (جو? 	لهند) فيكو: له طعم يقولو: Kنه 
�	لثاني هو  منه.   Uحد	لقمة � 6سيغ   :6 6ستطع  فلم  6نا  6ما  طيب. 
>	ألباm<، �هو شي� يشبه >	لقطائف< 	لشامية. �شّتا: ما بين هذ	 
��	�، فما في 	لدنيا طعاm مثل طعاm 	لشاm، �ما 6َكل 	لشامي في 
غير بلدI طعامًا فاستطابه �ال 6كل 6حٌد من طعاm 	لشاK mّال فّضله 

.mعلى كل طعا
�6نا  	لفطر �نحن في جاكرتا سنة ١٣٧٢هـ،  عيُد  �R�6َكنا 
6شهد 6نه 6نساني 6ني غريب �6ني بعيد عن 6هلي ��لد�. �	لغريب 
ال يحّس عا�U بالعيد �ال بأفر	حه أل: 	لعيد ال ير	I 	إلنسا: Kّال في 
 	Rلطيا	لحقائب �ال 6: ُينقل في 	فال يمكن 6: يوضع في  ،Iبلد

.	Rلسيا	ال في �
	لذ� عرفته في �مشق �6نا  	لعيد  6ند�نيسيا  �كر في عيد 
6Rينا من  ما   _�6 6بد	ً.   I6ُعد 6جد 	فتقدته �لم  ثم  صغير من قديم 
مقّدما 	لعيد في 6ند�نيسيا 	الحتفا_ بليلة 	لسابع عشر من Rمضا:، 
 �يسّمونه عيد نز�_ 	لقر�:. �من 6غرY ما �قع لي 6ني لّما �نو
 من بهو 	الحتفا_ سمعت تال�U صحيحة بصو ناعم، كأنه صو
	مرU6 يقر6 	لقر�: قر	�U صحيحة بنغمة مستَحّبة، فلما سألت علمت 
6نها ?�جة سوكاRنو تفتح 	لحفل بتال�U عشر من 	لقر�:(١). �كا: عيد 

______________________
(١) �صو 	لمرU6 بالنَغم عوUR �لو لقر	�U 	لقر�:.
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 Iناها 6كبر 6عيا� 6ند�نيسيا. �لك على ما كنا نأخذR? مضا: لّماR ١٧
على سوكاRنو �حكمه، حتى 6Rينا ما بعدI فإ�	 	لحا_ كما قا_:

فلّما فيِه  بَكيُت   mٍيو  YّRُبكيُت عليِه Iِفي غيِر ِصرُ

ضّجة   S	ألسو	 ففي  تلو�؛   Iتباشير 6Rينا  	لعيد  �نا  لما 
�	?�حاm �في 	لبيو حركة �	ستعد	�. فما 6هّل �6صبح صباحه 
 (yلُفَو	)  R?ُُأل	  Iهذ �ثيابهم   ،Yلثيا	 بأبهى  	لنا�   �خر حتى 
	لملّونة 	لمبرَقشة 	لتي يفتّنو: في صنعها �في تلوينها حتى تحكي 
6لو	َ: 	لزهر في 	لر�w 	ألRيج. �لبَست 	لبنا كل ?	Iٍ من 	أللو	: 
فاقع �	ّ?ّيَن 	أل�ال� �	نتشر�	 في ساحا جاكرتا كأنهم طاقا من 
	لو�R يخطر�: في 	لحد	ئق Kلى جانب 	لو�R، �ُعرضت 	ألالعيب 
 	لوSR. �لهم فيها صنعة عجيبة، �هي 	Rلجّو طيا	عَلت في �

تعلو حتى لُتر� كأنها طياUR حقيقية.
 Yلبا	 ُيفتح   :6 قبل  �لك  كا:  	لمصّلى.  كلهم  	لرجا_   mَّ6�
بالمبشرين،  ُيسّمو:  	لذين  	لمكّفرين  لجماعة  	إلنس،  لشياطين 
�ما هم Kّال من 	لمبّشرين بالعذ	Y 	ألليم 	لذين جعلو	 هّمهم 6: 
ُيخِرجو	 	لمسلم من 	لنوK Rلى 	لظلما �من 	إليما: Kلى 	لكفر، 

نّبهنا 	هللا Kلى 	الحتر	� من شّرهم ��فع عّنا كيدهم.
 مئا على  يزيد�:   mٌقو جاكرتا  في  	لعيد   Uَصال حضر 
مشهد  معًا.  �يسجد�:  معًا،  �يركعو:  معًا،  يكّبر�:  	أللو�، 
عظيم عظيم عظيم، 6كّرRها ثال� مر	 لتأكيدها �تثبيتها. مشهد 
ال ير� 	إلنسا: مثله Kال في بلد عا� Kلى هذI 	لسّنة (	لمتَبعة هنا في 
� 	لنا� يهنئ بعضهم 	R� .يا 	لمملكة) في صالU 	لعيد في 	لمصلَّ
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فيه،  	لباقية  	لعربية  	أللفا§  Kّال  لسانهم  من  6فهم  ال  �6نا  بعضًا. 
 URلمنو	لمدينة 	:، فعندهم 	لبلد	منها ما هو ألسما�  .Uهي كثير�
�منها  عربية)،  كلمة   Rلخو	�) سليما:   Rخو�  Uلبصر	� �	لكوفة 
ما هو من 6سما� 	لنا�، فعندهم محمد �6حمد �يوسف ��	�� 
 ��عيسى �ناصر �فؤ	� �عبد 	هللا �?ين 	لعابدين �تا� 	لدين �سر	
Kلى  	ألند�نيسي  	السم  6ضيف  �Rبما  	لحكيم...  �عبد  	لدين 
	السم 	لعربي، كأحمد سوكاRنو �?�جته عائشة �نائبه محمد حتا 
�?�جته Rحمى Rحيم، �6حمد سوباRجو �?ير 	لخاRجية يومئذ، 
 Rلدين سوتن معمو	شمس � Yها	Rلدين ها	برها: � m�R محمد�
 Iعلي ساستو... �منها ما هو مستعَمل بلفظه �لكن بتحريف لمعنا�
 U_< بمعنى قضية، �فائد	لجمعية، �>سؤ	لشركة< بمعنى 	كلفظ >
�حاصل �6خالS �عناصر �مسألة �سياسة... �Rبما ُحّر� 	للفظ 
	لعربي فقالو	 في كلمة ظاهر >الهر< �>6كا_< �6 عقل �>نسكه< �6 
نسخة �>خاليا�< �6 خالئق �>ساباR< �6 صبر. �من 6عجب ما 
عندهم 6نهم يحّرفو: لفظ 	لشعر Kلى 	لشعير، فيشتر� فيه Kخو	ننا 

	لشعر	� مع Kخو	ننا 	لحمير!

 R	� لىK لعيد، �قد 6خذ�نا	 m6يته في جاكرتا 6ياR مشهد 	هذ�
ُتطيف   فيها غر� مصفوفة حو_ حديقة فسيحة �ممّر	 �	سعة 
 6نها Rقتربُت منها ضّجة �6ال� �بكا� 6طفا_ فقّد	بها، سمعت لّما 
مدRسة للصغاR، فلّما �خلتها لم 6جد 	لتالميذ 	لذين يتعلمو:، بل 
�جد 6طفاًال منهم من يزحف -لصغرI- على 	ألwR �منهم من 
 .� يقوm �يقعد، �منهم 	لكبير �منهم 	لصبيا: �منهم 	لبناRيد
�6ال�،  	لحديقة  �في  �6ال�،  غرفة  كل  في   ،بالعشر	 �6ال� 
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6كبر  ��6ال�  نائمو:،   Uألسّر	 في  �6ال�  �6ال�.   سر �حيثما 
 منهم يخدمونهم �6 يطعمونهم �6 ينظفونهم، �	لهيئا مختلفا
لهم  متباينا، فمن بيض �من سمر �من سو�، �َمن  �	أللو	: 
ما  فقلت:  هولندية،  مالمح   �6 عربية   سما  �6 صينية   هيئا
هذ	؟ مستشفى؟ قالو	: ال. قلت: �Rضة 6طفا_؟ قالو	: ال. قلت 
ما هؤال�؟ قالو	: 6ُسرU �	حدU، لهم Y6 �	حد �m6 �	حدU. قلت: 
 I: نعم �ال. قلت: ما هذ	حد؟ قالو	� Y6� Uحد	� m6 لكّل هؤال�

	ألحاجي �	لمعميا؟ قالو	: ها� من يخبر� 	لخبر 	ليقين.
تزيد   �6 	لخمسين  نحو  في  6ند�نيسية   U6مر	 فإ�	   �نظر
�Rجل شيخ 6ند�نيسي فوS 	لستين قد 6قبال علينا، �عّرفوهما بنا 
فإ�	 هما صاحبا 	لد	�K� ،R	 خبرهم 	لعجيب، 	لعجيب حقًا، 6: 
 Uً، �كا: قد توّفي �هي صغير	ثت من 6بيها ماًال كثيرR� U6لمر	 Iهذ
فرّباها خالها (�	لخا_ في 6ند�نيسيا هو 	لذ� يتوّلى 6مر بنا 6خته 
قبل 	لَعَصبا من 6هليهم). فلّما كبَر خطبها هذ	 	لرجل �كا: 
من 	ألغنيا�، ��ّفق 	هللا بينهما �6لقى بينهما 	لموU�ّ �	لرحمة فعاشا 
سعيَدين. 	جتمع لهما 	لما_ 	لذ� يمأل 	ليدين �	لحب 	لذ� يمأل 
	لقلبين، �لكنهما 	شتهيا 	لولد فما جا�هما 	لولد. كانا من 	لصنف 
	لر	بع؛ �قد صّنف 	هللا 	لنا� 6صنافًا، فالصنف 	أل�_ من َيَهب له 
	لبنا، �	لثاني من يهب له 	لذكوR، �	لثالث من يزّ�جهم ُ�كر	نًا 
�Kناثًا، �	لر	بع من يجعله عقيمًا. فكا: هذ	: 	لز�جا: من 	لصنف 
	لولد، �ما نفعهما ِطّب طبيب  	لولد فما جا�هما  	لر	بع: 	شتهيا 
�ال �صفة مجّرY �ال سحر ساحر �ال شعو�U �ّجا_. �تفّطر قلبها 
�كرهت حياتها �ضاقت بها، �ضّيقت على 	لرجل حياته �كّرهتها 
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ُتَجّن هي �6 تجّنن  Kليه، ��6شَكت 	لحا_ 6: تصل بهما Kلى 6: 
	لز�� �6 6: ُتخَتم فصو_ 	لر�	ية بالطالS، لوال 6: كانت مصا�فة 
 Sلشر	من  SRلز�	مسيَر  Uبّدلت حياتهما، كما تبّد_ موجٌة صغير
 Rلنا	 Kلى 	لغرY �6 تحو_ لحظٌة عاRضة �جهَة Kنسا: من طريق 

Kلى طريق 	لجنا:.
�لك 6نهما �جد	 يومًا 	?�حامًا 6ماm مخفر 	لشرطة، فسألت: 
ما 	لخبر؟ فقالو	: Kنه لقيط، 	بن حر	m، �هو طفل مولَّد. �	لمولَّد 
 Uهولندية. فدفعتها غريز m6� جا�� Y6 لذ� يجي� من	عندهم 
طفلة  هي  فإ�	  	لولد،  R`ية  Kلى  جو	نحها  بين  	لمتوّثبة  	ألمومة 

جميلة فّتانة جمَعت حال�U 6هل جا�U �جما_ نسا� هولند	.
�كا: 	لنا� بين ُمشِفق على 	لطفلة، �الِعن لها غاضب من 
�	لَديها. فلم تتمالك 6: 6مسكت بها فضّمتها Kلى صدRها، فأحّست 
كأنها قد ضّمت يديها على كنو? 	لدنيا. �كا: ?�جها معها، فلمعت 
فكرU في �هن 	لز�جين معًا، هي 6: يأخذ	 	لطفلة فيرّبياها، ففعال 
�6حسنا 	لقياm عليها �تجّد� بها حياتهما، �عا� 	لنضاK URلى 
 Uلسعا�	لى قلبها، ��خلت عليهما K Uلمسّر	جعت R� U6لمر	جه �
مذ �خلت هذI 	لبنت، �6قاما عليها ُيغدقا: عليها 	لخير	 �يلّفانها 

بالحنا:، �كبر فكانت فتنة 	ألنظاR فزّ�جاها.
من  	نشعَبت  ُشعبة  كأ:   U6لمر	 6حّست  حتى  فاRقتهما  �ما 
 قلبها، �كا� ترجع Kليها عو	wR 	لمرw في نفسها، فوجد
عر�   :6 Kلى  	ألمر  بهما  �	نتهى   ،mأليا	  �مّر غيرها.  بنتًا  لها 
	لنا� جميعًا خبرهما، فكّلما �جد 6حٌد لقيطًا حمله Kليهما، ففتحا 
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	لعطايا  عليهما  �فاضت  6مو	لهما،  Rَيَع  عليها  ��قفا   R	لد	  Iهذ
 	لد	R سنة ١٩٥٤ (١٣٧٣هـ) 	ّطلعُت على R? لّما� .�	لتبّرعا
�فاترها فوجدُتهما قد Rّبيا Kلى تلك 	لسنة مئتين �خمسة �ثالثين 
6ّمة  �لد	ً، �كا: عندهما لما ?Rتها ستة �R6بعو: �لد	ً، من كل 
 mإلسال	جنس �من كل لو: �لسا:، يرّبيانهم جميعًا على �ين �
�على حّب 	لوطن �على 	لخلق �	لفضيلة، فنشأ عندهم محامو: 
�6طبا� �علما� �صّناv �تّجاR، �كلهم بقي يترّ�� على 	لد	R �ير� 

في هذ	 	لمرU6 6مًا له �في هذ	 	لرجل 6بًا.
لقد ُحرما �لد	ً �6 �لدين فاتخذ	 مئا من 	أل�ال�، �	تخذ	 
مع �لك 	لثو	Y في 	آلخرU �	لمجد في 	لدنيا، �علّو 	لمنزلة �بقا� 
	لذكر. لقد صبر	 على ما ال يصبر عليه 6حد. �6نا لم 6ستطع 6: 
6كمل 	لد�UR في غر� هذI 	لد	K Rّال بصعوبة؛ لقد 6حسسُت 6: 
6عصابي قد ُشّد �توّتر من بكا� 	ألطفا_ �ضجيج 	أل�ال�، 
�سد�ُ 6نفي �غضضت بصر� مّر	 لئّال 6شّم �R6 �6 ما يؤ��، 
	لبيت مع هؤال�  في هذ	  �يعيشا:  كله  يصبر	: على �لك  �هما 
�6 ستة من  6طفا_  بيته خمسة  في  يكو:  مّنا  	لو	حد   :K 	أل�ال�. 
�مه �لحمه، فال يطيق 	لقعو� معهم �يهرY منهم. فقّد�R	 مبلغ ما 

يكابد هذ	: 	إلنسانا: 	لكريما:.
�لقد سألتهما عن مبلغ �فا� هؤال� لهما، ففهمت 6: منهم 
على  يزيد  ال  �لك  �لكن  	لمعر��،  	لفضل �جحد  6نكر  قليًال 
 mللؤ	 به  يبلغ  من  	لنا�  من  فإ:  عجب،  (�ال  	لمئة  في  ثالثة 
لبن  من  �R6ضعته  6حشائها  	لتي حملته �سط  6مه  ينكر فضل   :6
ثدَييها)، �	لباقو: كانو	 لهما 6برَّ من �6ال� 	ألصالY. �سألتهما 
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	لد	R �لِم ال يسّلمانها Kلى جمعية �6   Iلى متى يقوما: على هذK
مؤسسة؟ قالت: لّما ضممت تلك 	لبنت 	أل�لى Kلى صد�R كا: 
	لخمسين،  على  	آل:  نيفت  �قد  سنة،  �عشرين  Kحد�  عمر� 
 ،�لكني لن v�َ6 هذ	 	لعمل حتى ُيقِعدني 	لكبر �6 يقطعني 	لمو
 Kلى ?�جها). فنظر Kليها نظرU يقطر منها Rّال 6: يمّل فال: (�6شاK

.	لحب �قا_ لها: 6نا معك حتى 	لمو
*   *   *

6نزلتني  	ألند�نيسية؛  	لحكومة  �6نا ضيف  	لعيد(١)  جا�ني 
في فندS 	لهند، 6كبر فنا�S 	لشرS، في جنا� فخم 6بهى ��6سع 
من منا?_ 	لسا�U 	لكبر	�. �كا: عند� كل ما يشتهي 	مر` 6: يكو: 
له: 	لما_ في جيبي �	لسياUR على بابي �	لُمر	فق قيد 6مر�، �لكن 

شيئًا �	حد	ً لم يكن عند� هو بهجة 	لنفس.
كنت �حد�، �R6 	ألسر 	لهولندية من حولي �شملها جميع 
�6هلها حاضر�:، �6نا بعيد عن 6هلي �بناتي، بيني �بينهن -كما 

.wRأل	 Uبع محيط كرR -قلت لكم
كا: 	لنا� في عيد �6نا في كْرY، ال 6جد من 6كّلمه كلمة 
�6 6فهم عنه �6 يفهم عني، Kّال 	إلخوU 	لكر	m سفير مصر �	لقائم 
بقيت  عني  	نصرفو	  فإ�	  	ألصدقا�،  �بعض  	لسعو��  باألعما_ 
�حيد	ً مع همومي �ضيق صد�R �	كتئابي. �ما 	لعيد K: لم يكن 

______________________
 Yلطريق<، �هي في كتا	في  URلحلقة من مقالة >صو	لى �خر K (١) من هنا
>في 6ند�نيسيا<. �قد مّر بكم طر� من هذI 	لمقالة في 	لحلقة 	لسابعة 

�	لسبعين من هذI 	لذكريا (مجاهد).
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معه 	ألنس ببلد� �6هلك �6صدقائك؟ �ما 	لعيد K: لم يكن فيه 
للنفس متعة �للقلب R	حة؟

��هبت 6هيم على �جهي 6مشي على غير هد� حتى بلغت 
ساحة كامبير (�6 	الستقال_). �كانت قد نبتت فيها عشر�: 6لف 
 ?هرU ملّونة في ليلة �	حدU، ال 6عني ?هر	 	لحقل �لكن ?هر	
 (!	لجميال ال   (	لحلو	  Uجا�  بنا  ،	لبنا كا:   .	لبيو
�6طفالهن يختلن في 	لثياY 	لعجيبة 	لملّونة بمثل ?هر 	لبستا:، 
�كا: لهن 6فانين من 	لتسليا �	ألالعيب. �لكني كنت عن �لك 
كله في غفلة، كنت 6مشي بال قلب أل: قلبي بعيد بعيد، بعيد في 
تلك  	لماضي �يسر� على  ��6ية  في  يهيم  Kنه  �	لزما:؛  	لمكا: 
	لسفو� 	لحبيبة من قاسيو:، 	لتي ُحرمت 	آل: منها �6ُبعد عنها، 

�6خشى 6: يحين 6جلي قبل 6: 6عو� Kليها فأR	ها.
مشيت حتى بلغت حديقة لحظت 6نها مرتع 6طفا_ 	ألغنيا� 
لِما يبد� عليهم من �ثاR 	لتر� �	لسر�. �كا: على باY 	لحديقة 
َيِشْخَن  يكد:  ال   Uجا� نسا�   :6 (Rغم  	لكبر  عليها  ظهر  عجو? 
6بد	ً!)، عجو? 6ثقل ظهَرها حمل 	لسنين، �في يدها بنت كأنها 
	لفلة 	لمتفتحة جماًال �طهر	ً، في ثياY قديمة لكنها نظيفة. �كانت 
تنظر Kلى هذ	 	لعاَلم كأنه غريب عنها، �كأ: 	هللا خلقها هي �جّدتها 
من 	لطين �خلق �6ال� 	ألغنيا� هؤال� من 	لزبد �	لحليب. �كانو	 
 Uصغير Uهّر كانت  �لو  ير�نها،  �ال  Kليها  يلتفتو:  ال  بها  يمّر�: 
�6 كانت كلبًا في 	لبال� 	لتي تأنس بالكالY لوجَد من يمسح 

شعرها �يبسم لها.
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هنا�،   vبّيا من  َكالطة  	لشُّ 6كّف  يشتر�:  	أل�ال�  �كا: 
�كانت 	لطفلة تنظر Kليهم �هم يمّزقو: R�6	قها �يأكلونها، تنظر 
بعيو: يلمع فيها بريق 	لرغبة 	لمحرقة يعقبها خمو� 	ليأ� 	لمرير. 
 	�K ستحيا�، حتى	جدتها بمرفقها على  ثم غلبها 	لطمع فلكَز
 بغمزU من عينيها �حركة سريعة من يديها Kلى Rليها 6شاK لتفتت	
كالطة، فتبّسَمت 	لجّدU بعينيها �لكن مقلتيها كانتا تبكيا: بال  	لشُّ

�موv، �قلبت كّفيها KشاUR 	لعجز �	لفقر.
Kلى  �6سرعت  عليها  	هللا   فكرU حمدُ لي  عرَضت  هنالك 
َكالطة، ��هبُت به  تحقيقها، هي 6نني 	شتريت 6كبر كّف من 	لشُّ
فوضعته في ِحجرها هو �ما كا: في جيبي من ما_. فنظَر Kليه 
نظرU 	لمشد�I، ثم حّولت بصرها Kلى جّدتها كأنها تستنجد بها، 
تستشيرها: ما�	 تعمل؟ فأشرS �جه 	لعجو? Kشر	قة سريعة كأنها 
بريق 	لشمس يسطع لحظة من خال_ 	لغماm، �6قبَلت علّي تقو_ 
كاسي،  >تريما  Kّال  منه  6فهم  لم  	ألند�نيسية  باللغة  طويًال  كالمًا 
بنجا�m عمر<، �6: 6شكر�، 	هللا يطّو_ عمر�. �قامت 	لبنت تجّر 
جدتها، تهرY كما تهرY 	لهّرU 6عطيَتها قطعة لحم، تسرv خوفًا 
 Uلجّد	 6: تندm عليها فتعو� فتنزعها منها، حتى عجَز خطو	
عن 	للحاS بها، �هي تتلّفت Kلّي: هل ندمُت فلحقت بها 6سترّ� 

ما 6عطيت؟ حتى غابت عن عيني.
 �6 URنزهة في سيا Uمبلغًا ال يجا�? ما 6ُنِفقه 6جر لقد خسر
ساعة 6قعدها في مقهى، لكني Rبحت من 	للّذU ما ال 6جدI في مئة 
نزهة �ال مئة مقهى. 6حسست كأ: ما كا: في قلبي من 	لضيق قد 
	نفر� �ما كنت فيه من 	لكرY قد ?	_، �6: ناR 	لشوK Sلى 6هلي 
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قد خمد، �	لمنظاR 	ألسو� Rُفع عن عيني فر6يت بها� 	لكو: 
�بياw 	لنهاR، ��جد 	لعيد.

�ال   Rبالقصو �ال  باألمو	_  ليست   Uلسعا�	  :6 تعّلمُت  لقد 
Kلى  6قرY طريق  	لقلب، �6ّ:   Uلحشم، �لكنها بسعا�	� mبالخد
 سعا�U 	لقلب 6: ُتدِخل 	لسعا�U على قلوY 	لنا�، �6: 6كبر لّذ	
للسائل،  ُتلقونه  	لذ�  	لريا_  6قصد  لّذU 	إلحسا:؛ ال  	لدنيا هي 
ترمونه Kليه �6يديكم عالية ��جوهكم مقّطبة �لسا: حالكم يقو_: 
نا �فقَر� �غنانا، بل K: 	إلحسا: 6: ُتعطو	 من  	نظر هو	َنك �ِعزَّ
قلوبكم ال من 6يديكم �حدها، فيكو: 	لما_ في 	ليد، �	لبسمة 
على 	لشفاI، �	لكلمة 	لطيبة 	لمو	سية على 	للسا:. Kنكم ُترجعو: 
	فتقدها،  	لتي  �Kنسانيته  6ضاعها  	لتي  كر	مته  	لفقير  Kلى  بذلك 
�ترّ��: عليه �Rحه. �	لر�� 6ثمن من 	لجسد، �	لكر	مُة �	إلنسانية 

6فضل من 6مو	_ 	لدنيا كلها(١).
*   *   *

______________________
	لنا�<  >مع   Yكتا في  Kليك<  	هللا  6حَسَن  كما  >6حِسْن  مقالة  	قر6   (١)

(مجاهد).
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-١٧١-
معركة �6بية

كانت نتيجتها �عو� قضائية

	لميد	:  في  �6نا  سنة  ستين  6كملت  قد  6كو:  سنتين  بعد 
6جا�R 	لفرسا: �6قاvR 	ألقر	: �ما 6لقيت سالحي، �ما سالحي 
 R6صد mمن �6_ يو Kّال قلمي �لساني، �ال نزعت ألمتي. بد6ُ
فيه >Rسائل 	إلصال�< سنة ١٣٤٨هـ بخوw 	لمعا�R 	أل�بية، ثم 
بها  ناRها غر	مًا   عليها. ما خضت غماRها �ال َصِليت Rستمر	
�	طمئنانًا Kليها، �لكن 6ُكِرهت عليها. كنت كما كا: فا�R 	لنعامة 

حين قا_ في حرY 	لبسو�: "لم 6كن من ُجناتها علم 	هللا".
�كا: قليل من هذI 	لمعا�R لحّظ نفسي ���	فع حب �بغض 
 :6 R6جو  	لدين،  عن  ��ّبًا  	لحّق  عن  �فاعًا  كا:  �6كثرها  مني، 
 vضا� Sعليه منها (�قد تفّر Rبه. �قد جمعت ما قد	ُيكتب لي ثو
6كثرها) فكا: من �لك كتاYٌ 6صوله تحت يد�، Rبما بلغ R6بعمئة 

.Iصفحة، �لكني ال 6نو� نشر
 Yلشبا	�6بية. �قد كنت في ميعة  �Rكا: عصرنا عصر معا
	لكباR من   Yلعر	  Yكّتا Uلّما كانت معركة طه حسين مع جمهر
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6جل كتابه >	لشعر 	لجاهلي<، �حضرُ بعدها معا�R كثيرU كنت 
6شاهدها �ال �6خل فيها، أل: فرسانها كانو	 6كبر مني �لم يكن 
لي فيها مجا_، ثم جا� معا�R كنت 6نا طرفًا فيها �كنت 6حمل 

لو	� بعضها.
قليل  	لمعا�R على ضرَبين:   Iهذ في   Yلكّتا	  Y6سلو كا: 
	لدليل  �ُيقيم  �نقائصها  عيوبها  يبّين   ،Uلفكر	  wيعر كا:  منهم 
على ما يقوله فيها، �كا: 6كثرI همز	ً �لمز	ً �هجا� للكاتب �ُهز�	ً 
�سخرية به. �كا: على هذ	 	ألسلوY كباR 	لكّتاY كشيخنا 	لر	فعي 
�	ألستا� 	لعقا�، �قد بلغ ��Rته (6قصد 6نه نز_ Kلى حضيضه) في 
ّفو�<، �في هذ	 	لكتاY نقد �6بي كثير �فيه حقائق  كتاY >على 	لسَّ
 Yألسلو	 	هذ Uفي غمر vكله قد ضا 	جّمة �فيه فّن، �لكن هذ
	لذ� ال 6ستطيع -على حبي للر	فعي- 6: 6قو_ Kنه 6سلوY نظيف 
 :K� فيه،  �برعت  عليه   نشأ �لكني، مع 	ألسف،  مقبو_.   �6

كنت 	آل: ال 6حّبه �ال R6تضيه.
�لم  6خَتْرها،  �لم  Kليها   Rضطُر	 خضُتها  	لتي   �Rلمعا	�
يدفعني Kليها �	فع شخصي أل: 6كثر َمن قاRعُته فيها �نا?لُته لم يكن 
بيني �بينه من ِصال 	لدنيا ما يستدعي حبًا �ال بغضًا. من �لك 
6ني كنت سنة ١٩٤٧ 6ُشر� على تحرير مجّلة >	لرسالة< بتفويض 
من 6خي 	ألكبر �6ستا�� 	لزيا Rحمة 	هللا عليه، لمرw كا: فيه 
 Yثابتة منها با Y	لرسالة< 6بو	كا: في >� .(كا: منه wRُ�6 تما)
>	أل�Y �	لفّن في 6سبوv<، فنشر محّرIR في عد� يوm 	الثنين ٣٠ 

شو	_ سنة ١٣٦٦هـ خبر	ً عنو	نه >جد_ في 	لجامعة< قا_ فيه:
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 Y	آل�	لمعيد بكلية 	هللا، 	ألستا� محمد 6حمد خلف 	كا: 
بجامعة فؤ	� 	أل�_ (�كذلك كانت ُتسّمى جامعة 	لقاهرU في تلك 
	ألياm) قّدR mسالة للحصو_ على 	لدكتوR	U موضوعها >	لقصص 
في 	لقر�:<، �قد 6عّدها بإشر	� 	ألستا� 6مين 	لخولي �معا�نته، 
�6لِّفت لجنة من 	ألستا�ين 	لشايب �6حمد 6مين للنظر في صالحية 
	لرسالة للمناقشة. �كتب كل من 	ألستا�ين تقريرI عنها، 6ّما 	ألستا� 
�6ما  	لعلمي،  منهجها  لضعف  تصلح  ال  بأنها  فقا_  6مين  6حمد 
	ألستا� 	لشايب فر�6 6: فيها ما يمّس 	لناحية 	لدينية أل: صاحبها 
يقو_ K: 	لقصص 	لقر�ني لم ُير	vِ 	لحقيقة 	لتاRيخية �K: 	لمقصو� 
منه غرw فني، فلسنا ُملَزمين بتصديق حقائق هذ	 	لقصص �Kنما 
 Rلقصص مستَمّد من مصا�	 	هذ :K _لفنية، �يقو	لغاية 	فيه  Rنقّد
 :K� ،سيRلفا	 Yأل�	ليوناني �	 Yأل�	� U	R6خر� غير عربية كالتو
فيه 6ساطير ال 6سا� لها... لذلك �6R 	ألستا� 	لشايب 6نه ال يجو? 
 .U	Rلدكتو	للمناقشة في لجنة  �	Rآل	 Iسالة تتضّمن هذR w6: ُتعَر
عليه  فرّ�  	لشايب  	ألستا�  تقرير  بفحو�  	لخولي  	ألستا�  �علم 
بتقرير قا_ فيه Kنه متضامن مع مقّدm 	لرسالة في كل حر� منها �Kنه 
ال ينبغي 	لوقو� 6ماm حّرية 	لفكر. �هذI 	لتقاRير كلها لد� 	لعميد 
 Iلجامعية في هذ	 تنتظر 	جتماv مجلس 	لكلية، �تتحّد� 	لهيئا
	لمسألة، �6قَوm ما يقا_ فيها 6: 	لدكتوR	K Uجا?U من Kجا?	 	لد�لة 
	لتي �ينها 	إلسالm، فكيف ُتمنح لمن ير� هذI 	آلR	� في 	لقر�:؟

*   *   *
	لرسالة  عن  بشي�   mلكال	 هذ	  6قر6   :6 قبل  6علم  6كن  لم 
�مقّدمها، �ال يجمعني جامٌع من صد	قة �6 عد	�U �6 صلة من 
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عليها،  	لمشر�   I6ستا�� 	لرسالة   mبمقّد 	الجتماعية   	لصال
�لكنني 6Rيت شيئًا هالني �6ثاR غضبي هللا. �تتّبعُت 	لخبر فعلمت 
 mكيو mٌلجامعة، �6نه يو	لمسألة 6خطر من 6: تكو: جدًال في 	6: 
طه حسين في 	لشعر 	لجاهلي. �لكن صاحب هذI 	لرسالة لم يكن 
له �كا� طه حسين �ال 	ّطالv طه حسين، �Kنما R6	� -كما يبد�- 6: 

يبتغي 	لشهرU من 6قرY طرقها.
 Iعند فأجد  	لخولي  6مين  لألستا�  هذ	  قبل  6قر6  �كنت 
	ّطالعًا، �لكنني 6نكر منه 6شيا� يأباها 	إلسالm. �هذI خّلة في كثير 
من 	لمشايخ 	لذين يسلكو: طريق 	لتجديد، لذلك نر� 6: جّل 
َمن خرجو	 عن 	لجا�U �جا`�	 بما ُينِكرI 	إلسالm كانو	 في 	ألصل 
من 	لمشايخ، �ال 6ستقصيهم �لكن 6مّثل لهم بطه حسين �علي 
عبد 	لر?	S، �بعض َمن 	نحر� ثم عا� Kلى 	لجا�U �صاR من 6هل 

	لخير �	لصال�، �هو يكتب 	آل: في جريدU >	لشرS 	أل�سط<.
 (١٣٦٦ Uلقعد	عد� ٧ �� ) لذ� يليه	لعد� 	فكتبُت مقالة في 
عنو	نها: >تعليق مختَصر على خبر<، قلت فيها: هذ	 	لخبر 	لذ� 
 mلشا	6عّد 6طر�حة (�نحن في  Y	آل�	ً في كلية 	جا� فيه 6: معيد
نسمي Rسالة 	لدكتوR	U >	ألطر�حة<) ينا_ بها لقب >�كتوR<، فلم 
يجد لها موضوعًا Kّال 	لقصص في 	لقر�:، �لم يجد فيه Kّال 6نه 
�من   U	Rلتو	 من  مستَمّد  �6نه  مفتر�   Yكذ �6نه  	ألّ�لين  6ساطيُر 
	لفاضَلين حكما  Y�6 فا�R �يونا:، �6: 	ألستا�ين 	ألحمدين 
برّ� 	ألطر�حة �Kسقاطها �	ختلفا في تعليل 	لحكم، فكانت 	لعّلة 
عند 	ألستا� 	ألمين 	لجهل �عند 	ألستا� 	لشايب 	لكفر، �عندنا 

6نهما معًا، أل: هذ	 ال يجي� Kّال من �	�.
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�6عا:  	ألطر�حة  Kعد	�  على  6شر�  	لذ�   :6 	لخبر  �في 
عليها شيٌخ بعمامة بيضا� من 6ساتذU 	لكلية، �6: هذ	 	لشيخ عّز 
عليه Kسقاy 	ألطر�حة فغضب (�	لغضب هللا �للحّق من 	لفضائل!) 
�قا_ Kنه متضامن مع مقّدm 	لرسالة في كل حر� منها �Kنه ال ينبغي 

	لوقو� 6ماm حّرية 	لفكر.
صاحب  يكن  �لم  	ألحمَدين   �ّR عند  	لقّصة  	نتهت  �لو 
	ألطر�حة مدRّسًا، �لم ُيدِخل نفسه فيها هذ	 	لشيخ لينصر 	لكفَر 
�يدفع عن 	إللحا� �يؤّيد 	لجهل، لقلنا: شاYّ تعّجل 	لشهرU قبل 
 �	R6� لتحقيق طويًال فسلك طريق جهّنم	لعلم �	�6 طريق R� نها	�6
	جتيا? 	لصر	y فسقط، �سكتنا �مّر 	لحا�ثة كما مّر 6حد	ٌ� 
6مثالها �شّر منها ظّن ُمحِدثوها 6نهم هدمو	 	إلسالm �نسفوI نسفًا 
يحّس  �لم  بها  يشعر  لم   mُإلسال	� صرفًا،  	لنا�  عنه  �صرفو	 
بوقعها �لم يزَ�� عليها Kّال قّوU �	نتشاR	ً. �لكن �خو_ هذ	 	لشيخ 
في 	لمجا�لة على صدS 	لقر�: �كذبه، �كو: طالب 	ألطر�حة 

موظفًا Rسميًا �معيد	ً في 	لكلية، 6مر ال ُيسَكت عنه.
�هذ	 	لذ� نقوله 	ليوm �6_ 	لغيث.

مقالنا 	ليوm تذكير لهذ	 	لشيخ بأنه ليس من 6صحاY 	لعقو_ 
	لكبيرU �	لبحث 	لعلمي ليزعم 6نه يكفر �K	 كفر عن بّينة، �ما له 
Kّال 6نه �6R �6يبًا ?_ّ من عشرين سنة (	لمقصو� طه حسين)، ��6 
�6يب ال يز_ّ؟ فقا_ كالمًا مثل هذ	 	لكالm فمأل 	سمه 	لدنيا �شغل 

	لنا�، فأحّب 6: يكو: مثله، �شّتا: ما بين 	لرجلين.
	لقر�:  6: قصص  �	لتحقيق  	لبحث  بعد  له  ثبت  فهل  �Kّال 
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مأخو� من 	لتوR	U �من 	أل�Y 	لفاRسي �	ليوناني �6: فيه 6ساطير 
مؤلف  بخّط  	لمخطوطة  	لنسخة  له  �قَعت  �هل  لها؟  6سا�  ال 
	لقر�: 	لذ� هو 	هللا -�K	 كا: فضيلة 	لشيخ ال يز	_ يعتقد 6: 	لقر�: 
من عند 	هللا- فعّض عليها بالنو	جذ ليفضح 	لمؤّلف �يكشف عن 
يقوله  عّما  �تعالى  كثير	ً،  	هللا  6ستغفر  منه؟  سرقاته �يشفي غيظه 

	لكافر�: علو	ً كبير	ً.
�لتدv 	لكالm في 	لدين ما �مَت -يا موالنا 	لشيخ- تحسب 
ر، �6نك  m �6: 	ألخذ به Rجعية �تأخُّ 6: 	لخر�� عليه مدنية �تقدُّ
6علنت 	لكفر �جهر به �	خترته �	لعيا� باهللا لنفسك، �لنأخذ هذ	 
	لعلم �	لمنطق �	لتاRيخ. فهل في 	لعلم �	لتاRيخ شي� يؤّيد ما جا� 
في 	لخبر 6: 	ألطر�حة 	شتملت عليه �ما 6علنَت 6نك مع 	لمؤلف 
في كل حر� منه؟ �بأ� �ليل من �6ّلة 	لعلم، �في �6 كتاY من 
كتب 	لتاRيخ ثبت لك �لصاحب 	ألطر�حة 6: 	هللا قد قبس قر�نه 
من Y�6 فا�R �يونا: �من هذI 	ألساطير؟ 6ستغفر 	هللا، �تعالى 

عّما يقو_ 	لكافر�: علّو	ً كبير	ً.
من  	لباطل  يأتيه  ال  	لذ�  	هللا   Yَكتا 	لقر�:  يكن  لم   	�K�
بين يديه �ال من خلفه، ال من جهة فا�R �ال من جهة يونا:، 
�كا: من تصنيف محمد، �كا: قد 	قتبسه من ��	Y 	ألمم �من 
6ساطيرها، فكيف خفي �لك على 6سالفك من 6نصاR حّرية 	لفكر، 
6عني حّرية 	لكفر، من 	ليهو� �	لنصا�R �	لمجو� �	لزنا�قة �كل 
عدّ� لإلسالm خصيم للقر�:، فلم يؤّلف فيه 6حد �لم ُيثبِته، حتى 
	لرسمي  بدينها   Iلد�لة على كفر	 لتكافئه  تلميذ� هذ	 فكتبه  جا� 
�طعنه بقر�نها بإعطائه شها�U 	لدكتوR	U، �تسليمه 6بناَ� 	لمسلمين 
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ليلّقنهم هذ� �آل��� على �نها علم �فضل، ��� �لذ� ال يحفظها 
�ُيعيدها يو4 �المتحا� يرسب في صّفه +� طفا �لطّال) (طفا ضد 

�سب)؟
�حّرية �لفكر... ما حّرية �لفكر يا هذ�؟ كيف تفهمها؟ �كلما 
طاO بر�سك طائف من هوK �ثبّته على �لو�H �خرجت به مزهّو�ً 
على �لناS، �قلَت هذ� حرية �لفكر؟ �ما +نه ليجي� في فكر� �نا 
 Tلمقالة على �ألستا�  �لم �عرV هذ �ني  �آل� كال4 عنك، لوال 
�لزياY ��ني �خاO �� يغضب +� حططُت بثقلي عليك لقلته، فما 
تركتك تستطيع �� تمشي في �لجامعة �� تتر��K للطال). فا�تقبه، 
فكل شي� له ����، �ما �نت بمعجز �هللا في �لجامعة �قد �هلك 

فرعو� �هاما� ��با جهل.
بغير  َعْد��ً  �هللا  �نت  �تسّب  بعلم  �سبك   ��  �تكر لك  �ما 
علم؟ �ال تحّب �� �قو` في كتابك �لذ� �ّلفَته كلمة �لحق �تقو` 
�نت في كتا) �هللا كلمة �لباطل؟ �ما لك ال تجرb �� تقو` لو�حد 
من هؤال� �لكّتا) �خرdَ كتابًا تلّقا� �لناS بالقبو`: +نك تكذ)، 
حلمه  -�يلك-   gغّر� �لجّبا�؟  �لمنتقم  �هللا  +لى  �لكذ)  �تنسب 
عنك ��نه مّد لك حتى صرY ُتعطي �لدكتو��j ��نت لم تأخذها، 
�تمنح �لعلم ��نت ال تملكه، �تؤّلف في �لبالغة �ما �نت منها في 
شي�، �ال �ُثر عنك بيا� غّطى على بيا� �لجاحظ ��بي حيا� �ال 
 gمر� K��لر�فعي ��لزياY، �ال �نت صاحب شعر �ال نثر، �قصا
فَمْخَرقَت  �لبالغة شيئًا  يفهمو� من  �qُِخلَت على طال) ال  �نك 
��نك  �خطيبها  مؤTّنها  ��نك  +مامها  �نك  لهم  �rعمت  عليهم 
باني  �نك  فاqّعيت  قولك  صّدقو�  �نهم  ��يَت � جامعها،  بّو�) 
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 مسجدها �R	فع مناRتها؟ �لو 6نت 	ّ�عيت 	لنبّوU فيهم ما �جد
 	لدRجا �6 يكفر بك ما �	مو	 يأخذ�: منك  منهم من يكّذبك 
في 	المتحا:، ثم يخرجو: كما �خلو	، ال 6نت عّلمتهم �ال هم 

تعّلمو	 منك.
�كيف يتعّلمو: �قد جعلَت ���R 	لبالغة عّيًا �	لفصاحة 
>	لرسالة<  في   Iنشر 	لذ�  	لخز�  �لك  ��Rسك  �كانت  عاّمية، 
�فكاهة،  >	لرسالة<  لقّر	�  تسلية  فكا:   �Rلعما	 علي  	ألستاُ� 
ضحكو	 عليك به شهر	ً؟ لقد كا: كفر	ً مبتَكر	ً منك حين ?عمَت 
 في تلك 	لد��R 6: 	هللا قا_ لمحمد: >يا 6خي<، فكيف قعَد
بك 	لقريحة 	ليوm فلم تأِ Kّال بكفر عتيق قيل في مصر من عشرين 
سنة، �قيل في مّكة قبل 	لهجرU، فكا: سخرية 	أل�لين �	آلخرين؟ 
�لقد بعثَت يومئذ َمن يد	فع عنك في >	لرسالة<، فلم يبلغ به �ينه 
��6به مع 	هللا �ال علمه �ال بالغته �ال معرفته بتصريف 	لكالK mّال 
6: يحتّج على جو	? ?عمك 6: 	هللا قا_ لمحمد >يا 6خي< بقو_ 
	لحّماR لحماIR >يا 6خي<، �لم R6ّ� عليه ألني لم 6كن 6عر� قبل 
قو	عد  �ال  �	لحّماRين  	لحمير  لغة  من  شيئًا  هذ	   I�ّR 6سمع   :6

	لمناظرU في لغاتهم.
�بعد، فما R6يد 	ليوm 	لرّ� على هذين 	لرجلين �ال تأ�يبهما؛ 
جمهوRية  (كانت  	لمملكة  في   �Rلمعا	 Rجا_  تنبيه   ُ�R6 Kنما 
فيها  	لكلية  �عميد   mإلسال	 	لرسمّي  �ينها  	لتي  مملكة)  مصر 
	لعربي 	لمسلم 	لذ� 	سمه 	لدكتوR عبد 	لوهاY عّز	K ،mلى هذين 
	لمدRَّسين ُيعِلنا: 	لكفر باهللا، �	لطعن في 	لقر�:، �	إلهانة لكل 
يأخذ	:  �هما  	لعلم،  �مثابة  	أل?هر   R	� مصر  في  ير�  مسلم 
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�	لحجا?   S	لعر	�  mلشا	 �6بنا�  مصر  6بنا�  ليلّقنا  	ألّمة  6مو	_ 
 Iلجامعة مثَل هذ	 Iلى هذK كل بلد يبعث بأبنائه� Yلمغر	ليمن �	�
	لُكفرّيا 	لتي يعتقد	نها، �يكتبانها �ُيصّر	: عليها �ال يخافا: فيها 

	هللا �ال 	لحكومة، �ال 	لعلما� �ال 	لعاّمة.
	أل?هر  يصنع  �ما  	أل�قا�   UR	?� تصنع  ما  R6قب  �6نا 
�علما`I، ألستخير 	هللا فيما 6صنع 6نا بعُد، �ما يصنعه هذ	 	لقلم 
 ،Yلقو�ُّ باهللا �بدينه �بقر�نه. �ما بسيفي 6ضر	لضعيُف في نفسه 	

�لكن بسيف محمد.
*   *   *

6نا 6خجل 6: 6قو_ (�K: كا: 	لذ� 6قوله حقيقة يعرفها كل 
باأل�Y �	أل�با�)  يهتّم  	ألياm �كا:  تلك  من عا� في مصر في 
بالغ،  �6ثر  لها ��ّ� عظيم  	لمقالة كا:   Iهذ :K 6قو_   :6 6خجل 
حتى K: 	لنا� كانو	 يفّتشو: على عد� >	لرسالة< �يدفع طالبه فيه 
عشرU 6ضعا� ثمنه فال يلقاI. �قد تبّين للنا� 6: 6هل مصر تنطو� 
قلوبهم على 	إلسالm �6نهم يغضبو: هللا �لرسوله، �ال سيما في 

.Iسيه �تالميذRّأل?هر، في مد	جامع 
�صدR عد� >	لرسالة< يوm ١٤ �� 	لقعدU ١٣٦٦ �فيه مقالة 
لألستا� علي 	لعّما�R يعّلق فيها على مقالة لي عنو	نها >مستقبل 
	أل�Y< تنا�لُت فيها بشي� من 	لحسرU �	أللم َضعف 	لطّالY في 
	لموضوv. ثم كتب 	ألستا� خلف  	لعربية، �	لمقالة تتصل بهذ	 
 	هللا نفسه مقالة R6	�ها �فاعًا عن نفسه فجا� توRيطًا لها �جا�
�نبًا جديد	ً يؤ	َخذ عليه، �Rّ� عليه مشر� فصل >	أل�Y �	لفّن في 
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6سبوv< في عد� ٢١ �� 	لقعدU. �سعيت حتى �صلت Kلى نص 
	لتقرير 	لذ� قّرIR 	ألستا� 6حمد 6مين في Rسالة 	لقصص 	لفني في 

	لقر�: فنشرُته في >	لرسالة<، �هو:
حضرU صاحب 	لعّزU عميد كلية 	آل�	Y، تحّية �	حتر	مًا.

لنيل  	هللا  خلف  6فند�  محمد  من  مة  	لمقدَّ 	لرسالة   قر6ُ
	لدكتوR	U �موضوعها >	لفّن 	لقصصي في 	لقر�:<، �	لتي تفّضلتم 
فيها. �قد �جدُتها Rسالة  	لر�6  �Kبد	�  لقر	�تها  فأحلتموها علّي 
في  	لقصص   :6 6ساسها   ،Uخطير Rسالة  هي  بل  عا�ّية  ليست 
	لقر�: عمل فني خاضع لما يخضع له 	لفّن من خلق �	بتكاR من 
غير 	لتز	m لصدS 	لتاRيخ �	لو	قع، �6: محمد	ً فنا: بهذ	 	لمعنى. 
 �R6� .لى �خرهاK لرسالة من �6لها	ألسا� ُكتِبت كل 	 	على هذ�
6: من 	لو	جب 6: 6سوS بعض 	ألمثلة 	لتي توّضح مر	مي كاتب 

	لرسالة �كيفية بنائها.
	لتاRيخي �Kنما   Sلصد	 mتلتز 	لقر�: ال  	لقّصة في  ير� 6: 
بدليل  فنيًا،  تصوير	ً  	لحا�ثة  تصوير  في   Yأل�	 يتجه  كما  تتجه 
كانت   mبالغال 	لبشر�   :6 مثل  	لو	حد  	لخبر  �R	ية  في  	لتناقض 
قاَ_   �ْK} مثل  مخلوقة  	لقّصة  تكو:  قد  بل  �6 المر6ته.  إلبر	هيم 
�ما  (	لصفحة ١٤  للّنا�}...  ُقلَت  66نَت  مريَم  بَن  عيسى  يا  	ُهللا 
	لتي كا: يوّجهها 	لمشركو:  بعدها)، 	إلجابة على هذI 	ألسئلة 
للنبي ‘ ليست تاRيخية �ال �	قعية، �Kنما هي تصوير لو	قع نفسي 
عن 6حد	� مَضت �6 6غرَقت في 	لقدm، سو	� كا: �لك 	لو	قع 
	لنفسي متفقًا مع 	لحّق �	لو	قع m6 مخالفًا له (� ٢٨)، �	لقر�: 
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يقّرR 6: 	لجن تعلم بعض 	لشي�، ثم لّما تقّدm 	لزمن قرR 	لقر�: 
6نهم ال يعلمو: شيئًا (� ٢٩) �	لمفّسر�: مخطئو: حين يأخذ�: 

	ألمر مأخذ 	لجّد (� ٣٠)، Kلخ.
�قد سر� 	ألستا� 6حمد 6مين نما�� من هذI 	لرسالة كلها 
عن  �	ألمانة   Sلصد	 �تنفي  6جمله،  	لذ�  	إلجما_  هذ	  تفّصل 

	لقصص 	لقر�ني.
�عا� صاحب 	ألطر�حة فكتب في >	لرسالة< (عد� ٢٨ �� 
	لقعدU ١٣٦٦) مقاًال يؤّكد فيه ما �هب Kليه �ما قاله في 6طر�حته، 
فعّلقُت عليها في باY 	لبريد 	أل�بي من هذ	 	لعد� بكلمة عنو	نها: 
>Kلى خلف 	هللا 	لعامر�< �قلت في 	لحاشية: �	سمه 	لربيع 	لذ� 

قا_ فيه 	لشاعر:
 Iُ ُ̀ �6ّ: 	لربيَع 	لعامر�َّ Rقيُعشِهدُ بأ:َّ 	َهللا حقٌّ ُتقا

��ضعُت مكا: كلمة >Rقيع< كلمة >فهيم<، قلت فيها:
عن  �جهي  �لويت  سيفي   6غمدُ لقد  >6ستا�...!<،  يا 
	لميد	:، ألنك 6صبحَت 6عّز علّي من 6: 6جّر� في �جهك سيفًا 
مَن  >لسَت  فاضل  خّير  �6نت Rجل  عليك حربًا، �كيف  6ثير   �6
	لشرِّ في شيٍ� �Kْ: هانا<، �6نت ُتنِصف من نفسك �تنا_ منها ما ال 
يناله منك 	لخصم 	لعنيد، �تكتب عنها بقلمك ما ال يكتبه 	لعدّ� 

	للد��. �قد تعلمُت منك 6شيا� كنت 6جهلها.
 تعّلمت منك كيف يكو: 	لعذR 6قبح من 	لذنب حين قر6ُ
بعض  يفهم  كيف  �تعّلمت  �نبك،  من  له   Rتعتذ كتبَت  ما  لك 
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>	لعلما�!< من 	لكالm ما ال تد_ّ عليه 6لفاظه �ال يفيدI َنْظمه �ال 
يمكن 6: يخطر على با_ كاتبه، �كيف تبلغ 	لفطنة (...) ببعض 
>	أل�كيا�< 6: يريد 6حدهم 	لشي� فينطق بضّدI �يعمد Kلى تبرئة 

نفسه فيوبقها.
	لجّو  Kلى  ننتقل   :6 نستطيع  "�	آل:  فمك:  	هللا  فّض  قلَت، 
	لبد�  �قبل  تاRيخية.  6شيا�  من  قصصه  في  ما  لنبحث  	لقر�ني 
بين  صلة  من   IناRقّر ما   :6 �لك   ،Rُيستثا قد   w	عتر	 في  ننظر 
	لتاRيخ �	لقّصة يعتمد على ظاهر	 في 	لقصص ُلوحظَت حديثًا 
للظو	هر   	لمالحظا 	أل�بية.  	لتقاليد  بعض  6نها  على   Rُقّر�
 للتقاليد. على 6نها لو كانت قديمة ال تلزm 	لقر�: 	Rلمقر	 Iهذ�
في شي�، �K لكل قاّ� مذهبه �طريقته �لكل خالق حريته في 
	لخلق �	البتكاR، �لن يقّرR ما في 	لقر�: من قيم Kّال �	قٌع �6بي 
قو_  عليه. �هو  تقدير حر�  6قّل  �6 على  نفسه،  	لقر�:  	لتزمه 
له �جاهته فيما نعتقد، ثم هو ُيلِزمنا 6: نبحث طريقة 	لقر�: من 

�	قعه 	لعملي".
	نتهى بنّصه �فّصه �6لفاظه �حر�فه. �6حلف لقد قر6ته خمس 
مر	 متتاليا فلم 6فهم 	لمر	� منه، ألنه R6فع من 6: يصل Kليه 
فهمي �6 يطوله علمي! �لقد كنا في 	لكفر بالدين �حدI فصرنا 
	آل: في 	لكفر بالدين �	لكفر بالعربية! 6فبمثل هذ	 	ألسلوY تريد 
6: تكتب عن 	لقر�:؟ m6 هذI هي 	لبالغة 	لجديدU 	لتي هبط بها 

	لر�� >	ألمين< على قلب 6ستا�� نبي 	لبيا: في �خر 	لزما:؟
 :Iلنا�، فهل تفهم 6نت كالمهم؟ لنَر	كالمك ال يفهمه  	هذ
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نقلت من تفسير >	لمناR< قوَله K: 	هللا 6نز_ 	لقر�: هد� �موعظة 
�جعل قصص 	لرسل فيه عبرU �تذكرU، ال تاRيخ شعوY �مد	ئن 
�ال تحقيق �قائع �مو	قع. فلم تفهم من �لك Kّال 6: 	لقر�: ليس 
بكتاY تاRيخ، ��K	 كا: ير�� 6خباR 	لماضين �لم يكن تاRيخًا فما 
هو Kّال قّصة كقصص KسكندR ��ما� �توفيق 	لحكيم، ���ما� ال 
يؤخذ من قصصه 	لتاRيخ ألنه لم يكتبها له �لم يحر� فيها على 

حقائق، فقصص 	لقر�: كذلك.
له؟ �هل تظّن  ُتخَلق  لم  فيما  ُتتِعب نفسك  فلما�	  6R6يت؟ 
6نك تفهم كالm 	هللا �6نت لم تفهم كالm عبِدI (�6 	لشيخ محمد 

عبدI)؟
قصص  كو:  مسألة   �6) 	لمسألة   Iهذ  :6 "على  قلت:  ثم 
	لقر�: صحيحًا �6 6سطوUR) قديمة، �من 6جلها عّد 	ألصوليو: 
في  طريقتا:  �لك  عن  نتج  �قد  	لمتشابه.  من  	لقر�ني  	لقصص 
فيذهبو:  	أل�لو:  6ّما  	لخلف.  �طريقة  	لسلف  طريقة  	لتفسير: 
Kلى 6: كل ما ��R في 	لقصص 	لقر�ني من 6حد	� قد �قعت، 
�6ما 	آلخر�: فال يلتزمو: هذ	 (�6 ال يقولو: 6: كل ما ��R في 

."mإلما	ألستا� 	لقر�ني قد �قع) �على طريقتهم جر� 	لقصص 	
هذ	  عند   صرَ لقد   !mإلما	 	ألستا�  6يها  يا  6نت  مسكين 
	لعامر� Kمامًا في تكذيب 	لقر�: �في 	لكفر بالرحمن. �مساكين 

6نتم 6يها 	ألصوليو:.
�لألصو_؟  لك  ما  فضلك!  من  	ألصو_  Kّال  شي�  �كل 
�لما�	 تهر� بما ال تعر� حتى ُتطِلق 	أللسنة بغيبتك؟ �من قا_ 
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 ،Iلمتشابه؟ �هبهم قالو	لقصص من 	َيُعّد�:  لك K: 	ألصوليين 
 �6 �من  هذ	؟  6Rيت   Yكتا  �6 �في  	لمتشابه؟  ما  6نت   �R6فتد
عالِم سمعته؟ 6ما كا: خير	ً لك لو 	شتغلت فيما ُتحِسن �تركَت 
لغير� 	لتدليل على 6: قصص 	لقر�: 6ساطير كأساطير هومير�� 
��R	يا كر�	يا ��ما�، ما �	m غرضك -كما تقو_- غرضًا 
�ينيًا، �هو تخليص 	لقر�: من مطاعن 	لمالحدU �	لمستشرقين؟

ال �	هللا ما غرضك Kّال 	لشهرU، �لن 6كو: عونًا لك عليها 
.mليو	بعد 

*   *   *
�	متّد 	لقضية حتى 	نتقلت Kلى جبهة علما� 	أل?هر، 	لتي 
Rفَعت مذكرK Uلى 	لملك �Rجا_ ��لته �ّقع عليها Rئيس 	لجبهة 
	لشيخ محمد 	لشربيني �	ألمين 	لعاmّ لها 	لشيخ محمد عبد 	لعظيم 
	لزRقاني. �قد جا� فيها 6نه مضى على نشر نبأ هذI 	لرسالة �قت 
يسمح بتكذيبه لو كا: كا�بًا، لكن 6حد	ً لم يكّذبه، ال 	لمؤلف �ال 
	لمشر� عليه �ال عما�U كلية 	آل�	Y 	لتي جا� في 	لخبر 6نها تنتظر 
حتى ينعقد مجلس 	لكلية. ��لك يدّلنا على 6: 	ألمر خطير يجب 
	إلسر	v بعالجه، ألنه �با� جديد 6شّد فتكًا �6فزv فتكًا من �با� 
	لكولير	 في هذI 	ألياm... (Kلى 6: قا_): �قد R6سل مقّدm 	لرسالة 
 Rلنا	نه مستعّد أل: ُيشِعل K _لمسلمو:< يقو	: 	إلخو	لى صحيفة >K
بيديه في Rسالته على مشهد من 	ألساتذU �	لطّالK Y: ثبت 6: فيها 

ما يخالف 	لدين 	لذ� 	ستمّد 6صوله من 	لقر�:، Kلخ.
�R6سل 	لسكرتير 	لعاmّ للجامع 	أل?هر �	لمعاهد 	لدينية كتابًا 
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Rسميًا Kلى سعا�U عميد كلية 	آل�	Y يسأ_ فيه عما تم في مسألة 
Rسالة 	لقصص 	لفني في 	لقر�:، �يقو_ فيه: �Kنه ليهّمني 6: 6قف 
 wتتعر  :6  Rألمو	 6خطر  من  أل:   ،vلموضو	 هذ	  حقيقة  على 

.قد	سة 	لقر�: �كر	مة 	لعقائد لمثل هذI 	لتخرصا
هذ	  في  قّيمة   مقاال بد��  	لرحمن  عبد  	ألستا�  �كتب 
	لموضوv منشوUR في >	لرسالة<، �كتب غيرI كثير. ثم كتبُت بعنو	: 
	لحجة ١٣٦٦)،  >	لرسالة< (عد� ٣٠ ��  >	لكلمة 	ألخيرU< في 

�هذI هي 	لكلمة:
 m	عز Rلدكتو	 Y	آل�	لى عميد كلية K أل?هر	كتب سكرتير 
	لقر�:،  في  	لفني  	لقصص  Rسالة  عن  قيل  ما  حقيقة  عن  يسأله 
فأجاY 	لعميد بكتاY ُنشر في 	لصحف ��6يع في 	لنا� قا_ فيه: 
�حقيقة 	ألمر 6: طالبًا قّدR mسالة عن 	لقصص 	لفني في 	لقر�: 
لينا_ �Rجة �كتوR ،Rّ�تها لجنة 	لفحص، فهي Rسالة بين طالب 
�6ساتذته عرw عليهم 6Rيه فعّرفوI خطأI... (Kلى 6: قا_): �كاتب 
	لرسالة -فيما 6عر� عنه �كما يبد� من كتابته- شاYّ مسلم قصد 
6: يدفع عن 	لقر�: بعض ُشَبه 	لمالحدR �6 Uجا_ 	أل�يا: 	ألخر�، 
فجا? 6Rيه عن 	لقصد �حا� به 	جتها�I عن سو	� 	لسبيل... (Kلى 6: 
قا_): ��R6 	ألمر ال يعد� 6: يكو: غلطة تلميذ 	جتهد �6حسن 
	لنية، فُرّ� عليه 6Rيه �لم يؤَ�: له 6: ينشر هذ	 	لر�6 �6 يتقّدm بهذ	 

	لكتاK Yلى 	المتحا:.
فقد  خير	ً،   m	عز  Rلدكتو	 	لجليل  	هللا صديقنا  قلت: جز� 
هّو: 	لخطب علينا حين عرفنا 6: صاحب 	لرسالة ليس Kّال تلميذ	ً 
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مخطئًا، �كنا سمعنا من قبل 6نه مد�Rّ في 	لكلية، فكبر علينا 6: 
	لبّر �	لبحر  يقطعو:  6بنا�نا،  Kليها  نرسل  	لتي  	لجامعة  يكو: في 

لَيِر��	 َمعين علمها، مد�Rّ غاية جهدI مثل هذI 	لرسالة.
	لرسالة  "�كاتب  قوله:  عن   Rلدكتو	 6سأ_   :6 R6يد  �لكني 
فيما 6عر� عنه �كما يبد� من كتابته شاYّ مسلم". هل قر6 كتابته 
في Rسالته فر�I يبد� منها شابًا مسلمًا؟ 6ّما 6نا فقد قر6 	لرسالة، 
�صَلت Kلّي كما �صل Kلّي تقرير 	ألستا� 6حمد 6مين 	لذ� نشرُته 
في >	لرسالة< �نقلُت منها صفحا بحر�فها. �6نا 6`كد 	لقو_ 6: 
ما نقلته منها لو قاله معتِقد	ً به 6بو بكر �عمر لكفر به 6بو بكر �عمر 
�صاR	 به 6با لهب �6با جهل. �6نا قاwٍ شرعي �K �R�6	 تكّلمُت 
عن 	لكفر �	إليما: ما�	 6قو_ �6ُثبِته بالدالئل �6`ّيدI بالنصو�، 
يناظرني، لست كاألستا�   :6 	لعلم  6هل  فيه من شا� من  �6ناظر 
 Rتصّد� 	لعمامة  �ال�   Uفجأ 	لجّبة  لبس  	لذ�  	لحكيم  توفيق 

للفتو� في >6خباR 	ليوm< �ما هو منها في شي�.
ثم قلت ما خالصته Kني سألت 	لشيخين 	لجليَلين عبد 	لمجيد 
 >mليو	 Rليهما في >6خباK عن صّحة ما ُنسب سليم �محمو� شلتو
عن تبرئة 	لرسالة �صاحبها من 	لكفر فبّينا لي 6: ما ُنشر عنهما غير 
صحيح، �قا_ 	لشيخ 	ألكبر 	لشيخ عبد 	لمجيد K: 	ألقو	_ 	لتي 
عز	ها 	ألستا� 6حمد 6مين في تقريرI عن 	لرسالة كفر �Kّ: معتقدها 

كافر، ��6: لي 6: 6نشر �لك.
*   *   *

 �	لقصة طويلة جد	ً، �قد 	شترَكت فيها 6قالm كثيرU �مأل
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سبع  سنة  6عد	�  Rبع  تعد_  تكا�  >	لرسالة<  من  متتالية  6عد	�	ً 
�R6بعين. ثم 	نتهى 	ألمر 6ماm 	لمحكمة، R �Kفعه Kليها 	لشيخ 6مين 

	لخولي مشتكيًا مني مّدعيًا علّي.
�جئُت فوجد على باY 	لمحكمة محاميًا ينتظرني، بعث 
به Kلّي 	لصديق 	لجليل مرشد 	لجيل، 	لشيخ حسن 	لبنا Rحمة 	هللا 
عليه. فشكر 	لمحامي �قلت له: 6نا قاwٍ �عملي في 	لمحكمة، 
�6ستطيع 6: �6	فع عن نفسي، فلك 	لشكر �لألستا� 	لبنا جز	كما 

	هللا خير	ً.
يز�حمو:  	لنا� كما  عليها  	?�حم   �كانت ثال� جلسا
مثل  Kلى  تحّوَلت  6نها  �لك   ،	لمسرحيا من  مسرحية  على 
يتهاجو:.  	لشعر	�  فيه  يجتمع  كا:  	لذ�   Uلبصر	 في  >	لِمْرَبد< 
من  يعر�  	لمحفو§  كثير   vالطال	 �	سع  	لخولي  6مين  �	لشيخ 
6ين يهجم على خصمه، �6نا -�ال فخر- ال 6ِقّل عنه حفظًا �طو_ 
للشو	هد �	ألمثا_... فلم تكن محاكمة �لكن   ً	Rستحضا	لسا: �
كانت سوقًا �6بية، فيها 6شعاR ُتلقى �نو	�R �6مثا_. �كا: 	لنا� 
يضحكو: فيكّفهم 	لقاضي �هو يستر �جهه بيديه، ألنه ال يملك 
6: يمسك ضحكه! �	نتهت كما ينتهي 6مثالها بأ: 6لزمني 	لحاكم 
بأ: 6نشر بيانًا 6ُصِلح به ما 6فسد �6بّر� به 	لشيخ مّما 	تهمُته به، 
	لكلمة   Iهذ  (١٣٦٦ 	لحجة   ��  ٦ (عد�  >	لرسالة<  في  فكتبت 

�عنو	نها >بيا:<، قلت فيها:
"قد يكرI 	لكاتب Rجًال فيستغّل 	لمناسبا لهجوI �	لتسميع 
من   URبالضر� �ينا_   I�ّR في  فيكتب  6Rيًا  	لكاتب  ُينِكر  �قد  به، 
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صاحبه؛ �6 6: من 	لنقد ما ُير	� به هجا� شخص بعينه، �منه ما 
ير	� به Rفع فرية في 	لعلم �Rّ� �6ً� عن 	لنا�.

	لخولي،  6مين  	لشيخ  من  ألنا_  كتبته  	لذ�  كتبت  ما  �6نا 
�لم  معرفة  �ال  صلة  �بينه  بيني  �ما   ،Y	آل�	 كلية  في  	ألستا� 
Rَ6 �جهه Kّال مّرU �	حدU منذ 6سبوv، فال ُيعقل 6: يكو: قصد� 
	لذ�  من  6حٌد  فهم  فإ�	  به،   ��	لقد �ّمه   �6 بذ	ته  هو   Iتحقير
كتبُته 6نني R6مي Kلى هذ	 فأRجو 6: يصّحح فهمه، �6: يعلم 6ني ال 

6بخس عالِمًا قدIRَ �ال 6جحد فاضًال فضله.
�لكن قصد� مّما كتبت 	لدفاv عن 	لدين �	لعلم، قد �قفُت 
باله  	لدنيا َمن يخطر على  على هذ	 قلمي �لساني. �K: كا: في 
بدعو�   �6 بشكو�  منه،  يمنعني   �6 عنه  يكّفني   :6 يستطيع  6نه 
نفَسه  يمّني  فإنه  بِعد	�،   �6 باستبر	�   �6 بترهيب   �6 بترغيب   �6

	لُمحا_".
�هكذ	 	نتهت Kحد� 	لمعا�R 	أل�بية 	لتي خضتها في حياتي 

من R6بعين سنة كاملة، �ما كا: 6كثرها.
*   *   *
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-١٧٢-
mإلسال	6ند�نيسيا �

هذI 	لحلقة ليست من صلب 	لذكريا، �لكنها تجي� معها 
 I6جد� عليهم مّما 6سر�� �	تأتي على هامشها، �لعلها 6نفع للقّر
 علّي لّما قر6 	لنا� �R� بًا على 6سئلة	من �كرياتي. 6كتبها جو
�صفي ألند�نيسيا، 6سئلة يقو_ مرسلوها: متى �خل 	إلسالK mلى 
6ند�نيسيا �ما تاRيخه فيها؟ �6نا 6قو_ لكم 	لحّق: لقد عشت ما 
عشت من عمر� قبل 6: �6هب Kلى 6ند�نيسيا �6نا ال 6عر� شيئًا 
عن �لك، أل: 	لمستعمرين �6قعو	 	لفرقة بيننا حتى صاR َمن في 
غربّيها،  في  عّمن  يعر�  يكا�  ال  	لمسلمين  من   wRأل	 شرقّي 

�	لو	جب عليهم 6: يكونو	 6سرU �	حدK ،UخوU متعاRفين.
6ند�نيسيا،  من   ُعد لما  	لسؤ	_  هذ	  مثل  جا�ني  �لقد 
فأجبت عليه من �K	عة �مشق في حديث �6يَع قبل 6كثر من ثالثين 
سنة. �لقد كنت 6كتب يومئذ 6حا�يثي في 	إل�	عة فصرُ 6لقيها في 
	إل�	عة �في 	لر	ئي 	Rتجاًال، ال 6ُعّدها �ال 6كتبها. قلت في مطلع 

�لك 	لحديث(١):
______________________

(١) 	نظر فصل >Kسالm 6ند�نيسيا< في كتاY >في 6ند�نيسيا<، �هذI 	لحلقة 
منقولة عنه ببعض 	لتصر� (مجاهد).
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6حّب 	ليوm 6: ُتوُلوني 	لمزيد من 	نتباهكم، فإ: هذ	 	لحديث 
في خمس  سنة  ثالثمئة  فيه حو	��  6لّخص   :6 حا�لُت  صعب. 
عشرU �قيقة، فما تسمعونه مني في 	لدقيقة 	لو	حدU صّرm 	لدهُر 

في تأليفه عشرين سنة.
�لئن كا: صعبًا عليكم سماعه �تتبُّعه لقد كانت كتابته 6صعَب 
علّي، ألني قر6 6كثر من 6لف صفحة �سألت Rجاًال كثيرين في 
 على كتابة هذI 	لصفحا 	لعشر. ال 6قولها Rلبال� حتى قد	تلك 
مّنًا عليكم، فلكم 	لمّنة K: 	ستمعتم 6مثا_ هذ	 	لحديث �تركتم ما 

ُيطِرY �يسّلي مّما تذيع 	لر�	ّ�، �لكن لتعرفو	 قدR ما بذلته فيه.
Kلى   Rالستعما	 ��خو_   mإلسال	 �خو_  عن  	لحديث  هذ	 
6ند�نيسيا، يتلوI حديثا: من جنسه: حديث عن جها� 	ألند�نيسيين 
6ند�نيسيا.  �	ستقاللهم، �حديث عن 	ألحز	Y �	لجمعيا في 
 ،	RشاK ّالK كله 	عليكم من هذ wعلى 6ني ال 6ستطيع 6: 6عر
أل: 	لتفصيل في 	لكالm عن 6ند�نيسيا يحتا� Kلى كرسي مستقّل في 

.Yلطّال	� �Rّلمد	ليه فيها K لجامعة �سنة كاملة ينقطع	
	لبال� 	إلسالمية تجعل من مو	ّ�ها  	لجامعا في  �يا ليت 
تدRيس 	للسا: 	ألند�نيسي 	لذ� يتكلم به 6كثر من مئة �خمسين 
مليونًا من 	لمسلمين في 6ند�نيسيا �في 	لماليا (ماليزيا)، �	للسا: 
	أل��R 	لذ� يتكلم به 6كثر من ثمانمئة مليو: في 	لباكستا: �	لهند 

منهم مئة �خمسو: مليونًا من 	لمسلمين.
 Rلنائية حتى صا	 Rلجز	 Iلى هذK mإلسال	بعد، فكيف �خل �
ناسًا، �6غناها  	لدنيا، �6كثرها  6كبُر ��لة Kسالمية في   mليو	 منها 
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R6ضًا؟ من 6ين �صل 	إلسالK mليها؟ �متى �خلها؟ �كيف 	نتشر 
 نظر �لقد  يعرفه،  من  عرفت  �ال  �لك  6عر�  كنت  ما  فيها؟ 
في 	لكتب 	لتي �صَلت Kليها يد� فلم 6جد فيها عن �لك 	لخبر 

	ليقين.
�لّما كنت في 6ند�نيسيا عرضت على 	لدكتوR سوباRجو، 
 Rلذ� كا: �?يرها سابقًا، 6: ُيمّدني بالمصا�	جية Rلخا	 Rمستشا
 URلسفا	 يفعل. �سألت   :6 فنسي  6ند�نيسيا،  للكتابة عن  	لكافية 
	ألند�نيسية في مصر فلم ُتِجب، مع 6: هذI 	لدعاية 	لتي قمت 
بها مجانًا من �K	عة �مشق قبل ثالثين سنة �في >	لشرS 	أل�سط< 
	ليوm ُتشتر� عا�U باألمو	_ 	لطائلة، �ال �R�6 ما ُحّجة 	لقوm في 

.w	إلعر	 	هذ
	بن  	لمغربي  	لرّحالة  كتبه  ما  هو  �جدته  عربي  نّص   m6قد
بطوطة، فقد �صل Kلى سومطرU �سّماها جا�U، جا�ها من 	لهند 
 >Uسم >جا�	بعين يومًا. �يظهر 6: R6 بعد Rحلة في 	لبحر 	ستمّر
كا: ُيطَلق على مجموعة من 	لجزR، ألنه بعد 6: تبّين 6نه �صل 
Kلى جا�U صّر� بأ: 	سم 	لمدينة 	لتي �خلها سومطرU، �يبد� من 
كالمه 6نها كانت في 	لنصف 	أل�_ من 	لقر: 	لثامن 	لهجر� (�6 
نحو سنة ١٣٥٠ ميال�ية) عريقة في 	إلسالm؛ فالملك مسلم 	سمه 
	لمذهب متفّقه، �	لعلما�  	لظاهر، �هو شافعّي  	لملك  	لسلطا: 
منتشر  	لعربي  �	للسا:  ُمعَلنة،  	إلسالمية  �	لشعائر  كثير�:، 
متمّسك   Uللصال مقيم  	لمذهب  شافعي  كله  �	لشعب   ،mمفهو�

.mباإلسال
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 Yلملك ��صف ثيا	قد �صف -على عا�ته- كيف قابل �
 	لقوm �6نها هذ	 	إل?	R (	لفوطة) 	لتي نر	ها 	ليوm، ��صف 	لعا�	
جغر	فية  عن  شيئًا  يذكر  لم  �لكنه   ،	لنبا  v	6نو�  �	لُمو	َضعا
	لبال� �تاRيخها �	سم هذI 	لمملكة �حد��ها �ِصالتها بجير	نها.

�	لذ� يغلب على ظني 6: 	إلسالm قد �خل Kلى هذI 	لجز	ئر 
قبل 6: يصل Kليها 	بن بطوطة بأكثر من قر: �نصف 	لقر:، حمله 
Kليها 	لتّجاR 	لمسلمو: من طريَقين: من بال� 	لعرY، �ال سيما من 
حضرمو (�	لحضاRمة فينيقّيو 	لعصوR 	لحديثة، يضربو: في كل 
ُلّج �يخوضو: كل بحر �يوغلو: في 	لبال�، �ال تز	_ جالياتهم 
تمأل 6ند�نيسيا �	لماليا، �6 ماليزيا)، �من بال� 	لهند، �ال سيما 

من ُكُجر	 على 	لشاطئ 	لغربي.
بد6 	لنا� في شمالي سومطرU يدخلو: في 	إلسالm 6فر	�	ً، 
ثم صا�R	 يدخلو: فيه 6فو	جًا، ثم 6ّلفو	 حكومة قوية هي مملكة 
	لمستعمرين  تجاهد  لبَثت  �	لتي  بطوطة،  	بن  ?	Rها  	لتي  6بتشيه 
	لبرتغاليين �6ًال ثم 	لهولنديين حتى ُقضي عليها سنة ١٩٠٤، �6 

بعد ?ياUR 	بن بطوطة بأكثر من خمسمئة �خمسين سنة.
مع سلعهم   mإلسال	 مبا��  يحملو:   Rلتجا	 �	ستمّر هؤال� 
 Uحد	� Uبه قفز Kليه، ثم قفز�	  Kلى كل مكا: يصلو:  �بضائعهم 
من سومطرK Uلى شرS جا�U، �كا: 	لفضل في هذI 	لنقلة لرجل 
 قرية R? لّما 	سمه Kبر	هيم (�قد مّر 	لكالm عنه في هذI 	لذكريا
كاR	شيك) �منها �خل سوR	بايا، ثم 	متّد Kلى 6طر	� جزيرU جا�U؛ 

�6 6نه مشى من 	لطر� 	لبعيد عّنا Kلى 	لطر� 	لقريب مّنا.
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 K: 	إلسالm كالنبع 	لصافي؛ كّلما 	بتعدَ عنه مياهه تعّكَر
	بتعد عن   :6 بعد   Rلديا	  Iلى هذK  mإلسال	تلّوَثت، �قد �صل �
	لنبع، 	بتعد في 	لزما: �في 	لمكا:، �قد حمله تّجاR لم يكونو	 
 ،Uمتفّرغين للدعو Uُ�عا 	لعلم �لم يكونو	لى K قّط علما� منقطعين
 ،URلتجا	لكسب �	ّنما كا: هّمهم K mإلسال	لم يكن هّمهم نشر �
في   Rلنا	  Rنتشا	 مثل  6يديهم  على   mإلسال	 	نتشر  فقد  �لك  �مع 
 Iهذ عّم  حتى   ،mلظال	  طّيا بين   Rلنو	  Rنتشا	  �6 	لقش   m	6كو
	لجزRَ فصاR فيها 	ليوm 6كثر من مئة �خمسين مليو: مسلم، كانو	 
-لوال ما حاS بهم- من 6كثر 	لمسلمين حماسة لإلسالm �حبًا له 
 Rخيا 	ستهم له لكانوRقباًال عليه، �لو كا: علمهم بحقائقه كمماK�

.wRأل	مسلمي 
على   Rلتّجا	 هؤال�  Kقبا_   mإلسال	  Rنتشا	 ��	عي  من  �كا: 
	لز�	� بالجا�ّيا. �ُهّن من 6حلى 	لنسا� حال�K� U: لم يكّن من 
ُتصَنع  	لتي  مصر  في  	لمولد  كعر	ئس   حلو	 جماًال،  6جملهن 
 من 	لسّكر 	لهّش 	لطر�! ال تكا� تعمل فيهن 	ألياm، �ُهن ��	
Rّقة �طاعة للز�� �Kخال� للعشير، فُولد من هذ	 	لز�	� جيل 
جديد ما عر� Kّال 	إلسالm ألنه ُ�لد فيه �نشأ عليه، جيل يجمع 
مز	يا 	ألبوين �سجايا 	لجنسين، هؤال� 	لتّجاR 	لمغامرين �	لنسا� 

من 6هل 	لبال�.
6حّب  فقد  غريب؛  حا��  كا:  ميال�ية   ١٤٥٠ سنة  �في 
	لمسلمة   Uَألمير	 	لوسطى،   Uجا� ملك  �يجايا،  كرتا  	لملك 
6تشمبا، �سألها 	لز�	� فأَبت حتى ُيسِلم، فأسلم. �كا: Kسالمه 
 فاتحة عهد جديد 	نتشر فيه 	إلسالm في جا�U 	لوسطى، �نشأ
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 Kسالمية صغيرU، ثم 	تحد سنة ١٥١١ �6علنت 	النفصا_ 	RماK
عن Kمبر	طوRية ماجافاهيت، �تو	لى عليها 	لملو� حتى جا� 	لملك 
فاني �6نس 	لقائد 	لباvR، فقضى على هذI 	إلمبر	طوRية 	لعظيمة 

سنة ١٥٢٦ ميال�ية.
 Uباألمير  �ليتز� 	لملك  �لك  فيها  6سلم  	لتي  	لسنة  �في 
	لمسلمة نز_ 	لبرتغاليو: تلك 	لجزR. جا`�	 تجاR	ً ُمحاسنين، ثم 
طمعو	 في 	لبال� فتدّخلو	 في سياستها، ثم عمد�	 Kلى 	لمخاشنة 
بعد 	لمحاسنة. �بد6 عصر 	لجها�، �كانت مملكة 6بتشيه في قّوتها 
 Uلُمفَر�	ئر 	لجز	حل �	لسو	 �	ّال 6طرK :عظمتها فلم تدعهم ينالو�

.Uلبعيد	
��صل 	إلسالK mلى جا�U 	لغربية 	لتي فيها جاكرتا، �	نتشر 
	إلسالمية،   mبنتا مملكة  حسن  	لسلطا:   m6قا� 6هَلها.  �عّم  فيها 
شما_  في  6بتشيه  مسلمة:   _�� R6بع   Uجا��  Uسومطر في   Rفصا
 mفي �سطها، �بنتا m	Rَمتا� ،Uجا� Sتشيه في شر	كر� ،Uسومطر
 Iلمسلمة في هذ	 	Rإلما	من  في غربها. �قامت بعد �لك عشر	

.Uلمسكو: منها ثالثة �ال� جزير	لتي ُيَعّد 	 Uلمتباعد	 Rلجز	
�ما ?	_ 	إلسالm يمشي Kلى 6طر	� 	لبال� بال �عو� U	vٍ �ال 
سيف مجاهد، يمشي على قدميه بقّوته �مز	ياI ال يحمله 6حد، 
	لسيف  	لجها� �سّلت  حتى قامت حكومة متاR	m، فنشر R	ية 
 نشر 	إلسالm في 6طر	� 	لبال� 	لتي لم يكن �صل Kليها، �	R6�

.فكانت حر�Y متصلة �غز�	
 Rلميال�� حتى صا	لسا�� عشر 	لقر: 	 mلم يَكد ينصر�
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-يا سا�U- �صلت طالئع  	لتاRيخ  �لك  بعد  كلها مسلمة.   Uجا�
قوية،   �فيها حكوما مسلمة  كلها  �	لبال�  	لهولنديين، �صلو	 
�	لحر�Y �	لمنا?عا متصلة بينها �بين 	لبرتغاليين 	لذين مّر على 
 Yلحر	 قر: �نصف. �كانت  نحو من  	لبال�   Iلى هذK �صولهم 
قائمة في R�6ّبا بين هولند	 �Kسبانيا �	لبرتغا_، فرّحب بهم 6هل 
	لبال� لّما 6علنو	 6نهم يريد�: Kنقا�ها من 	لمستعمرين 	لبرتغاليين. 
 Rلنا	لى K Rلنا	لذ� يفّر من 	6: � ،Rكله نا Rالستعما	6:  	لم يعلمو�

ال ينجو من 	لحريق.
نز_ 	لهولنديو: ضيوفًا يعتمد�: على كرm 	لشرقي، يبسمو: 
بل  	لوّ�  ليؤكد�	  ال  �يصافحونه   ،Iليسحر� بل   Iليسّر� ال  له 
ليختبر�	 قّوU 	ليد، �يسألونه ال ليطمئنو	 لحسن 6خباIR بل ليعرفو	 
	لمكنو: من 6سر	IR... �هذI مقّدمة كتاY 	الستعماR. ثم جا`�هم 
بالسلع 	أل�Rبية، �ما كانو	 يحتاجو: Kليها �ال تقوm حياتهم عليها، 
�يأخذ�: ثمنها ثر�	 R6ضهم �خير	 بال�هم... �هذI هي َتتِّمة 

	لمقّدمة.
�تلو	   ،Rالستعما	  Yكتا  ،Yلكتا	 فتحو	  منها  فرغو	  فلما 
	أل�لى   Uلمعاهد	 فعقد�	   .	لمعاهد	  Yبا �هو   Yبا  _�6 منه 
	لبال� بتحصين جزيرU 6ميونيا ��فع  سنة ١٦٠٠، فتعّهد�	 ألهل 
على  يريد�:  ال  �	حتسابًا  Kيمانًا  عنها،  	لبرتغاليين  	لمستعمرين 
للبال�  	لحب  Kّال  �لك  Kلى  يدفعهم  ما   ،ً	Rال شكو� جز	�  �لك 
�	لرغبة في حفظ 	ستقاللها �Kنقا�ها من 	لمستعمرين 	لبرتغاليين 
6عد	� 	لجميع! ثم Kنهم -خدمة ألهل 	لبال�- َيقبلو: 6: يحملو	 
على عو	تقهم تصريف منتجاتها �شر	� حاصالتها، ينفر��: بذلك 
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 Sهو نفا 	لعظيم... �هذ	لشر� 	 	كهم 6حٌد هذRحدهم لئّال يشا�
	لمستعمرين.

�تتالت بعد �لك 	لمعاهد	 كما تتالى 	لحلقا �تتر	بط، 
 فيكو: منها سلسلة طويلة هي قيد 	لحّرية �Rباy 	الستعماR. �جّر
 v?لهولنديَة فتنا?عت مثلما تتنا	 	لهائلُة 	لشركاِ 	ألRبا� 	لطائلة 
	لضباv على 	لفريسة، �خا� 	لعقال� منهم 6: يفوتها كلها 	لربح، 
 على Rلهولندية<، فسا	لشرقية 	لهند 	منها جميعًا >شركة  	6ّلفو�
 نهج شركة 	لهند 	إلنكليزية، �كانت حكومة �سط حكومة. �بد6

.Rالستعما	 Yفي كتا Uفصو_ جديد
من  	لبال�  �حماية   	لمعاهد	 حكاية  	لشركة   �6عا�
 Iلذئب ليكو: لحمها له �حد	لنعجة من 	لبرتغاليين: �ئب يحمي 	
��: 6خيه في 	لذئبية! �لكن 	لبال� لم تِصر في �لك 	لعهد نعجة 
بعُد، بل هي غابة �سا� �لكنها متفرقة متنا?عة، ثم K: 6كثرها نائم 
يحلم �سط 	لغاY، �هذI هي عّلة 	لعلل في 	لشرS: 	لنوm �	لغفلة 
 mإلسال	  wR6 من  6جنبيٌّ  ملك  ما  �لوالها   ،v?لتنا	�  mالنقسا	�

شبر	ً �	حد	ً.
�مشى 	الستعماR في طريقه مرحلة 6خر�، فاستأ�َنت 	لشركة 
6: تقيم على 	لسو	حل مخا?: لتجاRتها لتحميها من 	لمستعمرين 
	لبرتغاليين (�	ئمًا 	لُحّجة هي �فع 	لمستعمرين 	لبرتغاليين). ��6َنت 
بذلك 	لممالك 	ألند�نيسية، فامتأل 	لسو	حل بحصو: هولندية 
قوية، فيها 	لجند �	لعتا� �لكن 	سمها 	لرسمي مخا?: 	لشركة، 

�ليس فيها Rسميًا Kّال 	لبضائع 	لمَعّدU للشحن.
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 yفي شو Uحل كثير	مرحلة 6خر�، بل مر Rالستعما	مشى �
 vRلبا	لذكي 	لسياسي 	لقاسي �	لصلب 	حد، حين جا� بالقائد 	�
	ألسا�  6ند�نيسيا  في  	لهولند�   Rلذ� حفر لالستعما	 >كو:<، 
�R6سى 	لدعائم �Rفع 	ألRكا:، �ساR به شوطًا كبير	ً لم يصله َمن 
كا: قبله. فقد كا: للشركة 	لفر�v 	لكثيرU �	لمخا?: 	لتي 6نشأتها 
�جعلتها قالعًا، فاستأ�: حكومة بنتاm في Kقامة مركز عاmّ للشركة، 
�مقّر  	لبال�  عاصمة  سيكو:  	لمركز  هذ	   :6  Rِتد �لم  له  فأ�نت 

	الستعماR، �مبعث 	لناR 	لتي تأكل 	لحّرية �	الستقال_.

 (mليو	جاكرتا ) 	حتفا_ ضخم 6طلق على مدينة جاكتر	في �
Kليها،   Uلهجر	  Yبا للهولنديين  �فتح  	لهولند�  >بتافيا<  	سم 
�R6ضى 6صحاY 	ألR	ضي من 	لزعما� �	ستغّل عمل 	لعما_ بما 
 يشبه 	لسخرU 	لمّجانية. �جا� 	إلنكليز 	لبلد لّما �6R	 هذI 	لخير	
ينا?عو: كو: هذ	، �غلبوI عليه، فعا� بعد شهوR �	سترّ� ما 6ُخذ 

منه �طر� 	إلنكليز.

ثم سفر هولند	 عن �جهها �خلعت هاتيك 	لبر	قع 	لتي 
�6قبلت  	لكا�بة،   	لبسما عليها  Rسَمت  �	لتي  تغطيه  كانت 
سنة  �في  هولندية،  مدRسة   _�6  ١٦١٧ سنة  فأّسست   Uمستعِمر
 .Rلالستعما �	لدين  	لِعلم  تستغّل  هولندية:  كنيسة   _�6  ١٦٢٤
 Rتها هو �ستو	تها �عا�	غريبًا عن معتقد ً	Rضَعت للبال� �ستو��

.Yلحر�	� 	Rلثو	قامت � v	لنز	بتافيا، �بد6 

�كا: ميز	: 	الستعماR يرجح تاUR �يطيش تاUR، تبعًا للحالة 
	لسياسية في R�6با. فلما 	حتّل نابليو: هولند	 سنة ١٧٩٥ تألفت 
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بتافيا< بقَيت Kلى سنة ١٨٠٦،  حكومة هولندية باسم >جمهوRية 
لمصالح  �R6َضهم  �سّخرتهم  	أل��  6لو	:  	ألند�نيسيين  �6	قت 
تجاRها. �في سنة ١٨١١ سيطَر على 	لبال� شركة 	لهند 	لشرقية 
Rفلس  	لشهير  	إلنكليز�  	لقائد  	لموقف  بطل  �كا:  	لبريطانية، 
	لذ� �كرُته لّما تكلمت عن سنغافوUR، فأصلح في 	إل�	UR �كا: 
Kلى هولند	،  	لبال�   نابليو: عا�  mُهز �لّما   .��6 ُحكمه 6خّف 
 قانو: 	لزR	عة 	لذ� غصبت فيه خير	 	لبال� كلها (كما Rَفأصد
تصنع 	آل: Kسر	ئيل في فلسطين) لتعّوw ما فقَدته من 6مو	_ في 
حر�Y نابليو:، �كانت مجاعا ما في Kحد	ها مئة 6لف في 
 (�Rما) R	��� أل�_ (6كتوبر) ١٨٤٩	نج فقط ما بين تشرين Rسيما

.١٨٥٠
*   *   *

مّر 	الستعماR 	لهولند� في 6ند�نيسيا بأRبع مر	حل:
كا:   ،١٨١٦ Kلى   ١٦٠٠ من  سنة،  مئَتي   	متّد فمرحلة 
 Uلقّو	بالحيلة 6حيانًا � مغامرين، يتوسلو:   ً	Rلهولنديو: فيها تجا	
 حينًا Kلى 	متال� 6طر	� 	لبال� �	لسيطرU على ملوكها بالمعاهد	
كل   ،mألما	 Kلى  �لك  خال_  يتقدمو:  �هم  خير	تها،   mستال	�
 U6كثر جا� تمّكنًا �نفا�	ً، حتى ملكو	  يزيدهم  يوm يدخل عليهم 

.Rلصغا	 Rلجز	ً من 	كثير� Uسومطر �	6طر�
تأسيس  مرحلة  كانت   ١٩٠٤ Kلى   ١٨٥٠ من  �مرحلة 
	لملو�  بين   vإليقا	� طريق،  كل  من  	لما_  �جمع  �توطيد، 

�	لتزّلف بالحيلة Kلى قوّيهم �	لسيطرU بالقوU على ضعيفهم.
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�مرحلة من ١٩٠٤ Kلى 	لحرY 	أل�لى، كانت مرحلة تغّلب 
�ظفر، فقد تّمت 	لسيطرU على 6كثر 	لملو� �	لحكوما، فمنهم 
من 	ستسلم فبقي له 	سم بال حكم �كيا: بال سلطا:، �منهم من 

حاYR �حدI فُغلب.
لنا جميعًا،   Uعبر فيها   Rٌ6مو للمستعمرين  مّكن  	لذ�  �كا: 
عبرU لمن يريد 6: يعتبر بغيرI، �6لها: هذ	 	لتفّرS �	النقساm؛ لقد 
كا: في كّل جزيرU ��لة لها عَلم �لها جيش، مع 6: 	للسا: �	حد 
�	لدين �	حد �	ألwR �	حدU، �ما من �	vٍ لهذ	 	لتعّد� Kّال خو� 

	لحاكمين على سلطانهم.
�	لثاني: 6: 	ألwR كا: 6كثرها ملكًا للزعما� �	لناُ� يعملو: 
فلما  يشبعو:،  يكا��:  ال  �هم   Y	لد�	 َتشبع  فيها،   Yّ	كالد�
به  فضربو	  َسوطًا  	تخذ�هم  	لزعما�  	لمستعمر�: هؤال�  	ستما_ 
	لنا�، حتى �K	 6منو	 	لنا� عا��	 Kليهم فضربوهم هم بسوطهم.

تكن  لم  	لتي  	لمنظَّمة  	القتصا�ية   Yلحر	  Iهذ �	لثالث: 
تعرفها تلك 	لنفو� 	لطّيبة 	لتي ال تز	_ على 	لفطرU. 6ضرY عليها 
مثاًال �	حد	ً: لّما 	?�هر صناعة 	لدخائن (	لسجائر) 	لوطنية سنة 
 فاشتر 	ألجنبية   	لشركا  جا� عليها،  	لنا�  �6قبل   ١٩٣٣
6عّد�ها  	لمصانع 	ألند�نيسية فوضعوI في مخا?:  6نتجته  ما  كل 
تبّد_ شكله،  ُتفِسد طعمه �ال  كيميائية   عليه غا?	 �6مّر�	  له، 
	لسعا_  منه  6صابهم  	لنا�   I6خذ فلما   .S	ألسو	 في   Iعرضو ثم 
�	لمرw فضاعت ثقتهم بالمصنوعا 	لوطنية �6عرضو	 عنها حتى 

ماتت �6غلقت معاملها.
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�	لر	بع: 	لمستشرقو:، �6 �	حد منهم على 	لتخصيص هو 
 mإلسال	ألّمة هو 	 Iهذ Uلذ� 6علن 6: سّر قّو	غر�نيه، R6سنو� هو
�6نه ال يمكن قهرها Kّال بمعرفة هذ	 	لسّر. �قد حّقق بنفسه ما 6علنه 
 Rأل?هر ��هب فجا�	في  �R�� ،لعربية	تعّلم � mإلسال	فاّ�عى 
�خل  ثم  �	لعربية،   mإلسال	 في  	لعلما�  من   Rحتى صا مّكة  في 
�يخطب  �يعّلم   �Rّيد فيها  �عا�  مسلمًا  عالِمًا  6بتشيه  مملكة 
 ��يؤm 	لنا�، �عينه تلحظ كل شي� �قلمه يسّجل، حتى 6خر
ُتَعّد 	لمو�R 	ألقرY لكل من يكتب عن  للنا� هذI 	لكتب 	لتي 
هاتيك 	لبال� �	لتي كانت لهولند	 6كثر من جيش، ألنها صنعت ما 
 Yلجيو� حين جعلت منها �من صاحبها �ليًال في حر	لم تصنعه 

	لمسلمين في 6ند�نيسيا.
هولنديين  من  	ألجانب  للمهاجرين   Yلبا	 فتح  �	لخامس: 
�صينيين �سيطرتهم على مر	فق 	لبال� �	متالكهم مو	�R خير	تها. 
�هم قوm مستثمر�: ال يهّمهم Kّال 	لكسب، فهم بذلك عو: أل: 
 	لشركا 6مو	_   ��`R بلغت 	الستثماR حلف 	الستعماR. �قد 
	ألجنبية في 6ند�نيسيا سنة ١٩٣٧ ثالثمئة �سبعين مليو: جنيه، 
 6ند�نيسيا سنة R? منها مئتا: �خمسو: مليونًا للهولنديين. �لّما
١٩٥٤ كا: 6كثر مر	فق 	لبال� من مّطاy �سّكر �غيرهما ال تز	_ 

.في يد هذI 	لشركا
*   *   *

على 6نه ليس في 	لدنيا خير محض �ال شّر محض، �ما من 
مصيبة ال تجّر نفعًا. �لقد كا: من منافع 	الستعماR (�هو شر �ضّر) 
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6: �6خل في 	لبال� ?R	عا جديدU �صناعا، �6نه �ّحدها بعد 
6: كانت متفّرقة، �لّقنها ��Rسًا 6حسَنت 	الستفا�U منها، �6طلعها 
على سّر 	لحضاUR 	أل�Rبية فذهَبت ِجّدتها �بطل سحرها لّما ُعرفت 

حقيقتها.
�لم يهد6 	ألند�نيسيو: سنة �	حدU خال_ هذ	 	لعهد 	لطويل، 
�لم يستنيمو	 Kلى 	لضيم �لم يستريحو	 Kلى 	لمذّلة، بل كانو	 يهّبو: 
6بد	ً ثائرين في �جه 	لغاصب مد	فعين عن حريتهم مجاهدين في 
 Iحد� Rفر�ية، كل يثو 	Rبهم ��ينهم، �لكنها كانت ثوR سبيل
�يقاتل �حدI �	آلخر�: ينظر�:. �لو ثا�R	 جميعًا �قاتلو	 جميعًا 

كما فعلو	 6خير	ً لتّم لهم هذ	 	لظفر باالستقال_ من عهد بعيد.
�هذI من ِعَللنا 	لمزمنة: باY مغلق يأتي كل مّنا يدفعه فال 
 Iفعنا� �لو   ،Iحد�  Yفيجّر  Iغير �يأتي  �يقعد،  فيدعه  ينفتح، 

جميعًا �فعة �	حدU النفتح لنا.
�6كر منها   �حر�Y ال 6ستطيع 6: 6حصيها، �لكن 	Rثو
على سبيل 	لمثا_ حر�Y حكومة بنتاm من سنة ١٦١٩ Kلى سنة 
�طر�   �	لنجا لها  ُيكتب   :6 كا�  	لتي   Yلحر�	  Iهذ  .١٦٢٨
	لو	غلين في 	لبال� لوال تلك 	لِعّلة، 	لعلة �	تها؛ فإنها لّما قامت 
 mلم يكن من بنتا 	هولند YRلقوية سنة ١٦٢٨ تحا	 m	Rحكومة متا
في  6ختها  على  معهم  ��قفت  	لمستعمرين   Yحر ترَكت   :6 Kّال 
	لدين �	لوطن متاR	m، مخافة 6: تقضي عليها �تغلبها على R6ضها! 
ُيَعّد مئة 6لف  �مع �لك فقد عا� متاR	m بالجيش 	لجّر	R 	لذ� 
�	لذ� ال تقف في �جهه هولند	 �ال بنتاm، �لكن 	لهولنديين لّما 
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 عجزهم عن حر� 
لسيف عمد�
 �لى حر� 
لغد� �
لمكر، ���

لجيش يهلك جوعًا  
فأحرقو
 مخا-( 
لر- �عنابر 
لمؤ( �تركو
 هذ

�مرضًا.
�في سنة ١٨٢٥ كانت 
لثو�7 
لر
ئعة، ثو�7 
لعالِم 
لمجاهد 
 .C

لصابر 
ألمير Gيبانيكا�
، �هو 
بن همنوكوبو
نا 
لثالث ملك متا�
ُ�لد في بالطه سنة ١٧٨٥، �لكنه 
تصل من مطلع شبابه بشيخ 
ضاX مني 
سمه 
آل( (ألني كتبته في ��قة فلم �جدها ��نا �كتب 

لفصل)، فنّشأZ على 
لعلم �
لعبا7G، ثم كّرZ �ليه حيا7 
لفجو�  
هذ
 7]

� له منعزلة فاعتكف فيها مقبًال على 
لقرG _هب �لى�فتركها 

لتحفة البن حجر  �
لد�e، فحفظ 
لقرc( �نظر في 
لتفسير �قر�
�ُكُتب 
لغز
لي، ��قبل على 
لنظر في 
لتو
�يخ، فأخذ نفسه بإنكا� 

لمنَكر ��-
لته بيدZ، فاعترضه �بوZ، فأنكر على �بيه ما كا( عليه 
�لزمه باتباX سبيل 
لهدj، �لّما خال 
لعرi بوفا7 � k
من 
لمنَكر

G�Z عليه �باZ ألنه لم يَر نفسه �هًال لحمل �عبا[ 
لحكم. ���بيه �
 Gلعهو
�هذZ منقبة ال �عرفها لغيرZ، �ال �عرl في تا�يخ ��ليا[ 
جميعًا �جًال cخر �فض عرشًا ألنه لم يَر نفسه �هًال له �ّال معا�ية 


بن يزيد بن معا�ية بن �بي سفيا(.

لذين   Gلبال
 ألبنا[  �ظلمهم  
لهولنديين  عسف  
شتّد  �لّما 

جبًا عليه، فنشر �
يته �Gعا � Gَلجها
 j�� C
كانو
 يدعونهم 
ألقز

لمعا�o بينه �بين 
لهولنديين  k��ليه، �كا( 
بن ��بعين سنة. �بد
 ،k
سنو خمس   kستمّر
�  ١٨٢٤ سنة  (يوليو)  تمو-   ٢٠ في 
ُيَشّق  ال  �فا�سًا  با�عًا   ً
قائد �كا(  جميعها،  في  له  
لنصر  �كا( 
منهم   lالc ثمانية  �لفًا  عشر  خمسة   ]

ألعد من  �قتل  غبا�.  له 
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 	لمستعمر	 في  هولند	  جيو�  عنه   �عجز 	لهولنديين،  من 
فاستنجد�	 بأ�Rبا، فأنجدتهم بقّوU هائلة كسرها كلها، فأثا�R	 عليه 
	لنا� �جعلو	 لمن جا� به حيًا �6 ميتًا مكافأU ضخمة، فما نفعهم 
�لك شيئًا اللتفا� 	لنا� حوله �تعّلقهم به، برغم 6: 6كثر 	لزعما� 

كانو	 مع 	لمستعمر.
	لرغبة  فأعلنو	   ،Rلغد	 Kلى  	لسبل عمد�	  بهم  فلما ضاقت 
في 	الستجابة لمطالب 	ألمير ��عوK Iلى 	لمفا�ضة، فلما جا� في 
شهر Rمضا: (٨ شباy ١٨٣٠) قبضو	 عليه �6سر�I. �لم يكونو	 
كر	مًا في 6سرهم �ال نبال� في ظفرهم، ��6 نبل من غا�R؟ فلم 
 Iلتعليم، �نفو	للعلم � vالنقطا	منه بما عرضه عليهم من  	يرضو
 �6 ،١٨٥٥ yلى ٨ شباK فبقي فيها سجينًا منفيًا Rلجز	لى 6قصى K

Rبع قر: كامل ال ينقص يومًا �ال يزيد يومًا.
�كا: في شبابه �في كهولته �في ُملكه �في سجنه مثًال كامًال 
للعالِم 	لعامل �	لمسلم 	لكامل، �كا: يبد6 بنفسه �6هله في كل 
لّما خر� Kلى 	لجها� قا_ لز�جته: 	�هبي على  Kليه؛  خير يدعو 
 U6لمر	لمجاهدين. فأطاعت 	هللا �فّرقي كل ما نملك في 6سر 	بركة 
 ?�جا في  فقسمتها  بحلّيها   �بد6 ?�جها،  6مر  	لدّينة  	لوفية 

	لمجاهدين.
�لّما خر� 6حرS 	لهولنديو: �	IR، فر�ها من بعيد تتوهج 
ناRُها تأكل ماله �فرشه �كتبه، فقا_ لعّمه: 	نظر يا عّم، K: منزلنا 
في  منزًال  فلنّتخذ  منز_،   wRأل	 ظهر  على  لنا  يبَق  لم   .Sيحتر

	لجّنة.
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�مشى يدفع �مه ثمنًا لذلك 	لمنز_.
كانت ثوUR هذ	 	ألمير في �6	سط جا�U، على حين كانت 
�للحّرية   mلإلسال� هللا   URثو 6خر�،   URثو 	لغربية   Uسومطر في 
 >�Rبد< أل:  	لغّر	�<،  >	لجمعية   �6)  >�Rبد  mقو< ناRها   m6ضر
 �6 mلماليز�)، �قو	لمال�� (	ألبيض باللسا: 	ألغّر �6 	معناها 
 Yلثيا	 يّتخذ�:  كانو	  	لعلم  طلبة  من  جماعة  �هم  >جماعة<)، 
	لبيض فُعرفو	 بها، 	جتمعو	 على KنكاR 	لمنَكر �	ألمر بالمعر��، 
حتى �K	 	ستجاY لهم 	لنا� 6ّلفو	 >	تحا� 	لثمانية<، �هم ثمانية 
علما� من R6باY 	لسطوU �	لنفو�. �6علنو	 	لجها�، �كا: قائدهم 
�حاRبو	  يونجو_،   mماK باسم  ُيعر�  سحابو  مصطفى  	لشيخ 
	لهولنديين حربًا متصلة سّت عشرU سنة، من سنة ١٨٣١ Kلى سنة 
بحيلة  	لمجاهد  	لشيخ  هذ	  6ُسر  حتى  ناRها  تنطفئ  لم   ،١٨٣٧
	حتالو	 عليه بها �ُنفي Kلى 6قصى 	ألwR، �بقي في 	ألسر سبعًا 

�عشرين سنة حتى توّفي سنة ١٨٦٤.
 	لر�بّيا 	لهولنديين ماليين  كلفت  	لتي  	لهائلة   Yلحر�	 6ما 
�عشر	 من �ال� 	لرجا_ فهي حرY حكومة 6بتشيه 	لعظيمة 	لتي 
	لغّر �	حد	ً  	لحمر ��قائعها  معاRكها  	تصَلت  فقد  سمعتم خبرها، 
 	لتشكيال 6ما   .١٩٠٤ سنة  Kلى   ١٨٧٣ سنة  من  عامًا،  �ثالثين 
 Yحز  _َ�6 �مينوتو  جوكر�  سعيد  عمر   �	لحاّ 6ّلف  منذ  	لحديثة، 
Kسالمي، �هو >شركة Kسالm<، �ما كا: من 6مر 	الحتال_ 	لياباني 
�	لجها� �	الستقال_ فسيأتي خبرK I: شا� 	هللا في 	لحلقتين 	لتاليتين.

*   *   *
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-١٧٣-
6ند�نيسيا بين عسف 	ليابانيين

�نكث 	لبريطانيين

	لجريدU على خجل �	ستحيا�  Kلى  	لماضية  بالحلقة  بعثُت 
بعد  فبد	 لي  	لتاRيخ،  	لذكريا بل صفحة من  ألنها ليست من 
نشرها 6نها لقَيت بحمد 	هللا من َقبو_ 	لُقّر	� 6كثر مّما كانت تلقى 
به من نسيه من  تذّكر  تاRيخًا مطوّيًا  تنشر  	لذكريا؛ �لك ألنها 
 .Iيعرفو لم  هم   �6 تاRيخهم  نسو	  قد  	لمسلمين  �6كثر  	لنا�، 
R6سل Kلّي كثير �هتف بي كثير، يطلبو: 6: 6سر� عليهم كل 	لذ� 
	لمسلمو:  ليكو:  	لبال�،  تلك  في  	لمسلمين  تاRيخ  من  6عر� 
على بينة من تاRيخ Kخو	نهم، �ليستعين بما 6كتب مدRّسو 	لتاRيخ 

�	لمتكّلمو: في حاضر 	لعاَلم 	إلسالمي.
*   *   *

�جد كالمًا عن 	إلسالm في 6ند�نيسيا سابقًا لِما جا� في 
Rحلة 	بن بطوطة، هو ما �كرI 	لرّحالة 	إليطالي ماRكو بولو 	لذ� 
?	R شمالي سومطرU سنة �K ،m١٢٩٢ قا_ K: سكا: هذI 	لمملكة 

مسلمو:.
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�قد 	كُتشف حجر في مقاطعة ترنشانو بشبه جزيرU 	لماليو 
بين  يلفظونها  ألنهم   ،URتا �	لماليو   URتا 	لماليا  ُتكتب  (�هي 
	أللف �	لو	�)، �على هذ	 	لحجر كتابة باللغة 	لمال�ية �بالرسم 
 ،mإلسال	 vباتبا IعاياR لمقاطعة قد 6مر	 Iلعربي فيها 6: حاكم هذ	
�فيه �كر لبعض 6حكاm 	إلسالm باالختصاR، �تاRيخ هذ	 	لحجر 
>يوm 	لجمعة ... شهر Rجب سنة 	لسرطا: بعد عصر 	لرسو_ ‘ 
بسبعمئة �	ثنين...< غير 6نه لم ُيعر� ما هو 	لعد� 	لمكتوY بعد 
Rقم 	ثنين أل: 	لجز� 	لباقي من 	لحجر مفقو�. �6 6: تاRيخ �خو_ 
	لثاني عشر ��6	ئل  	لقر:  بين �6	خر  6ند�نيسيا كا:  	إلسالK mلى 

	لقر: 	لثالث عشر 	لميال��.
 :6 6ند�نيسيا  Kلى   mإلسال	 �خو_  بد	ية  عن   �جد �مّما 
	لساحل  على   	لواليا Kحد�   ،Rمالبا سلطا:  محمد  	لسلطا: 
	لغربي 	لجنوبي من 	لهند، تنا?_ عن 	لعر� البنه 	ألكبر �لبس 
 	Rلى مينا� سيمو�K لتصّو� �6بحر على ظهر سفينة	� Uلزها�	 Yثيا
على 	لشاطئ 	لشرقي 	لشمالي من جزيرU سومطرU، فقابل 6ميرها 
�عرw عليه 	إلسالm، فأسلم �نو�� به ملكًا عليها باسم >	لملك 
نطق  من   _�6 كا:  مير	سيلو،  �	سمه  	لملك،  هذ	  	لصالح<. 
 mلى 6: توّفي سنة ١٢٩٧K لبال�، �بقي	بالشها�تين من ملو� تلك 

�	إلسالm لم يتجا�? بعُد حد�� مملكته.
	لسلطا:  بجا�U هو  6: سلطانًا مسلمًا  	لجا�ية  	لكتب  �في 
�خر  	لخامس،  بر	�يجايا  	لملك   :6  Iخبر من  كا:   ،�	لفتا عبد 
ملو� ماجاباهيت، كانت له جاRية حملت منه، فخشي 6: ُيفتَضح 
6مرI فبعث بها Kلى 	بنه حاكم فيلمبانغ �6هد	ها Kليه، فلما �صلت 
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�لجا)ية تزّ�جها �بنه حاكم فيلمبانغ بعد �� �لد� مولو��ً للملك. 
بلغ �شد, �فضى   �./ �لصبي في كنف هذ� �ألمير، حتى  �ترعر9 
/ليه بالسّر ��� �با, هو ملك ماجاباهيت �لجا�> �لبو.>، ���صى 
�طلَعته  كبر  فلما  �مه،  عند  �لوصية  �فاته �حفظ  بعد  بالُملك  له 

عليها.
�قدE �لبالَ� �حُد �لدعاJ �لسابقين /لى �إلسالE في طريقه /لى 
جا�J، �هو علي بن /بر�هيم (�لذ> ُعرO �خير�ً باسم سونا� �نبيل) 
فاستقبله �ميرها ��كرمه ��سلم على يديه، ��سلم .لك �لشاQّ �بن 
يكو�   �� )�جيًا   >Uلفتا� >عبد  �لد�عية  �سّما,  ماجاباهيت،  ملك 

�لفتح على يديه.
ملك  /لى  بقر�بة  يمّت  /بر�هيم  بن  علي  �لد�عية  �كا� 
ماجاباهيت أل� �لملك تزY�ّ /حدX �مير�� كمبو�يا (كمبوتشيه) 
ملك  /لى  معه   Uلفتا� عبَد  فأخذ  خالته،  �هي  �لصينية،  بالهند 
�بد�  عظيمًا.  /كر�مًا  ��كرمه  حسنًا  �ستقباًال  فاستقبله  ماجاباهيت 
ينشر �لدين فأسلَمت خالته، �> ^�جة �لملك. �جمع �لملك كبا) 
)جا_ �لدين فشا�)هم في �مر هذ� �لقا�E ��ينه �لجديد، فقّر)�� 
�� يباحثو, فيما جاb به، �كانت مناظرJ ها�ئة �ستجاQ له بعدها 

من �ستجاQ ��صّر على �ينه �لقديم من �صّر.
��هتّم �لملك بالد�عية علي بن /بر�هيم فوّال, على بلدJ �نبيل 
�بنه  �لملك  ��لى  �نبيل<،  >سونا�  .لك  بعد  فُسّمي  بسو)�بايا، 
عبد �لفتاU على بلدJ بنتا)J �لتي �طلق عليها �سم �يمك، بعد �� 
صا)� عاصمة �لد�لة �إلسالمية �أل�لى في جزيرJ جا�J. فكا� 
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عبد �لفتاU هذ� ��َ_ ملك مسلم في جا�J، �كا� .لك في ���خر 
�لقر� �لخامس عشر �لميال�>.

��_ سلطا�  َمَلقة (َمالقاJ) ��لة /سالمية كا�  ��ُّسست في 
/سالمه  بعد   Oُعر� �سلم  �لذ>  )�جاكنشيل،  هو  سالطينها  من 
بالسلطا� محمد شا,، �هو �لذ> �ّسس �لد�لة �لَمَلقية �إلسالمية 
سنة E١٤٠٩، �في عهد, كثر مجيb تجا) �لمسلمين من �لهنو� 
��لعرQ ��لفرl /لى َمَلقة، �بقي /لى �� ما� سنة ١٤١١ فتوّلى 
�بنه �ألمير قاسم �لحكم �ُلّقب بالسلطا� �لمظّفر شا, �أل�_، �كا� 
�بنه �لمشهو)  ��ئب �لعمل على مصالح شعبه. �بعد �فاته َخَلفه 
�إلسالمية  �لد�لة  حد��  �ّتسَعت  �لذ>  شا,،  منصو)  �لسلطا� 
ُ�عَيت  (�لتي  بو)ْنيو  شما_  بر�نا>  /لى  �صلت  حتى  عهد,  في 
�لبال�  �نتشا) �إلسالE في  �لقديم َكالَمْنتا�). ��^���  �آل� باسمها 
نشر  يهمل  لم  �لحربية  بالفتوحا�  �نشغاله  )غم  �لسلطا�  أل� 
�إلسالE ��لدعاية له، �كا� مشغوفًا بتعّلم �صو_ �لدين ��لتشريع 
�إلسالمي، �تُوّفي عاE ١٤٧٧ �توّلى �لحكَم بعد, �لسلطا� حسين 

�لذ> ُلّقب بالسلطا� علي �لدين )عيت شا, �أل�_(١).
*   *   *

______________________
(١) من ��_ هذ, �لحلقة /لى هنا منقو_ ببعض �لتصرO عن �لصفحا� 
�أل�لى من فصل >لمحا� من تا)يخ �لدين ��لوطنية في �ند�نيسيا< 
�لمنشو) في كتاQ >في �ند�نيسيا<، �هو /جما_ٌ �عقبه تفصيل مهم 
من  �آلتي  �لقسم  �ما   .Qلكتا� في  )�جعه   bفمن شا مفيد،  �تطويل 
هذ, �لحلقة فهو منقو_ من فصل >�لحركة �إلسالمية في �ند�نيسيا< 

�لمنشو) في �لكتاQ .�ته (مجاهد).
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 I	ها من 6فوRفقد جمعُت 6خبا Uلجديد	إلسالمية 	لحركة 	6ما 
 Uلدعو	كا: R6 لمجالس، �مّمن لقيت من	لرجا_ �من 6حا�يث 	

	إلسالمية في 6ند�نيسيا لّما ?Rتها من ثالثين سنة.
قلت لكم K: 	لفضل كله فيها لرجل �	حد، هو 	لذ� شّق 
	ألستا�  �هو  	لعمل،  Kلى  قا�هم  	لذ�  �هو  	لطريق  هذ	  للنا� 
	ألكبر عمر سعيد شكر� 6مينوتو، 	لذ� 6سس �6_ حزK Yسالمي 
في 6ند�نيسيا سنة ١٩١٠ �هو >شركة Kسالm<. �كانت بد	يتها بعد 
سنو	 قليلة من 	نتها� 	لحرY 	ليابانية 	لر�سية في مطلع هذ	 	لقر: 
	لميال��، �K 6سس 	لشبا: 	لمثّقفو: �6_ 	تحا� سياسي هو بو�� 
�6توهمو، �بعد �لك تأسست جمعية 	لشركة 	إلسالمية 	لتجاRية، 
كلمة   :6 عرفتم  �قد   ،>mسالK >شركة  بعنو	:  حزبًا  6صبَحت  ثم 

>شركة< في 	للغة 	ألند�نيسية بمعنى >جمعية<.
 Y	ألحز	 عنه  تفّرعت  	لذ�   Sلسا	 هو   Yلحز	 هذ	  كا: 
6ند�نيسيا.   R?ُ لّما  يز	_  ال  موجو�	ً  �كا:  كلها،   �	لجمعيا
 URخال� �مناK كا: مؤسسه شكر� 6مينوتو شعلة حماسة �كنز�
هد	ية، بذ_ 	لهولنديو: 	لمستعمر�: كل شي� ليصرفوI عن غايته: 

.�	لمناصب �	ألمو	_ �	لمتع، فوجد�I جبًال ال يتزحز
�كا: في جزيرU جا�R Uجل صالح ُمصِلح هو 	لشيخ 6حمد 
لّما  �كانت  سنة ١٩١٢،  	لمحمدية<  >	لجمعية  فأّسس  �حال:، 
كانت  �Rبما   ،Sلشر	 في  تعليمية  جمعية  6كبر  6ند�نيسيا   R?
6كبر جمعية في 	لعاَلم للتعليم، 6عضا`ها نحو من مئتي 6لف �لها 
 R	� �ثالثمئة  مستشفى  �سبعمئة  ثانوية  مدRسة  �خمسمئة  6لف 
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 R	لد	  Iهذ R? قد� مد	Rسها.  معّلمي  لتخريج   R	� �لها   ،m6يتا
جوكجا  مدينة  في  كنت  لما  6خباRها  من  طرفًا  عليكم  �عرضُت 

(جوكجاكرتا).
	لسكرتي  6حمد  6ّسس   ،١٩١٢ سنة  	لسنة،   Iهذ �في 
	ألنصا�R (�هو سو�	ني 	ألصل) جمعية 	إلRشا�، �كا: لها لّما 
كلها  فيها  �	لتدRيس  مدRسة  �ال�  خمسة  نحو  6ند�نيسيا   R?
شيئًا   فوجدُ سوR	بايا،  في  	لكبر�  �مدRستها  	لعربية،  باللغة 
عظيمًا. �في سنة ١٩١٤ 6ّسس 	لشيخ هاشم 	ألشعر� جمعية نهضة 
 من مد	Rسها معهد R?� ،لعلما�، �هي جمعية سياسية تعليمية	

	لقر�: في كر	فيا� قرY جوكجا، �هو مدRسة عربية سلفية.
�في سنة ١٩٣٠ 6ّسس كيا� عبد 	لرحمن شهاY جمعيته، 
�كلمة  مدRسة.   Uسومطر من  قرية  �كل   Uبلد كل  في  لها  �كا: 
>كيا�< �>	لكيا< بمعنى شيخ، �به ُسّمي 	لِكَيا 	لهّر	سي، من فقها� 
	لشافعية 	لمعر�فين. �في سنة ١٩٣٠ 6ُّسَست جمعية �حدU 	لعلما� 
في 6بتشيه في 6قصى 	لشما_ من سومطرU، في 6عرS منطقة في 

	إلسالm في 6ند�نيسيا �هي 	لتي مّر بها 	بن بطوطة.
عن  بجماعته  سوكيما:   Rلدكتو	 	نفصل   ١٩٣٥ سنة  �في 
>شركة Kسالm< �6ّسس 	لحزY 	إلسالمي 	ألند�نيسي. �في سنة 
١٩٣٦ 	نفصل 	لحاّ� �6غست سالم �6ّسس حزY 	لتنوير 	إلسالمي 

�جمعية 	لشبا: 	لمسلمين.
Kلى  عقابيلها   Sنذ� نز	_  ال  	لمزمنة  عللنا  من  ِعّلة   Iهذ�
 في طريقها Rهي 6نها كلما قامت جماعة �نجحت �سا ،mليو	
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�نفصلت عنها طائفة منها فأّلفت جماعة �خر� مستقّلة عنها. هذ� 
"نما  �إلسال#   '� مع  منه،  �لخال+  نعر/ طريق  لم  �لذ2  �لد�3 
>عانا "لى �لوفا: ال "لى �لفر�:، 9"لى �الجتما8 ال "لى �لتشّتت 

�لمؤّ>2 "لى �لضيا8.
�9لحاHّ سالم @حمه �هللا عالِم سياسي، كا' B9ير�ً للخا@جية، 
Bُ@ُته في >�@N في جاكرتا �لعاصمة فوجدته قو2 �لشخصية خفيف 
�9إلنكليزية.  �لفرنسية  يتكّلم  �لتا@يخ،  على  مّطلعًا  فقيهًا   ،T9لر�
9سألُته عن �سم �9غست: من �ين جاN3؟ فضحك 9قاX: هو غريب 
 Hّلحا� (يعني  "سالمّيين  �سَمين  بين  حبسُته  9لذلك  علّي،  >خل 

9سالم).
*   *   *

 cلحر� Xلياباني ألند9نيسيا �9لماليا خال� Xثم جا3 �الحتال
�لهولند2،  �الستعما@  بال3  معه  ها'  بال3  فكا'  �لثانية،  �لعالمية 
9خسرg به �ليابا' من طيب �لذكر 9ما كا' معلقًا عليها من كبير 
من  �لعجائب  �لماليا  9في   i9جا مد'  في  سمعُت  9لقد  �ألمل. 

�عماX �ليابانيين.
غير  فضل  �9حد،  فضل  له  كا'  �لياباني   Xالحتال� 9لكن 
ِفَرقًا  �لناj تد@يبًا عسكريًا �9ّلفو� منهم  �نهم >ّ@بو�  مقصو>، هو 
لتثبيت  �لحلفا3  على  لهم  عونًا  تكو'   '�  �9<�@� �لوطني،  للدفا8 
�حتاللهم، فكا' منهم �لعو' على �الستقالX. 9كا' قائد هذN �لفر: 
�لجنر�X سو>يرما'، 9هو في �ألصل من �لعلما3، �9كثر ضّباطه من 
 Nلك عن هذl كثر �لمسلمين مع� mَلجمعية �لمحمدية. 9لم ير�
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�ّلفو >حز� هللا< بقيا�� �ين لعابدين، � ،�لفر# التصالها باليابا
ليابانيو� هذ* لِفَر# �يضًا. �.ّ��من جمعية نهضة لعلما/. 

لشعب ألند�نيسي، �هو  �� ��كا� من نتيجة عسف ليابا
سنغابا.�  ثو.�  فكانت  لمذّلة،   Fحتما �بى  لشعو�،  �عّز  من 
لغربية بقيا�� �حد  ��لباسل<) في جا �معناها بلسانهم >ألسد )
ثم  لوسطى،   ��في جا .يتا  �ثو.�  لفقه،  مدّ.سي  من  لمشايخ 
لوقعة لمشهو.�  ��قعو باليابا��لوطنّي نفسها  Rلدفاثا.S ِفَر# 

في نونيتانا في كالمنتا� (بو.نيو).
 ً�كّونت منها تحا� Sلجمعياجتمعت  ��ياV حكم ليابا�
إلسالمي (ماشومي)، لذW حّل  Z.لشو�قوZ هو مجلس ��ثق �

محّل لمجلس إلسالمي ألعلى (١).
*   *   *

 ��ظلم منها(٢)، �هم ألمريكيو Sظالمة فوجد �كانت ليابا
لدين، �لُخلق �إلنسانية  لذين لبسو يومًا جلو� لشياطين �نسو
�كبر جريمة بال  .��كبر جريمة منذ جريمة قابيل cلى آل .تكبو�
ستثنا/، حين �لقو على هير�شيما �ناغا�كي لقنبلتين لذّ.يتين 
�لقت �  �ليابا بذلك  فسّلمت  كاملتين،  مدينتين  �ّمرتا  للتين 

سالحها.
______________________

نقطع لكالV هنا عن لحركة إلسالمية في �ند�نيسيا .غم �نه لم يتم،  (١)
� بقيته في jخر لحلقة آلتية (مجاهد).��تجد

�ند�نيسيا<  Fستقاللقسم من لحلقة منقوF بتصرk عن فصل > (٢) هذ
لمنشو. في كتا� >في �ند�نيسيا< (مجاهد).
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لسافل لذW يزهق  Vلمجرلمحاكم cنما �قيمت لتعاقب  �c
 ً�شيخًا، �ناسكًا متعبد ��مر�حد� بريئة، فكم طفًال �حيا� نفس 
��بيًا عبقريًا، ��هَقت �ميركا لّما �لقت قنبلَتيها على � ً�عالِمًا مفّكر
فع عن ليابا�، فاليابا� كانت ظالمة ��هير�شيما �ناغا�كي؟ �ما 
�قسى ��شّد  �لياباني كا Fالحتال ���ظلم منها، oلك  Sفوجد
�طغى.��ظلم  (�ليابانيو W�لهولنديين، �كانو هم ( Fحتالمن 

 �ليابانيو� ال يزلو��غسطس) سنة ١٩٤٥ ) �j ١٧ Vيو ��كا
� له لالجتماR في ساحة oإل�ند�نيسيا، فطلب لشعب  �يحتّلو
كامبير في بتافيا (لتي ُسّميت ليوV جاكرتا �ُ�عيت ساحُتها هذ* 
 .�ليابانيو ��الستقالF<)، فأبى لمستعمر< W�� مر�يكا، بميد
�لم  ،Sلرشاشا لمتا.يس �نصبو �ليابانيو  Vفأقا sلنا�صّر �
 Rنها من نو�لتي كانو يتخذ �يكن للشعب من سالc uّال لِحر
�لكنه  صغا.  �نحن  بها  نكتب  كنا  لتي   Vألقال يشبه  لقصب، 

�قشرته �حدُّ من شفر� لسيف. Sلبيوضخم قوWّ ُتبنى منه 
لمستعمرين،   Sشاشا. بها  جه �� ِحربه  لشعب   Zفبر
� يطأ على �جسا� قتال* �يخوy في �مائهم، حتى َقتحم لميد�
�قبَلت  ثم   .�cنسا  �مليو يزيد على نصف  ما   �لميد جتمع في 
 �سيا.� تحمل عَلمًا غريبًا هو لذW يستظّل بظله ليوV مئة �خمسو
 �للو�  Vلسال .مز  ألبيض   �للو فيه  ألند�نيسيين،  من  مليونًا 
�لكننا ال نخشى  ،VلساللدV، كأنه يقوc" :Fنا نريد  �ألحمر لو
�فيها �حمد سوكا.نو  ،�لمسّلحو �لرية لشّبا Fحو�لحر�". 
سوكا.نو.  �صعد  عجل  على  منبر  �قيم � حتا.  محمد  �.فيقه 
 �كا  -Vإلسال عن   kنحر من  منه  ُننِكر  ما  -على  �سوكا.نو 
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من 6خطب خطبا� 	لدنيا، �لكنه لم يخطب يومئذ خطبة بل سأ_ 
سؤ	ًال؛ قا_ للنا�: هل تريد�: 	الستقال_؟ فأجابه هزيم 	لرعد 
قالو	:  تحمونه؟  فبما�	  قا_:  نعم،   :6  Uحنجر مليو:  نصف  من 

بأ�R	حنا، قا_: K: ُقو� 	لعدّ� كبيرU. فقالو	: 	هللا 6كبر.
لها  فاRتّجت  فم،  6لف  خمسمئة  من  6كبر<، خرجت  >	هللا 
مالت)   �6) صَغت  ثم  	ألفال�  �6صغت  خشعت  ثم   ،wRأل	
�6حّس كل �	حد من هؤال� 	لنا� 6نه صاR بها �حدI جيشًا كامًال. 

�كذلك يصنع 	إليما: �تصنع >	هللا 6كبر<.
للدنيا  	لتي 6خرَجت  	لهائلة  	لوثيقة   U� عند �لك كتب مسوَّ
��لة مسلمة، كا: فيها يومئذ ثمانو: مليونًا فصاR فيها 	ليوm نحو 
ثم  محفوظة.  �	تها   U� 	لمسوَّ تز	_  �ال  مليونًا.  �خمسين  مئة  من 
 :Uحد	لو	لجملة 	 Iستقال_ 6ند�نيسيا بهذ	لنا� �6علن 	تالها على 
باسم 	هللا �باسم 	لشعب 	ألند�نيسي 6علن 6نا سوكاRنو �Rفيقي حتا 

	ستقال_ 6ند�نيسيا.
Kلى هنا �كل ما كا: مألو� معر��.

ثائر، ثم ال   Rُيلقى في نوبة حماسة على جمهو كالm حلو 
يزيد 6ثرI عن كونه كالمًا. �لكن ما 6لقاI سوكاRنو في �لك 	ليوm لم 
يكن كالمًا عاRضًا يذهب هّز	 في 	لهو	�، بل كا: بد	ية عمل في 
 Uإلعال: �قفز من جزير	 	نتشر هذ	لقد  .wRأل	يستقّر في  Uلحيا	
Kلى جزيرU من جزR 6ند�نيسيا 	لتي يزيد 	لمسكو: منها على ثالثة 
�ال�، �مشى مشي 	للهب في 	لقّش حتى عّم 	لبال� 	لتي يزيد ما 
بين طرفيها عّما بين لند: �Kسطنبو_، فاشتعَلت 	لثوUR فيها كلها.
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�لست 6ستطيع 6: 6سر� عليكم 6خباR 	لقتا_، فاكتفو	 مني 
بهذI 	لحا�ثة 	لو	حدU، حا�ثة �	حدU فقط سيطر فيها 	لمجاهد�: 
Kّال  �	لمد	فع �	لرشاشا �ما معهم  	لجند  فيه  على مطاR كامل 
 مكبر	 Kلى  عمد�	   .Yلغا	 قصب  من  	لمقطوعة   Y	لحر	  Iهذ
	لصو فأنذ�R	 فيها جند 	لمطاR من كل جانب، �	ستمّر�	 في 
�لك ليلة كاملة حتى R6هقو	 6عصاY 	لجند، ثم هجمو	 في 	لظلمة 
 Iصفو�، �كلما سقط صف حّل محّله 6خو �	R� لنا�	صفوفًا من 
ال يبالو: 	لناR �ال 	لبا��R، حتى 	حتّلو	 	لمطاR �6سر�	 كل من 

.Iعتا� 	كا: فيه �ملكو
قليلة  فكانت   Sلبنا�	 6ما  سالحهم،   Y	لحر	  Iهذ كانت 
فكانت تكّلفهم ثمنًا غاليًا. ما�	؟ 6ظننتم 6نهم يشتر�: 	لو	حدU منها 
بمئة �يناR مثًال؟ ال؛ بل كل بندقية تكلف حياU مجاهد، ينتزعها 
من ياباني فيمو في سبيلها حتى يوصلها Kلى يد 6ند�نيسية مسلمة 

تد	فع بها عن حّقها �Kسالمها.
�6قيمت 	لجمهوRية �6ُّلفت 	لحكومة 	لوطنية، ��	قت 	لبال� 
أل�_ مّرU بعد ثالثمئة سنة لّذU 	لسعا�U �	لحّرية. �لكن 	لنعمة لم 
6ال  تعرفونهم؟  6ال  	لبشر.  6بالسة  6قبل  	لبال�،  جا�  لقد  تستمّر؛ 
 mسبب كل مصيبة نزلت بنا؟ 6ال تعرفو: قو 	لذين كانو	تعرفو: 

بلفوR ��عد بلفوR؟
جا`�	 -كما قالو	 �6ًال- لتجريد 	ليابا: من سالحهم، �6عطو	 
عهو�هم 	لمكتوبة على 6نهم ال يكونو: حربًا على 	لجمهوRية �ال 

عونًا للهولنديين، فما K: �طئو	 wR6 جاكرتا حتى حنثو	.
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�قد يكو: للفر� منهم قولة شر� يصُدS بها، 6ّما سياسّيوهم 
فقد 6يقن 	لتاRيخ من ?ما: بعيد 6: كلمتهم هي 	لكذبة 	لحمر	� �6: 
�عو�هم �عو� عرقوY. 	للهم Kّال �عد	ً �	حد	ً �فو	 به ألنه �عد 

.Rشيطاني، هو �عد بلفو
�جا`�	 بقو	هم 	لكبر�، 	لقّوU 	لتي حاRبت 	ليابا:، 6سطو_ 
بحر� �6سطو_ جو� �جيش كامل، ��قفو	 6ماm مدينة سوR	بايا 
شرقي جا�U. �كانت سوR	بايا 6جمل مد: 	لشرS 	ألقصى �6كبرها، 
 Iلشعب سالحه كله �يفتح بال�	بأ: يسّلم  Rلمشهو	 R	باإلنذ 	بعثو�

للهولنديين ليعو��	 Kليها، �6 ير� 	لتدمير 	لشامل.
 Uلدنيا بالثر�	شعب كا: فيه ثمانو: مليونًا يملك 6غنى بال� 
	لطبيعية، يسّلم نفسه �R6ضه لشعب فيه ثمانية ماليين فقط، جا� 
من بعيد، ليس له في هذI 	ألwR 6صل من 	ألصو_ �ال حّق من 
 Sمن حقو Yلحر	 mيتشّدقو: به 6يا 	كل ما كانو 	؟ �نسوSلحقو	

.Yلشعو	 	إلنسا: �حّريا
�ترّ�� 	لشعب لحظة �ُ�هش، ثم عا� Kلى نفسه فقا_: ال.

�بين   Yألنيا	 قو�  	لذئب  بين   Yلحر	  ،Yلحر	  �	بتد6
	لحَمل 	لو�يع. �ُ�ّمر سوR	بايا كلها في ساعا معد��U، �لكن 
	ألند�نيسيو:  صنع  لقد  6سد	ً.  باإليما:  	نقلب  	لو�يع  	لحَمل 
	لعجائب؛ لقد عملو	 ما لم ُيسَمع بمثله Kّال من 	لمجاهدين 	ألّ�لين 
من 	لمسلمين: قاتل 	لرجا_ جميعًا حتى 	لشيو� �	لمرضى. قاتل 

	ألطفا_ �6ُّلف منهم ِفَرS سميت >جيش 	لنمل<، �قاتل 	لنسا�.
تقولو:: �ما�	 يصنع 	ألطفا_؟ لقد جمع 	ألطفا_ 	لحصى 
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تسير  	لدّبابا �هي  ثم هجمو	 على  	لحديد،  �ِقطَع   URلحجا	�
�تطلق 	لناR فوضعو	 �لك خال_ سالسلها ��التها ليمنعو	 سيرها 
�يعّطلوها، �كا: 	لو	حد منهم يد�� على بقايا 6خيه �هي تسبح 
في 	لدm �يقدm ال يبالي. �خّربو	 	لطرS �6فسد�ها، �ما منهم 
�ال� ��ال� ��ال�، فما فّزv 	لمو من 6حد �ال 6خافت �سائله 
6طفا_ 6ند�نيسيا (كما 6نها لم ُتِخف من قبُل 6طفا_ �مشق، �قد 

مّر بكم 	لخبر).
6ما 	لنسا� في 6ند�نيسيا فلو كا: يجو? لي 6: 6حني 6Rسي 
	لذ� ما 	نحنى قط لغير 	هللا ألحنيته KكباR	ً لنسا� 6ند�نيسيا. Kنني ال 
6ستطيع 6: �6كر لكم ما صنعن ��: 6: يثب قلبي Kلى حلقي حتى 
يسيل �موعًا من عيني. K: 	لذ� صنعنه شي� يجّل عن 	لوصف 
فلكم   Iتصّدقو �لم  فيه  6نتم شككتم   	�K� 	لتصديق،  عن  �يكبر 
�كانت  قليلة  	لمجاهد�:  Kليها  �صل  	لتي  	لقنابل  كانت   .Rلعذ	
صغيرU ال تدّمر 	لدبابة K: 6ُلقَيت عليها، فكانت 	لفتاU 	ألند�نيسية 
حو_  فتربطه  	لقنابل  من  عد�	ً  تأخذ  	ليانعة   U�Rلو	 تشبه  	لتي 
على  بنفسها  تلقي  ثم  �6هلها،  �6باها  6مها   v�ّتو ثم  جسدها، 

	ألwR 6ماm 	لدبابة فتتفجر 	لقنابل، فتطير هي �	لدبابة معًا.
هذ	 ما كا: فعًال. فهل سمعتم �6 قر6تم في 6خباR 	ألمم كلها 
6بلغ  لسا:  يخر�  مشهد  Kنه  	لخبر؟  هذ	  مثل  �حديثها  قديمها 
شاعر بشر� عن �صفه. Kنني مّرU ثانية 6حا�_ 6: 6حني 6Rسي لنسا� 
6ند�نيسيا. كا: هذ	 هو 	لد�R 	أل�_ 	لذ� تلّقته نسا� لبنا: 	آل:، 

فيما يصنعن 6ماm قو� 	لشّر 	لتي جا� من Kسر	ئيل.
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نير	نهم �يحميهم حديدهم،  	لغاصبو: تحميهم  لقد مشى 
 Uلجثث، كل خطو	 	لدm �يمشو: على  �لكنهم كانو	 يخوضو: 
�كانت  مّنا.  مجاهد  بها  يجو�  ?كّية  بنفس  منهم  يخطوها جندّ� 
سة �كا: 	لجها� في سبيل 	هللا، �تر� 	لعلما� كتبهم  	لحرY 	لمقدَّ
�مساجدهم �مشو	 على R`�� 	لمجاهدين، �كا: منهم 6بطا_ 
 لقّو	  mّلعا	 	لقائد  سو�يرما:   :6 تعرفو	   :6 �حسُبكم   ،Rكبا
	لمجاهدين كلها كا: من 	لمشايخ 	لمدRّسين في مد	�R 	لجمعية 
فيها   ُبتر جر	حية  عملية  له  �6ُجرَيت   wمر لقد  	لمحمدية. 
بيته �ال  Kلى  	لمحّفة، �لكن ال  بعدها على  Rئتيه �ُحمل  Kحد� 
Kلى مصيف ها�� يستريح فيه حتى ينقه، ال بل Kلى ساحة 	لجها� 

ليعا�� 	لقتا_!
 vُيشر v	هللا 6كبر< �كا: كل بيا: ُيذ	كانت كل هجمة تبد6 بـ>�
فيه بـ>	هللا 6كبر<. �	ستمّر 	لجها� سنين، �بلغ عد� 	لمصابين من 
6كثر من مئَتي 6لف، �	عُتقل سوكاRنو  قتلى �جرحى �مفقو�ين 
فأُقيمت  	لمد:،  6كثر  	حُتّلت  بعدما  	لحكومة  �Rجا_  �حتا 

	لحكومة مؤقتًا �سط 	لغابا �ثابر على 	لقتا_.
 حوصَر 	لعقو_:  تحّير   بطوال  mيو كل  تظهر  �كانت 
بينها  يكن  �لم   ،	لنجد	 عنها  �	نقطعت  	لمجاهدين  من  فرقة 
�بين مركز 	لجها� من سبيل Kّال بخوw نهر فيه تماسيح مفترسة، 
فتطّوv قوm لُيلقو	 بأنفسهم فيه لتفترسهم 	لتماسيح فتشتغل بهم فيمّر 

غيرهم �يأتي بالنجدU! �كذلك كا:.
 	لشها�U هي 	ألمنّية 	لكبر� Rقيمة، �صا Uلم يُعد للحيا
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	لتي يستبق Kليها 	لرجا_ �	لنسا� �	ألطفا_ على 	لسو	�. �لم يُعد 
 مهوR 	لعر	ئس R`�� 	إلنكليز Rً، فصا	لما_ مهر	لنسا� يقبلن 	
�	لهولنديين، فمن كانت 6بهى جماًال �6عّز نفر	ً كا: مهرها عد�	ً 
 	Rلعما	 من  يستفيد�:  	إلنكليز   :6  	�6R� 	لر`��.  من  6كبر 
 R6يت بعيني �ثاR لقد� ،Uكبير URبأيديهم كل عما 	فأحرقو Rلكبا	
 ،Sلشر	يس Rبايا �ماال:. حتى باند�نغ، با	Rفي سو Y	لخر	 	هذ
فيها   �يمتز 	لتي  	ألغنية   Iهذ يغّنو:  �هم  �هجر�ها  6حرقوها 
 Uشهر 6ند�نيسيا  في   	شتهر �	لتي  	لبطولة،   mبد 	لعاطفة  �مع 
فيها  يخاطبونها  باند�نغ<،  هلو...  >هلو  فرنسا:  في  	لماRسيلييز 
Kلى  6نهم سيعو��: حتمًا  َيِعد�نها  	لعاشق حبيبته،  كما يخاطب 

6حضانها.
 wR6 في  	لشهد	�  بذلو	  لقد  ظافرين.  عا��	  عا��	،  �قد 
	لوطن �سقوها 	لدm 	ألحمر 	لقاني، فأنبَتت، 6نبتت 	لحّرية �	لظفر 

�	الستقال_: >ما�Rيكا<.
*   *   *

كا: هذ	 	لجها� كله هللا، فلن تكو: 	لثمرU ألعد	� 	هللا. كا: 
لإلسالm 	لخالد 	لباقي 	لذ� حفظه 	هللا بحفظه، فلن تكو: 	لغنائم 
لـ>بنغاسيال< �ال لشريعة 6خر� �6حى بها Kلى �6ليائه Kبليس، �ال 
للملحدين �ال للمكّفرين 	لمنّصرين �K: سّمو	 6نفسهم بالمبّشرين.

به  فعاشو	  6هله،   Yقلو فخالط  بلد	ً  �خل  ما   mإلسال	  :K
�عاشو	 له، ثم خر� من هذ	 	لبلد. �سيبقى 	إلسالm في 6ند�نيسيا 

�تبقى 6ند�نيسيا لإلسالK mلى يوm 	لقيامة.
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في  	هللا،  في  Kخو	ننا  يا  	ألند�نيسيو:،  	إلخو	:  6يها  فيا 
 Yلُعْر	 َبني  عن  يد�   Iهذ 6كبر<:  >	هللا  في  	لقر�:،  في  	لكعبة، 
تصافحكم، �Kنها لشما_ صافحت يمينها. �يا 6يها 	لمستعمر�:، 
 Yّلعكاكيز ليس كالشا	لذ� يمشي على 	لعاجز 	لشيخ 	6:  	علمو	
 ُ��لكم ��ًال هرمة عاجزU فقد 6طر	فها Rلقو�. لقد صا	ألّيد 	
�خّرَفت �ضّيعت عقلها، فال تغتّر�	 ببقايا 	لقّوU، فأنتم في ضيا� 
�لكنه كضيا� 	ألصيل ما بعدK Iّال 	لليل، �نحن في َسدفة �لكنها 

كَغبشة 	لّسَحر، �	لنهاR 6مامنا.
*   *   *
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-١٧٤-
بد6 6ند�نيسيا Kسالمية،

فمن 6ين يأتيها 	لبال�؟

�كرياتي:  على  معّلقًا  Kلّي  فكتب  تلّطف  	لذ�  	ألستا�  Kلى 
يا  �كتوR، 6شكر لك ثنا�� علّي ثنا� ال 6ستحقه، �تشجيعك Kيا� 
على عرw ما 6عر� من تاRيخ 6ند�نيسيا. 6ما ما تقو_ من جهلك 
	لتاRيخ بتاRيخ 	لمسلمين في 	لشرS 	ألقصى فشي�  �6نت 6ستا� 
-كما قلَت- معيب حقًا، �لكن 	لعيب ليس فيك �حد�، كّلنا فيه 
سو	�. �6نا قبل R6 :6حل من ثالثين سنة هذI 	لرحلة 	لتي 6حّدثكم 
6كن  لم  بل  شيئًا،  �لك  من  6عر�  6كن  لم  حديثها  بعض  	آل: 
K �R�6ّال 6قّل من 	لقليل عن 	لد�_ 	إلسالمية 	لتي قامت في 	لهند 
 mإلسال	شيئًا عن  �R�6 6كثر من ثمانمئة سنة، �لم 6كن �	ستمّر
في �Rسيا Kّال ما عرw 	بن بطوطة، حتى نشر 	لمجمع 	لعلمي في 

�مشق >Rحلة 	بن فضال:<.
�كم من ��_ Kسالمية قامت في بقاv 	ألwR ال يكا� يعر� 
عنها 	لمسلمو: شيئًا. 6ّما 	إلفاضة بسر� 6خباR 	لد�_ 	إلسالمية في 
6نني 6كتب �كريا، خشيت  Kّال  	لشرS 	ألقصى فما منعني منه 
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6: 6خر� عن جا�تها �6 6تعّد� حد��ها فأجعل ما 6كتب تاRيخًا 
محضًا.

6ما �هذR Iغبتك، �Rغبة مثِلك ال يمكن 6: ُيعَرw عنها. 
6ما �قد جا�تني Rسائل �سألني Kخو	:، ثم خّبرني 	ألستا� عا�_ 
 صالحي 6: 	لجريدU تفّضل 6: 6توّسع في عرw هذI 	لصفحا
ما قطعُت  Kلى  6عو�  فإنني  كله  6َما �قد كا: �لك  	لتاRيخ...  من 

	لكالm فيه.
 �Rيسا �Kلى   ،Uجا�  Uجزير  Iهذ 6مامكم:  	لخريطة  ضعو	 
�6نت تر	ها Kلى 	لغرY منها جزيرU 6كبر منها تزيد 6ضعافًا عليها، 
هي سومطرU، 	لتي كانت مهد 	إلسالm في تلك 	ألقطاR �كا: منها 
شر�S 6نو	IR عليها. �Kلى 	لشما_ منها شبه جزيرU 	لماليا، �في 
َمَلقة، �Kلى  بينهما مضيق مستطيل هو مضيق   ،URخرها سنغافو�
	لشما_ من جا�U جزيرU من 6كبر جز	ئر 	لدنيا هي َكالَمْنتا: (	لتي 
R6خبيل  منها   Sلشر	 Kلى   �6 يميننا،  Kلى  بوRنيو).  ُتسّمى  كانت 
ُتدعى من  	لتي كانت  Kيريا:   Uبعدها جزير تأتي   ،Uكثير  Rفيه جز
قبل غينيا 	لجديدK� ،Uلى 	لشما_ من �لك كله R6خبيل 	لفلبين. 
	لفلبين 	لتي 6غرقت 	لبال� ببناتها ممّرضا �خا�ما، �بأبنائها 
خا�مين �عاملين، �ُجناU 6حيانًا مجرمين، �قد عرضو	 عليكم هنا 
في 	لر	ئي (	لتلفزيو:) بعض خبرهم منذ حين. �في جنوR6 Yخبيل 
مسلمو:،  يسكنها  	لتي  َمْنَدنا�   Uجزير هي   Uكبير  Uجزير 	لفلبين 
يقاَتلو: في �ينهم �ُيجنى عليهم �يضاَيقو: ألنهم مسلمو:، �أل: 

من يضايقهم من 	لحّكاm نصا�R صليبيو:.
*   *   *
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�لعّل  	لبال�،  هاتيك  على   mإلسال	  Rنو من سومطرU سطع 
 Uجزير� �Rلهند �فا	 بين   �Rلتجا	 	لطريق  Kليه ألنها على  َسْبقها 
.Sلشر	ها من جهة �	R� لصين �ما	بين � ،Yلغر	من جهة  Yلعر	

ما حمل 	إلسالK mَليها جيٌش مقاتل �ال قائد فاتح، بل حمله 
-كما سبق 	لقو_- تّجاR، ما �عو	 Kليه بخطبهم �محاضر	تهم بل 
 Uخطو Uيمشي خطو mإلسال	بأخالقهم �حسن معامالتهم. �لبث 
�نوIR يتسرY شعاعًا بعد شعاv كما يتنفس 	لصبح عن نهاR يمحو 
 Rلميال�� حتى صا	لخامس عشر 	لقر: 	لليل، فما 6هّل 	 �	سو

له قّوU �صاR ألهله منعة �سلطا:.
�قد عرفتم خبر 	لملك 	لذ� تر� 6ّبهة 	لُملك في 	لهند �لبس 
مسو� 	لزّها� �سّمى نفسه 	لفقير محمد، �	لذ� 6سلم على يديه 
�لك 	ألمير �ُلقِّب >	لملك 	لصالح<، �تزّ�� بأميرU �الية برال� 
�خّلف منها 	لظاهر �	لمنصوR، �6نشأ مدينة فاسي، �6قاm مملكة 
	نتشر 	إلسالm منها Kلى جميع جزR 6ند�نيسيا، �ما Rحمه 	هللا 

.mسنة ١٢٩٧
 �6) فيها  تأّسس  Kليها   mإلسال	 �خل  لّما  َملقة   :6 �عرفتم 
في 	لماليا) ��لة Kسالمية سنة ١٤٠٩، �كا: ملكها ملكًا صالحًا 
 Iعيت شاR لدين	 	لسلطا: علّي  بعدI، حتى �لي  	لُملك  	ستمّر 
	أل�_ (ملك 	لرعية) �كا: صالحًا مصلحًا، 6قاm حد�� 	هللا �عّبد 
 mلمسافر�:، �6قا	ليها K كاملة يأ�� ً	R�� قهاRبنى في مفا� Sلطر	
حتى  	لمفقو�   �6  Sلمسر�	  vلمتا	 من  عليه  ُيعَثر  ما  يحفظ  من 
ل Kلى 6صحابه، فسا� 	ألمن Rبوv 	لبال� �عظم شأ: مدينة  ُيوصَّ

ملقة حتى 6ّمها 	ألمر	� �	لتّجاR من جميع 6نحا� 	لبال�.
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طويًال  عاشت  	لتي  	لعظيمة  	لد�لة   Uسومطر في  �قامت 
�ناضَلت 	لبرتغاليين 	لمستعمرين طويًال، �تو	لى عليها 	لملو�، 
حتى تسّنَمت �U�R مجدها �قّمة قوتها سنة ١٦٠٦ لّما توّلى عرَشها 
KسكندR مو�I، �هو Rجل مسلم �K: كا: 	سمه KسكندR. �كا: 
Kلى  نفو�ها  فامتّد  مملكته  توسيع  على  طَموحًا عمل  نشيطًا  قويًا 
شبه جزيرU 	لماليا، �في سنة ١٦١٣ 6عّد حملة حربية لمحاRبة 
تستطع  لم  	لحملة   Iهذ �لكن  ملقة،  من  �طر�هم  	لبرتغاليين 
	لتغّلب على قو	 	لبرتغاليين، فأ�Rكها �	� 	لمسلمين 	لمتأّخرين 
�هو 	النقساm �6: يقاتل بعضهم بعضًا، �هم KخوU في 	لدين �خى 
بينهم YّR 	لعاَلمين! فتحّولت هذI 	لجيو� Kلى جوهوR فحاRبتها 
 Iعيت شاR لدين	لمسلم علّي 	سلطانها  �	ستولت عليها، �6سر
Kلى  �ُنقلو	  	لقصر،  Rجا_  �بعض  	هللا  عبد  	ألمير   I6خا� 	لثالث 
6بتشيه. �لكنه كا: مؤمنًا، �	لمؤمنو: �K	 مّسهم طائف من 	لشيطا: 
�	نحرفو	 �عصو	 تذّكر�	 فإ�	 هم مبصر�: ��K	 هم تائبو:، فلما 
صحا ��كر 6خّوU 	إلسالm 6كرm ملك جوهوR فزّ�� 6خاI 	ألمير 

عبد 	هللا بأخته.
علّي  	لسلطا:  6عا�   ١٦١٤ سنة  (6غسطس)   Y�  ٢٥ �في 
	لدين Kلى جوهوR، �لكنها بقَيت بحكم 	لتابعة لمملكة 6بتشيه، 
Kلى 6: َ�لِي ُملَكها 	لسلطا: عبد 	لجليل 	لثالث سنة ١٦٣٧، فأحّس 
بالضعف قد تسرK Yلى ��لة 6بتشيه فانتهز 	لفرصة �6علن 	ستقال_ 
جوهوR. �هذI 6يضًا ِعّلة 6خر� من ِعلل 	لمسلمين. �تعاقب عليها 
6ُجبر  	لثالث، فعقد (�6   Iلسلطا: محمو� شا	 	لملو� حتى جا� 
Kلى سنة ١٨١٩،   	لهولنديين. �	ستمر على عقد) معاهدU مع 
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Kلى 6: جا� 	لقائد 	إلنكليز� Rفلس Kلى مدينة Rيو �سأ_ سلطا: 
جوهوR منحه جزيرU سنغافوUR ليجعلها مينا� تجاRيًا، �قد مّر بكم 

	لخبر.
من �لك 	لتاRيخ بد6 	إلنكليز يتدخلو: في جوهوR عن طريق 
 m6قا كما  لهم،  عميل  �هو  سلطانًا   Iنصبو 	لذ�  حسين  	لسلطا: 
	لهولنديو: 	لسلطا: عبد 	لرحمن �هو يعمل لمصلحتهم، فكا: مقّر 
	أل�_ مدينة سنغافوUR �مقّر 	لثاني مدينة Rيو. 	ستمّر �لك Kلى سنة 
 Rلسلطا: 6بو بكر، فدّبت في جوهو	لملك 	لتي توّلى فيها 	١٨٦٢ 
 حياU جديدU شملت 	لمر	فق كلها، فأُنشئت 	لمد	�R �	لمستشفيا
�ُبنيت 	لمساجد �6ُصلحت طرS 	لمو	صال، �عمل على تحسين 
 Rلدستو	خر حياته سنة ١٨٩٥ 6قّر 	لبال�. �في �6	عة في 	Rلز	حا_ 

�جعل 	لدين 	إلسالمي هو 	لدين 	لرسمي للبال�.
	لهّمة،  عالي  	لسياسة   vRبا 	لنظر  بعيد  	لسلطا:  هذ	  �كا: 
عمل على تحسين صالته بالد�_ 	لمجا�UR له، ثم سا� في بال� 
	هللا، فذهب في ��	R (ما�R) سنة ١٨٦٦ Kلى R�6با �قابل 	لملكة 
ثم  فيها،  	لقائمة  �	ألنظمة  	إلنكليزية   Uلحيا	  �R�� فكتوRيا 
سافر في شباy (فبر	ير) سنة ١٨٩٣ Kلى R�6با مّرU 6خر� �طا� 
بإنكلتر	 �6لمانيا �Kيطاليا ���_ 	لبلقا:، �?	R تركيا �قابل 	لسلطا: 
عبد 	لحميد فأكرمه �6نعم عليه بوشا� من 	لدRجة 	أل�لى. �كا: 
قد سافر قبل �لك سنة ١٨٨٣ Kلى 	لشرS لزياUR 	لصين �	ليابا:، 
 Iهذ في  يديه  على  �6سلم  	ليابا:،   Rطو	مبرK >	لميكا��<  �قابل 

	لرحلة خمسة من �جوI 	ليابانيين.
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	لدمكية  	لد�لة  �6الها  Kسالمية   _��  Uجا� في  قامت  كما 
لّما ُقتل Kمبر	طوR 	إلمبر	طوRية 	لكبيرU ماجاباهيت. �كانت �الية 
�مك من 	لواليا 	لتي 	ستقّلت، �تمّكن ملكها سنة ١٥١٥ من 
عاصمة  �مك  Kلى  شعاRها  �نقل  ماجاباهيت  Kمبر	طوRية   yسقاK

	لد�لة 	إلسالمية.
ثم قامت (كما مّر بكم) ��لة بنتاm سنة ١٥٦٨، ثم قامت 
��لة ماتاR	m سنة ١٥٧٩ حين تجّمعت جيو� 	لد�لة 	لبو�ية في 
 Uبالي، �هي جزير Uلبو�ية في جزير	لد�لة 	ليها K نضّمت	� Uجا�
 صغيرU شرقي جا�U، يقصدها 	لسيا� لير�	 نسا�ها 	لمجوسيا
6ند�نيسيا)  فيه   R? 	لذ�  	لوقت  (Kلى  يخرجن  كّن  	للو	تي 
	لرقص فيها من 6شكاله �6نو	عه ما  بلد  عاRيا 	لصد�R، �هي 
 Uّال مسيرK للهو، �لم يبَق بيننا �بينها	لمتعة �	بلد � ُيَعّد بالعشر	
ساعتين بالسياUR، �لم 6مِش Kليها �لم Rَ6 شيئًا منها. هذI 	لجيو� 
 على 	لد�لة 	إلسالمية بُقو� هائلة �6نزَلت بها Rلتي تجّمَعت 6غا	
 خسائر فا�حة، �لكن 	لمسلمين ثبتو	 ثبا 	إليما: 6ماm 	لهجما

فأمّدهم 	هللا بالنصر، �ما 	لنصر Kّال من عند 	هللا(١).
*   *   *

	لد�_ 	إلسالمية  ُمجَملة عن   UR6: 6جلو لكم صو حا�لت 
	لتي قامت في هذI 	لمناطق 	لبعيدU من 	لشرS 	ألقصى، فكتبُت 

______________________
 (١) ما سبق من هذI 	لحلقة Kلى هنا منقو_ باختصاR من فصل >لمحا
من تاRيخ 	لدين �	لوطنية في 6ند�نيسيا<، �هو منشوR في كتاY >في 

6ند�نيسيا< (مجاهد).
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 خالصا، R`�� 6قالm كما يقولو:. فجا� هذI 	لخالصا
 �لها من شر بّد  K: ُشرَحت �ُفّصَلت (�ال   ،في بضع صفحا
 :6 فحا�لُت  	لجامعة.  في  كاملة  سنة  منهج  منها  كا:  �تفصيل) 
�تو	Rيخ  6سما�  قائمة  	لموجز  فكا: هذ	  �6جزها،   :6� 6لّخصها 

جافة تصّد�6R v 	لقا�R �ال يكا� يستفيد منها Kّال 	لقليل.

 ،Uلجريد	 Kلى  R6سله  شريط  في  عا�تي-  -على  �سّجلتها 
فيطبعه �لد� 	لكريم 	لسيد طاهر 6بو بكر (�هو 6مهر من عرفت 
مّمن يعمل على 	لطابعة، �6 	آللة 	لكاتبة) �نِمُت بعد موهن من 
	لليل (�6 بعد نصف 	لليل) �6نا مطمئّن Kلى 6: 	لشريط ُمَعّد جاهز. 
فلما 6صبحُت R�6ته فلم َيُدR، �	ستنطقُته فلم ينطق، فإ�	 هو قد 
	نقطع �تجّمع في �	خل 	لعلبة (�6 	لكاسيت)، فصنعُت ما صنع 
	لقر� 	لذ� قّلد 	لنجاR في كتاY >كليلة ��منة< فعلق �َنبه في شّق 
	لعلبة، فظهر 	لشريط �	نفلت،  	لخشبة؛ �لك 6ني حا�لت فتح 
��K	 هو شريط طويل جد	ً لم 6ستطع 6: 6عيد لّفه، �لو 6عدُته لم 
6قدR6 :6 Rجعه Kلى مكانه. فكنت كالذ� ?عمو	 6نه 6خر� 	لعفاRيت 

!(١)من 	لقمقم �R6	� 6: ُيعيدها فما عا�

فلطمني جذv شجرU على  فُصدمت �	هللا كأني كنت 6عد� 
�جهي، فشّج جبيني �كسر حماستي �قطع جريي. �قعدُ متألمًا 

______________________
	لمهند�  بنتي  	بن  جا�  ثانية   Uمّر 	لحلقة  كتابة   6عدُ  :6 �بعد   (١)
مجاهد �ير	نية فأعا� 	لعفاRيت Kلى 	لقمقم �R6جع 	لشريط كما كا: 
حتى جعله ينطق، فصاR عند� نسختا: مختلفتا: من هذI 	لحلقة 

.Uحد	لو	
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منزعجًا، ثم Rجعت Kلى نفسي فقلت: 	لحمد هللا، لعّل 	لذ� كا: 
له حلقة من �كريا، �ال  تّتسع  6كثر من 6:  	لخير، فاألمر  هو 
ينفع فيه Kّال 6: يتطوv 6ستا� من 6ساتذU 	لتاRيخ (كالذ� كتب Kلّي 
 ،Rلمصا�	يستقصي � Rألخبا	لحلقة) فيجمع 	 Iفتتحُت بكتابه هذ	�
�6كثرها مكتوY بغير 	للغة 	لعربية، �ينشئ من �لك كتابًا في تاRيخ 

	لمسلمين في 	لشرS 	ألقصى.
Kحد	ها كرسيًا   �6  	لجامعا 6: تجعل  �خير من �لك هو 
لهذ	 	لتاRيخ، ليعر� 6بنا� 	لمسلمين 6خباK Rخو	نهم، فإ: من لم 

يهتّم بأمر 	لمسلمين فليس منهم.
*   *   *

 :K لكم  قلت   .Uلجديد	 	إلسالمية  	لحقبة  على   mلكال	 6تّم 
شبه  	لحربين  بين  منها  كّونت  	إلسالمية   Y	ألحز	�  	لجمعيا
	لمجلس  هذ	  �عقد  	ألعلى،  	إلسالمي  	لمجلس  باسم  	تحا� 
مؤتمر	 عاّمة �	شتغل بمسألة 	لخالفة، �6ّسس >جمعية 	لخالفة 
	لعربية  	لترجمة  هي  	لشرقية<  >	لهند  (�كلمة  	لشرقية<  	لهند  في 
لكلمة 6ند�نيسيا). �كانت هذI 	لجمعية فرعًا لجمعية 	لخالفة في 
	لهند، �كا: من 6عمالها 6: �6فَد �فد	ً Kلى 	لملك عبد 	لعزيز 
Rحمه 	هللا، من Rئيس شركة Kسالm �سلطا: منصوR عن 	لجمعية 

	لمحمدية.
�	هتّم هذ	 	لمجلس بقضايا 	لعرY في فلسطين �برقة �عمل 
على مقاطعة Kيطاليا. �كذلك تر�: 6: 	لمسلمين في كل بقعة من 
	لعرY نجعلها  	ألwR يجعلو: قضية فلسطين قضيتهم، �نحن 
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قضية عربية، فكأننا ُنبِعدهم عنها �نأبى معا�نتهم فيها!
 �6نشأ هذ	 	لمجلس فرعًا للصحافة يرّ� مفتَريا 	لمجّال
	لمبّشر جاندير  6ثاRها  	لتي  	أل�Rبية �	لصينية، �ال سيما 	لحملة 
جها�	ً  �جاهد   ،>mلعمو	  >صو مثل  	إللحا�ية   �	لمجّال
	لمدني   �	لز�	 قانو:  	الستعماRية، �منها  	لقو	نين  R	ئعًا إلبطا_ 
تمليك  �قانو:  	لديني،  	لتدRيس  �قانو:   ،mلإلسال 	لمخالف 
	لعاmّ (كما تصنع  	لنفع  بُحّجة  	ألجنبية   للشركا 	ألR	ضي جبر	ً 

Kسر	ئيل في فلسطين).
	ليابا:  ُحكم   m6يا 6خر�   Uمّر 	جتمعت  Kنها  لكم  قلت  ثم 
�كّونت 	تحا�	ً �6ثق �6قو� هو مجلس 	لشو�R 	إلسالمي 	لذ� 
 Rالستقال_ �صا	 كا:  �لّما  >ماشومي<.  باسم   ً	Rختصا	 ُيدعى 
فرS 	لدفاv 	لوطني هي 	لجيش بقي حزY 	هللا معتزًال، �6ّلف شبه 
 جا�U 	لزياUR 	لتي R? لّما� ،>mإلسال	 R	�< خلية باسم	حكومة �
6حّدثكم حديثها كانت هذI 	لحكومة موجو�U في بقعة جبلية تضّم 

ماليين من 	لسكا: �تقيم حكم 	هللا.
Kلى شرقيها ��صل   Uحلتي من غربي جا�R لّما كنت في�
 Rلجبا_، �كنا نسير في شبه نفق بين 6شجا	لى 6عالي K Rلقطا	بنا 
	لغابا 	لكثيفة من 	لجهتين كأننا نمشي منهما بين جبلين، 6Rينا 
 	لرشاشا فيها  ��ضعو	  كلها   Rلقطا	  عربا 	حتّلو	  قد  	لجند 
 .>mإلسال	 R	�< نحن في منطقة 	فذ، فسألت فإ�	لنو	لى K ّجهوها��
�عاصمتها  حكومة،  في  حكومة  لكم-  قلت  -كما  فيها  �كا: 
يدعوها 6صحابها >	لمدينة 	لمنوUR<، �سمعت 6نه كا: لها يومئذ 
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جيش فيه عشرU �ال�، �هي تحكم منطقة جبلية �	سعة(١).
�قصة هذI 	لحكومة 6نه لّما ثاR 	لشيوعيو: في ماRيو: سنة 
١٩٤٨ �6ضعفو	 	لجمهوRية Rجع 	لهولنديو: فاغتنمو	 هذI 	لفرصة 
�حتا  سوكاRنو  �	عتقلو	  جوكجا  على  �هجمو	  عرفتم-  -كما 
�طنية  حكومة  فتأّلفت  	لبال�،  الحتال_  �عا��	  �نفوهم  �سالم 
 في سومطرU، �6شعلوها حربًا على 	لهولنديين سرعا: ما 	متّد
 Yحر Y6سلو vلجها� باتبا	صلة 	مو 	�Rلى كل مكا:، فقّرK نها	نير
	لعصابا �سّلمو	 قيا�تها Kلى كاRتو سويريو، �عاهد�I على 6: 
ُتقاm بعد 	لظفر حكومة Kسالمية تحكم بما 6نز_ 	هللا، ُتِحّل 	لحال_ 

�تحّرm 	لحر	m �ُتقيم 	لحد�� �تنّفذ 6حكاm 	إلسالm كلها.
	ألثر  له  �كا:  بال�  6عظم  	لجها�  في  كاRتو سويريو  �6بلى 
	ستقّلت  فلّما  	الستقال_،  �تحقيق  	لمستعمرين  طر�  في  	لكبير 
	لبال� لم يفو	 له بما �عد�I، فاعتز_ بجنو�I �من تبعه �	عتصم في 
 ً	Rسالمية، �ضع لها �ستوK فيها حكومة mلجبلية �6قا	لمنطقة 	 Iهذ
مستَمد	ً من 6حكاm 	لشرv �سّمى عاصمتها >	لمدينة 	لمنوUR<. �هذ	 
	لذ� 6صفه هو ما 6Rيته 6ياm ?ياRتي ألند�نيسيا سنة ١٩٥٤، �لست 
 mلكال	ال يتحّدثو: عنها �ال ُيحّبو:  mلقو	أل:  mليو	ما حالها  �R�6

فيها، �	ألخباR 	لعاّمة ال تشير Kليها.
*   *   *

�عقَد 	ألحز	Y 	إلسالمية �	لجمعيا 	إلسالمية مؤتمر	ً 
______________________

(١) 	نظر فصل >نثاR من 	لمشاهد	 �	ألخباR< في كتاY >في 6ند�نيسيا< 
(مجاهد).
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جمعها كلها(١)، �قّرR توحيد 	لصفو� بحزY ماشومي �	نتخب 
لرياسته �6_ 	ألمر سوكيما:، �كا: 	لسكرتير 	أل�_ (�6 	لنامو�) 
�بي كوشنو، �هو 6خو شكر� 6مينوتو (�لعّل هذ	 	السم محر� 
عن شكر� 6مين) �	لثاني كاRتو سويريو 	لذ� كنت 6تكلم عنه، 

.��	لسكرتير 	لعاmّ �لي 	لفتا
منتصف  ففي   ،�	النفصاال  	النقساما عّلة  عا�َ�تنا  ثم 
تشكيل  �6عا��	   >mسالK >شركة  جماعة  	نشّقت   ١٩٤٧  mعا
حزبهم 	لقديم ��خلو	 	لو?	UR يومئذٍ، ثم 	نشّقت بعدهم >	لتربية 
	إلسالمية< سنة ١٩٤٩ �كّونت حزبًا مستقالָד Rئيسه سر	� 	لدين 
(�يسمبر)  	أل�_  كانو:   ٢٥ في  جوكجا  مؤتمر  كا:  ثم  عبا�. 
١٩٤٩ ��	m خمسة 6ياm بلياليها، �كا: 6عظم مؤتمر Kسالمي في 

تلك 	لبال�، شهدI سبعمئة مند�Y �كا: من مقرR	ته:
 Rعتبا	� له،  تنفيذ�  مكتب  �تكوين  ماشومي  تثبيت   (١)

جميع 	ألحز	Y �	لجمعيا 6عضا� فيه.
�للنسا�،  �	لنشر،  للدعاية   :m6قسا  Yللحز يكو:   :6  (٢)

�	القتصا� �	لتربية �	لثقافة.
باسم جبهة  كلها   Yلشبا	  تضّم جمعيا تأليف جبهة   (٣)

	لشباY 	ألند�نيسي.
(٤) تأليف لجنة �	ئمة للَحّج.

______________________
(١) سبق 	لحديث عن 	ألحز	Y �	لجمعيا 	إلسالمية في 	لحلقة 	لماضية 
لكنه ُقطع �لم يتم، �هذI تتمته هنا، �هي من فصل >	لحركة 	إلسالمية 

في 6ند�نيسيا< 	لمنشوR في كتاY >في 6ند�نيسيا< (مجاهد).
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(٥) توحيد 	لصحافة 	إلسالمية في 6ند�نيسيا.
(٦) Kعد	� لجنة من 	لعلما� لوضع 	لدستوR 	إلسالمي.

(٧) 	لمطالبة بحّل 	لخال� مع >�	R 	إلسالm< حالָד سلميًا.
(٨) تأييد فلسطين �تونس �	لجز	ئر �مّر	كش عمليًا �ماليًا 

(ألنها لم تكن يومئذ قد نالت 	ستقاللها).
 �R	مد  �الفتتا �Rبية  مليو:  بخمسين  �قف  Kنشا�   (٩)

Kسالمية.
�لكن هذ	 	التحا� لم يُدm �عا� Kلى 	النقساما، �	نشّقت 
�	لتربية   mسالK �شركة  هي   �عقد 	لعلما�،  نهضة  جمعية 
�6علنت  	لجنوبية   Uسومطر في  فلمبا:  في  مؤتمر	ً  	إلسالمية 
>مسلم  هو  منها  �	حد	ً  حزبًا  �شّكلت  ماشومي،  عن  	نفصالها 
 	عتباR 	لخال� بينها �بين Rإلسالمية) �قّر	لجماعة 	ليغ< (�6 
ماشومي خالفًا شكليًا، خالفًا في 	لطريقة فقط ال في 	لمبد6 �ال 

في 	لغاية، �	نتخب 	لكيا� �حال: Rئيسًا لها.
�Rئيسها  ماشومي  Kسالميتا::  جبهتا:  6ند�نيسيا  في   Rفصا
محمد ناصر 	لذ� �6R مؤتمر 	لقد� في ��Rته 	لثانية في �مشق، 
�هو Rجل عالِم فاضل متو	ضع يحّبه �يحترمه كل من يلقاI، �كا: 
R عد� 	لمنتسبين Kلى ماشومي لّما كنت في تلك 	لبال� بأكثر من  يقدَّ
 R	�< ئيسه �حال:. كما 6: فيهاR� >6حد عشر مليونًا. �>مسلم ليغ

	إلسالR� >mئيسها كاRتو سويريو.
�في نيسا: (6بريل) سنة ١٩٥٣ ُعقد مؤتمر 	لعلما� في ميد	: 

 منها:	R عاصمة سومطرU، حضرI ستمئة عالِم �قّر�R	 مقرَّ
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.vلشر	 mً بأحكا	نتخابيًا مقيَّد	يًا Rلحكم شو	(١) 6: يكو: 
 Yنتخا	جبًا شرعيًا، �ال يجو? 	� Yالنتخا	(٢) �6: ُيعتبر 

غير 	لمسلم.
قلت: أل: 	هللا لم يجعل للكافرين على 	لمؤمنين سبيًال، فال 
�تقيد  	لمسلمين  على  ُتطبَّق  قو	نين  يضع   :6 	لمسلم  لغير  يجو? 
�بيانها-  ظهوRها  -على  	لحقيقة   Iهذ� فيهم.  �تتحّكم  حّرياتهم 
غفل عنها �6 تغافل علما� 	لمسلمين. �6نا 6حمد 	هللا على 6نني كنت 
من نحو 6كثر من Rبع قر: �6َ_ من جهر بها على منابر 	لمساجد 
�	لجمعيا �	لنو	��، قلت �لك تصريحًا �توضيحًا، �عرضت 

له في �K	عة �مشق تلويحًا �تلميحًا.
*   *   *

	لذ�  6ما  6ند�نيسيا.  Kلى  Rحلتي  في  �سمعته  6Rيته  ما  هذ	 
	نتهت Kليه 	لدعوU 	إلسالمية 	آل:، �6ما حا_ 	إلسالm �	لمسلمين 
في  ُينشر  	لذ�  	لقليل  Kّال  عنه  6عر�  فلست   mأليا	  Iفي هذ فيها 
	لصحف �6 ُيشاK Rليه في 	إل�	عا. �لكن 	لعجيب �	هللا 	لذ� ما 
ينقضي منه 	لعجب 6: من كا: معه 	لحّق يناm عن حّقه �صاحب 
	لباطل يجّد لنصرU باطله؛ 	لذ� يقو_ K: 	لو	حد يسا�� �	حد	ً 
(�تلك حقيقة 	لحقائق) ال يدعو لها �ال ينصح 	لنا� بها، �	لذ� 
يحشد  	ألباطيل)  باطل  (��لك  �	حد	ً  تسا��  	لثالثة   :6 يزعم 
 :6 �هو  	لمحا_،  بهذ	  	لنا�   vإلقنا 	ألمو	_  �يجمع  	لرجا_ 
	لثالثة 	لرياال تعد_ 	لريا_ 	لو	حد! �	لذ� معه كتاY يّدعي 6نه 
من عند 	هللا �ليس في 	لوجو� �ليل �	حد يثبت مّدعاI يعمل على 
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نشرI ��عوU 	لنا� Kليه، �	لذ� معه كتاY 	هللا 	لذ� يقوm كل �ليل 
في 	لوجو� على 6نه من عند 	هللا، ما نقص منه حر� �ال ?يد عليه 

حر� �ال تبّد_ فيه حر�، يقعد عن �عوU 	لنا� Kليه.
	لذين يقولو: Kنهم  	لمنّصر�:  لقد 6فلس هؤال� 	لمكّفر�: 
 Sفتر	� R�6با  في  6فلسو	  	ألليم،   Y	بالعذ يبشر�:  	لمبّشر�:، 
عنهم عقال� 	لنا�. �لقد 6Rيت بعيني كثير	ً من 	لكنائس في R�6با 
	لغربية قد 6قفَر من Rّ�	�ها، �منها 	لتي 6غلقت 6بو	بها، �منها ما 
ُعرw لإليجاR �6 	لبيع بالمز	�! بل لقد شهد في 6لمانيا مسجد	ً 
فلما  	لكنيسة،  من  ?	�ية  في  	لنا�  فيه  يتطّهر  متوّضأ  له  صغير	ً 
سألت علمت 6نهم فّضلو	 6: يدخلها 	لنا� �لو من غير �ينهم، 

على 6: تبقى خال� ما فيها Kّال 	لهو	�!
 Sيسر 	لذ�  كا:   	�K� Kلينا.  فجا`�	  بال�هم  في  6فلسو	 
ُيسمى  فما�	  لصًا،  ُيسّمى   �R	� من  �متاعك  كيسك  من  مالك 
	لذ� يسرS عقيدتك من قلبك؟ �	لعقيدUُ 6ثمن من 6مو	_ 	لدنيا. 
�	لمحاكم  	ألمو	_  لصو�  من  	لنا�  تحمي   	لحكوما لكن 
تعاقب 	لساRقين �	لسجو: مأ�� 	للصو� �	لمجرمين، �هؤال� 
	لمساكين غد�	 في تلك 	لبال� كقطيع بال R	vٍ، قد ُسّلط عليهم 
عند  كا:  �لو   ،Uلقّو	 �يملك  	لحيلة  �يملك  	لما_  يملك  عدّ� 
	لحماسة  من  عندهم  	لذ�  مثل   mباإلسال 	لعلم  من  جمهوRهم 

لإلسالm لرّ��	 عد�هم.
جا�هم  6ند�نيسيا  �مسلمو  �عمل،  �علم   Uعقيد  mإلسال	
	إلسالm حينما جا�هم 	الستعماR 	لبرتغالي. ما حمله Kليهم علما� 
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يعّلمونهم �ال فقها� يفّقهونهم، بل حمله تجاR كانو	 صا�قين في 
	لمسلمو:،  6يها  فيا  فاستجابو	.   mإلسال	 Kلى  فدعوهم  �عوتهم 
كيف تتركو: مئة �خمسين مليونًا من Kخو	نكم لهؤال� 	لمكّفرين 
	لمنّصرين 	لذ� تؤّيدهم قو� 	لشّر كلها، �كثير من هؤال� 	إلخو	: 
 Iهذ  m6ما �حدهم  تركتموهم  فإ�	  علما�،  ليسو	  �6كثرهم  فقر	� 
6ندلسًا  	هللا-  -ال سمح  6ند�نيسيا   Rلظالمة صا	 	لقوية  	لحملة 
6سفًا  	لقصائد  �َتْنظمو:  ندمًا  	ألُكّف  تقرعو:  �صرتم  6خر�، 
نصرتهم  عن  بقعو�كم  6ضعتم  6نكم  على  عبثًا   vلدمو	 �ُتريقو: 

�عن 	لذ�� عن �ينكم ��ينهم، 6ضعتم 6كبر ��لة Kسالمية.
ثم  ��لة  للباطل  أل:  6بد	ً،  	هللا  شا�   :K هذ	  يكو:  �لن 
يضمحل، �ال يكسب 	لجولة 	ألخيرK Uّال 	لحّق �ال يكو: 	لظفر 

Kّال للحّق.
و: بالمبّشرين قديم؛ فالهولنديو:  K: بال� 6ند�نيسيا بمن ُيسمَّ
عملو	 على تأييدهم �سّخر�	 لذلك مناهج 	لمد	�R �6عّد�	 لتلّقيه 
 mالهتما	`نا �غفلنا نحن عنه، هو 	ليه 6عدK ما َتنّبه 	هذ� .Rلصغا	
باألطفا_. 	ألطفا_ هم 6ّمة 	لمستقبل، نفوسهم صفحة بيضا� تنقش 
عليها ما تشا�، �قلوبهم عجينة طرية، Kنهم كاألwR 	لخال� ُتقيم 
 	�K- لقديم، عليك	كالبيت  Rلكبا	لبنا� بال تعب �ال عنا�. �	عليها 
 تجديدI- 6: تهدمه �6: تنقل 6نقاضه �6: ُتخلي R6ضه ثم �R6

تقيم 	لبنا� 	لجديد عليه.
	لذين   �	لمرّبيا 	لمرّبين  	نظر�	  6طفالكم،  فتد	Rكو	 
تسّلمونهم Kياهم، 	نظر�	 	لمد	�R 	لتي تبعثو: Kليها بهم، 	نظر�	 
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	لمعّلمين 	لذين ُتقِعد�نهم بين 6يديهم... َتنّبهو	 فإ: كل كلمة ُتلقى 
في �6: 	لطفل �كل بذUR عقيدU ُتغر� في قلبه سيكو: لها 6ثر ظاهر 
في ُمقبل 6يامه، في �ينه �في خلقه �في سلوكه. لقد طالما قلت 
�	لكفر  �	إليما:  �	لشّر  	لخير   Rبذ�  :K 	لقو_:   Rكّر�  �6عد
ُتغَر� في نفو� 	ألطفا_ في 	لسنو	 	لخمس �6 	لست 	أل�لى 
في  Kخو	نكم  في  	َهللا  �	َهللا  6طفالكم،  في  	َهللا  فاَهللا  6عماRهم،  من 
(	لتي  �	لتكفير  	لتنصير  حملة  من  منهم  نجا  َمن  فإ:  6ند�نيسيا، 
ُتسّمى كذبًا �عوU 	لتبشير) �قع في >	لبنغاسيال< 	لتي �6حى بها Kلى 
.ً	Rلتجّر عليهم هلكة �ثبو ،ً	Rلقو_ غر�	لشيطاُ:، ?خر� 	�6ليائه 

6تد�R: ما >بنغاسيال< 	لتي يتخذها بعض 	لمسلمين �ينًا بدًال 
من �ين 	هللا؟ >بنغا< كلمة فاRسية 	ألصل معناها خمسة، يستعملها 
	لذين يلعبو: 	لنر�، �>سيال< بمعنى Rكن �6 �عامة؛ فالبنغاسيال 

هي >	ألRكا: 	لخمسة<.
ُبني 	إلسالm على خمس، �هم يدعو: Kلى �ين جديد ُيبنى 
َخمُسنا   .mإلسال	 عليها  ُبني  	لتي  	لخمس  من  بدًال  خمس  على 
 ،Uلصال	قامة K� ،هللا	سو_ R ً	هللا �6: محمد	ال K لهK 6: ال Uشها�
�Kيتا� 	لزكاU، �صوR mمضا:، �حّج 	لبيت. �َخمُسهم 	إليما: باهللا 
	لو	حد 	ألحد، �	إلنسانية 	لعا�لة 	لمتحضرU، ��حدU 6ند�نيسيا 

	لقومية، �سيا�U 	لشعب، �	لعد	لة 	الجتماعية.
تفسير	ً   Iيفّسر  :6 يستطيع   mباإلسال 	لمؤمن  فهمه   :K  mكال
 Iففهمو  Iسمعو �	لذين   Iضعو� 	لذين  �لكن  عليه،   w	عتر	 ال 
يفّسر�نه على �جوI تناقض 	إلسالm. خذ�	 قولهم >سيا�U 	لشعب<. 
6ّ� شعب في 6ند�نيسيا Kّال 	لشعب 	لمسلم 	لذ� تبلغ نسبته في 
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	لسكا: خمسة �تسعين في كل مئة منهم؟ 6فيرضى 	لمسلم بغير 
ما جا� به 	إلسالm؟

ثالثة  منها  	لمسكو:   Uجزير 6لف  عشر  ثالثة  6ند�نيسيا  في 
�ال�، ُينا�� فيها كل يوm خمس مر	: >6شهد 6: ال Kله Kّال 	هللا، 
	إليما:  فأين   ،>Uلصال	 على  	هللا، حي  Rسو_  محمد	ً   :6 6شهد 
بمحمد في >بنغاسيال< هذI 	لتي 	بتدعوها؟ �6ين فيها 	لصالU؟ �ما 
	إليما: K: لم يكن معه عمل؟ �	هللا ما �كر 	لذين �منو	 Kّال �صفهم 

.بالذين عملو	 	لصالحا
 mيو 6ند�نيسيا  	ستقال_  لجنُة  >	لبنغاسيال<   Iهذ  6قّر لقد 
١٨ �Y (6غسطس) سنة ١٩٤٥، �لكن 	لمبا�� 	لتي ُبني عليها 
	إلسالm ما 6قّرتها لجنة من 	لبشر، بل 6نزلها 	هللا 	لذ� 6نز_ 	لقر�:، 
حين هبط به مقّدm 	لمالئكة جبريل على مقّدm 	لبشر محمد، صّلى 
 mلى يوK 	لباقي  	لدين  ليكو: هو  	هللا على محمد �على جبريل، 
	لقيامة. فَمن ُينِز_ غير ما 6نز_ 	هللا؟ كّال، ال بنغاسيال، �ال تبشير 
بالكفر، �ال نتر� شعيرU من شعائر 	إلسالm، �ال ندv شيئًا منه Kلى 

غيرI، مهما ?ّينه لنا جمهوR 	لمنّصرين من 6عو	: 	لشياطين.
نيا �ال  	لدُّ َ�ْعَوUٌ في  لُه  لْيَس  Kليِه  َتْدعوَنني  6ّ: ما   mََجَر {ال 
 Yُ6ْصَحا ُهْم  	لُمْسِرفيَن   :ّ6� 	هللا،  Kلى  نا  َمَر�َّ  :ّ6�  ،Uِآلِخَر	 في 
wُ 6مر� Kلى 	هللاِ Kّ: 	َهللا َبصيٌر  	لّناRِ. َفَسَتْذكر�َ: ما 6قو_ُ َلُكْم 6�ََُفوِّ

بِالِعَبا�}.
*   *   *
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-١٧٥-
خو	طر �صوR عن 	لتربية �	لمد	�R �	لتعليم

بو	:  لهنر�   قر6 ١٣٤٧هـ  سنة  	لفلسفة   �Rُند كنا  لّما 
كاIR، 	لعالِم 	لرياضي 	لفرنسي، �صفًا لمر	حل تكّو: 	لفكرU في 
 Rنه يتصّوK _أل�يب، فقا	أل�بية في �هن 	لقطعة 	لعالِم �6 	�6 R
ُيظهرها في   :6 ثم يحا�_  يسّميها هو >شيما<  مبَهمة   UR�6ًال صو

.Uنظرية علمية �6 قّصة �6 قصيد
�6نا لّما 	قترحو	 علّي كتابة هذI 	لذكريا لم يكن لها في 
�هني صوUR، �لم يكن تحت يد� R�6	S مكتوبة 6عتمد عليها، 
في  كتبها   مذكر	 Kلى  �يرجع  �كرياته  يكتب  من  6غبط  �كنت 
 Yتبعه كّتا Yكرياتي غريبة عن كل 6سلو� حينها، لذلك جا�
 Yيخ ككتاRلتا	لسنين تمشي مع 	؛ فال هي مرتَّبة على 	لذكريا
 Yككتا Uلحيا	حياتي< ألحمد 6مين، �ال هي سر� قصصي لوقائع <
>	ألياm< لطه حسين، �ال هي 6فكاR يربطها Rباy قصصي كالذ� 

كتب 	لعقا�. فما هي �K:؟
عليها  صبرتم   :6 لكم  6شكر  �6نا  �تقر`�:.  تر�:  ما  هي 
 mهشا 	ألستاَ�ين  	لكريَمين  6خَوّ�  يا  لكما  �6شكر  فقر6تموها، 

�محمد علي حافظ 6: نشرتماها.
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 �R�6 لحلقة �ال 6كا� �6كر ما قلت قبلها، �ال	هللا 	6كتب �
حولي  تلّفتُّ  	لسبت   mيو جا�  �كلما  بعدها.  سأكتب  عّما  شيئًا 
لعّلي 6جد مهربًا منها �6 عذR	ً 6عتذR به عنها، كالتلميذ 	لخائف �6 
 .Yألسبا	سة بأ�هى Rلمد	لذ� يحا�_ 6: يفّر من 	لكسو_ 	لمعّلم 	
(�لعّل  عليها  	لكريَمين  	لناشَرين  حر�  من  لي  يبد�  ما  �لكن 
طّولَتها  لقد  لي:  يقوال   :6 مني  �حيا�  لي  مجاملة  	لحر�  هذ	 
من  6سمع  �ما  عّنا)  قلمك   ��6 �ُكّف  منها  فخلِّصنا  �عّرضتها، 
	لُقّر	� �عنهم من 	الستر	حة Kليها �	لمسّرU بها، هذ	 كله يدفعني 

Kلى 	لمضّي فيها.
�6نا 6عتر� 6ني بد6 �كر 6حد	� لم 6كملها بل 	نتقلت Kلى 
غيرها، �6عتر� 6ني 6ستطرُ� �6تبع مناسبا 	لمعاني، كما يتبع 
	لر	عي بغنمه مساقط 	لقطر �منابت 	لكأل، فيضّل 	لسبيل �يضيع 

عن 	لقصد.
 �	قتر	ٌ� طُر  �6 Kلّي   �R� سالٌةR بّدَلت طريقي ما  �كثير	ً 
Kلى   Sلشر	 �من   Rليسا	 Kلى  	ليمين  من  مسير�  فحّو_  علّي، 
	لغرY. �هذR Iسالة كريمة جا�تني من يومين، من مرسل يبد� 
6نه 6ستا� كريم، يقو_ لي فيها: لقد 	شتغلَت بالتربية �	لتعليم -كما 
علمنا منك �سمعنا عنك- من ?من طويل، �لقد عرضَت بعض 
�كرياتك في 	لتعليم، 6فليس عند� �كريا في علم 	لتربية؟ �يا 
ليتك تعّر� من ال يعر� بهذ	 	لعلم �بتجاRِبك بتطبيقاته، فتكتب 
حلقا K: لم يجئ فيها علم ينفع صغاR 	لمرّبين فال بّد 6: يكو: 

فيها Y�6 �فّن ُيمتع جمهوR 	لقاRئين.
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�عرضتها  بقلمي  كتبُتها  	لرسالة،  في  جا�  ما  هذ	 خالصة 
بأسلوبي.

6ما 	لكالm في معنى 	لعلم �	لتربية فليس �كر� من �كرياتي 
	لتي ال يعرفها غير� ألنها جز� من حياتي فيحّق بذلك لي �حد� 
قّر	�  	لمفّكرين، �من  بين كل  قْدR مشتَر�  فيها، بل هي   mلكال	

	لجريدU من هو 6قدR عليه �6عَر� به مني.
�6نا لم �R�6 	لتربية كما يدRسها 	لمختّصو: فيها 	لمنقطعو: 
6هلها،  6ني من  Kليها، �ليس في يد� شها�U من 6ساتذتها على 
بناتي، �6شرفت على  �لكني شاRكت في تربية Kخوتي، �Rّبيت 
تربية 6حفا�� �حفيد	تي. �قد بلغ عد� َمن �كر Kلى 	آل: �	حد	ً 
�R6بعين، 6فال تكفيني هذI 	لتجاYRِ �تكو: شها�U لي على 6: لي 
معرفة ببعض طر	ئق 	لتربية؟ �قد بد6 	لتعليم من Kحد� �ستين 
سنة، من سنة ١٣٤٥، �قر6 من كتب 	لتربية كل ما �صلت Kليه 
يد�، �ال 6ّ�عي مع �لك 6ني صر من كباR 	لمرّبين �ال 6ني من 

صغاRهم.
6ما تعريف 	لتربية، كما �R6، تعريفًا قريبًا من 	ألفهاm بعيد	ً 
6نا  فكر�  من  	لمنبثق  	لتعريف   ،mألقال	 	لكتب  في  ��6َعته  عّما 
ال 	لمنقو_ من 	لكتب 	لتي 6ّلفها مؤّلفوها فهو: K: سلو� 	إلنسا: 
 ،Uجديد Uية عا�	بد مجموعة عا�	، �K: كل عمل جديد هو 
 Kما 6: يستمر فيها �Kما 6: يرجع عنها. فالتربية هي غر� 	لعا�	

.URّلضا	 	لنافعة �	لصر� عن 	لعا�	
6شكل  من   	لو	ضحا توضيح  أل:  6عّرفه  فال  	لعلم  6ما 
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	لمشكال. 	لعلم كما يعر� 	لنا� جميعًا هو نفي 	لجهل. �ليس 
	ّ�عى  بالما�، كالذ� ?عمو	 R :6جًال  	لما�  تفسير  قبيل  هذ	 من 

	لشعر، فامتحنوI 6: يصف مجلسهم عند 	لغدير فقا_:
قوmٌ ُجلوٌ� َحوَلهم ماُ�فكأّننا �	لماُ� ِمن َحولِنا

فقالو	: فّسَر 	لما� بالما�!
 ُ�كر  :K 	لذهن  Kلى   vُيسِر 	لذ�  	لمعنى  هو  قلت  ما   :K
كلمة 	لعلم، فَمن عر� قضية كا: يجهلها صاR عالِمًا بها. لكن 
للعلم معنى غير هذ	؛ �لك هو 	لذ� يقابل 	لشّك ثم 	لظّن، �6 
6نه يأتي بمعنى 	ليقين، فالشّك خمسو: بالمئة نعم �خمسو: ال، 
�	لظّن ستو: بالمئة نعم، �غلبة 	لظن سبعو: بالمئة، �	لعلم مئة 

على مئة.
�من R6	� تفصيل هذ	 	إلجما_ �جدI في �6_ كتابي >تعريف 
 سنو	 من  منه  	أل�_  	لجز�   Rصد 	لذ�   ،>mإلسال	 بدين   mّعا
طو	_ يعرw 	لعقيدU بشكل جديد، ثم لم يوّفق 	هللا Kلى Kتمامه، 
مع 6: 	لمعلوما كلها في �هني �	لقلم في يد�، �لكن 	لهّمة 

ليست عند�.
فالعلم -�K:- قد يأتي بمعنى 	ليقين. فإ: قلنا >عين 	ليقين< 
�R6نا ما تيّقنه 	إلنسا: عن طريق 	لعين �	لحو	ّ�، �>حّق 	ليقين< 

.ما جا� بالدليل 	لقطعي 	لذ� يكا� يصل Kلى حّد 	لبديهيا
فيه  	لقو_  مني  سبق  �قد  	لفّن.  يقابل  	لذ�  	لعلم  �عندنا 
مر	R	ً، �بيانه 6: مطامح 	لبشر تقف عند ثال� هي: 	لحّق �	لخير 
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	لحّق  غايته  كانت  فما  للبشر،  	لعليا  	لُمُثل  هي  تلك  �	لجما_. 
غايته  كانت  �ما  >	لعلم<،  فهو  	لمحاكمة  ��6	ته  	لفكر  �سبيله 

	لجما_ �سبيله 	لشعوR ��6	ته 	لذ�S فهو >	لفّن<. 
فله عند  �	لفيزيا�  	لطّب  science) كعلم  (بمعنى  	لعلم  6ما 
علمائنا 	أل�لين تعريفا كثيرU جد	ً، �لكن 6جو� تعريف سمعت 
به �6قربه Kلى 	لوضو� ما قاله ساRطو:، �ال يضّرنا 6: نأخذI منه 
فإ: 	لحكمة ضاّلة 	لمؤمن (�6 6نها ُملك له ضاv منه �نّد عنه) فهو 

يلتقطها حيث �جدها.
قة �مرتَّبة<. قا_ ساRطو:: >	لعلم مجموعة معا�R محقَّ

لّما قا_ >معا�R< 6خر� 	لمشاعر، �لّما قا_ >محّققة< 6بعد 
	لنظريا، �لّما قا_ >مرّتبة< نفى 	لحقائق 	لمفَر�U 	لمنثوUR 	لتي 

تبد6 بها 	لعلوm عا�U قبل 	ستكما_ تكوينها.
*   *   *

6ما 	لتعليم، فليس كل من َعِلم شيئًا 	ستطاv 6: يعّلمه �ما 
كل عالِم يصير معّلمًا؛ فالتعليم 6: تختاR 	ألسلوY 	لذ� توصل 
به هذI 	لمعاK �Rلى �6ها: 	لمتعلمين. ��لك يقتضي معرفة بمد� 
R�K	� 	لطالب فال تكّلفه بما هو فوR�K S	كه، �بمد� قبوله ما تلقيه 
عليه �Kال 6غلق �هنه ��نك فقرعت بابًا ال ُيفَتح 6بد	ً، �6: تزيح من 
طريقه 	لعو	ئق 	لتي ُتعيق فهمه عنك �ينشغل بها عّما تقو_، �من 
هذI 	لعو	ئق ما يكو: فيك 6نت 6يها 	لمد�R: فال ينبغي 6: يكو: 
في هيئتك �ال في لهجتك �ال في 6سلوY معاملتك شي� غريب 

يقف فكرI عندI فال تستطيع 6: توصل Kليه ما عند�.
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6ني كنت معّلمًا ناجحًا. ال 6قو_ �لك  �6نا 6حمد 	هللا على 
Kحد�  مد�  على  تالميذ�  به  يشهد  بل  �حد�،  نفسي  عن 
	أل�لية   �R	لمد	 في  عّلمت  	لتعليم.   بد6 منذ  سنة،  �ستين 
في 	لقر� �	البتد	ئية في 	لمد:، �	لمتوسطة �	لثانوية، �عّلمت 
في 	لجامعا، �في 6قساm 	لدR	سا 	لعليا فيها، �عّلمت شبانًا 
�علمت في مد	�R 	لبنا (�K: كنت 6ستغفر 	هللا مّما فعلت �ال 
 �R	لمشايخ كما عّلمت في مد	 �R	6ُجيز مثله)، �عّلمت في مد
 :6 �	R6 توفيقي ثال�، �6صي بها من Yكا: من 6سبا� .Yلشبا	

يكو: معّلمًا ناجحًا:
 vلرجو	إلحاطة بها، �	سها �Rّلتي يد	 U�ّلما	 Yستيعا	�6لها: 
 .R Kلى كّل كتاY يصل Kليه من كتبها، ال يقتصر على 	لكتاY 	لمقرَّ
ال  بعينه   Yكتا  Yللطال  R ُيقرَّ  :6 6بد	ً  يجو?  فال  	لجامعة  في  6ما 
 Uألساتذ	ّال منه، �من يفعل �لك من K :ليه �ال يأخذ�K ّالK :يرجعو

يكن معّلم مدRسة 	بتد	ئية ال 6ستا�	ً في جامعة.
 Sفإ: سا 	لطّالY كل سبيل،   mفهاK Kلى  يسلك   :6 	لثاني: 
 URلعبا	لى K حتى يصل 	Rلعبا	لم يفهموها بّد_  URلمسألة بعبا	
�هنه  في  	لعلم  مسائل  �	مت  �ما  يفهموها،   :6 يستطيعو:  	لتي 

�كلما 	للغة بين يديه َسُهَل �لك عليه.
لّما جا�تنا هذI 	لرياضيا 	لحديثة نقل بعُض 	ألساتذU مّنا 
6نهم هم فهمو	  فهمنا عنهم �ما 6حسب  فما  فيها غيرنا،  قاله  ما 
ما نقلو	، فجا� 6خي 	لدكتوR عبد 	لغني فشرحها في كتابه 	لذ� 
�ضعه لطالبه في جامعة �مشق من 6كثر من عشرين سنة، فإ�	 هي 
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مفهومة �	ضحة.
�	ئي؛  �هذ	   ،	لذكريا  vموضو عن   َبُعدُ 6ني  6حسب 
 �6 ينفعكم  بما  �تيكم حيثما �هبت  �لكن  يمينًا �شماًال،  �6هب 

ُيمتِعكم.
*   *   *

يعر�  لم  فإ:  طبيعيًا،  يكو:   :6 فهو  	لثالث   yلشر	 6ّما 
Kني  لهم:  قا_  6خطأ   :K� 6عرفها،  Kني ال   :Yللطال قا_  	لمسألة 

6خطأ فيها.
لّما جئت مّكة �Rّ�6 في كّلية 	لتربية سنة ١٣٨٤هـ جا� �كر 
مسألة فقهية �كرُ فيها 	لحكم في مذهب 	إلماm 6حمد، فقاm 6حد 
	لطّالY يرّ� علي بأ�Y بأ: 	لمذهب ليس على هذ	 �6: 	لمسألة 
�Rسَت  لقد  له:  �قلت  عليه  لساني  فأطَلُت   .�كرُ كما  ليست 
	ثنتي عشرU سنة حتى �صلت 	لجامعة �6نت ال تعر� 	لحكم في 
	لبال�... �كالمًا   Iلنا� في هذ	 6كثر  	لذ� يمشي عليه  	لمذهب 
من 6مثا_ هذ	، ما كا: لي حّق فيه �ما كا: بيد� مسّو� له، �هو 

ساكت ال ُيجيب.
فإ�	  	لحنبلي،  	لفقه  كتب  فتحت   R	لد	 Kلى  Rجعت  فلما 
	لمسألة كما قا_ 	لطالب ال كما قلت 6نا. 6فتد�R: ما�	 صنعت؟ 
6نا  كنت  لقد  Kليك،   R6عتذ 6نا  للطالب:  فقلت  	لغد  في  جئت 
كنت  ألنك  6خر�   Uمّر Kليك   R6عتذ� 	لمصيب،  �6نت  	لمخطئ 
	لعلما�،  من  ُيطَلب  ما  على  	لتهذيب  في  6كن  لم  �ألنني  مهّذبًا 

فسامحني.
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 �6 لي   Yلطّال	  m	حتر	 نقص  	لموقف  هذ	   :6 تظنو:  هل 
�6نهم  تقدير	ً  ?	��ني  6نهم  لكم  6`كد  بل  ال؛  Kيا�؟  تقديرهم 
	ستفا��	 منه �Rسًا لعّله 6كبر من 	لد��R 	لتي ُتستفا� من 	لكتب.

�مّما �قع لي 6نني كنت في �6	خر 	ألRبعينيا من هذ	 	لقر: 
	لميال�� �Rّ�6 -مع 	شتغالي بالقضا�- في ثانوية 	لبنا 	أل�لى 
في �مشق، فكّلفت 	لطالبا في ��R 	إلنشا� 	لذ� َيْدعونه 	آل: 
عليهن.  6فرضه  بأنفسهن ال  يخترنه   vموضو في  	لكتابة  >	لتعبير< 
 	آل: كاتبة Rألصل، صا	كانت عند� بنت 6حسبها شركسية �
 :6 6تسمح  فقالت:  خوست،  نا�ية  	سمها  سوRيا  في  معر�فة 
6كتب عنك؟ قلت: نعم. فقالت بمكر ظاهر: �لو كتبت عنك ما 
ال ُيرضيك؟ قلت: 	كتبي ما شئت، لكن 	لتزمي 	لصدS �حد�� 

.Yأل�	
فكتبت قطعة ال تز	_ عند� بخطها، �قد مّر عليها 	آل: 6كثر 
 ،I6قر من  كل  علّي  ُيضِحك  �صفًا  فيها  تصفني  قر:،  ثلث  من 
تسخر مني �تهز6 بزّيي �شكلي �حركاتي، �لكن 	لقطعة مكتوبة 
كتابة جيدU. فما�	 صنعت بها؟ 6عطيُتها 	لدRجة 	لعالية على 6سلوبها 
ألنه كا: في 	لحّق 6سلوبًا �6بيًا ممتا?	ً، �6حلُتها على لجنة 	لتأ�يب 
في 	لمدRسة. فاحتّجت، فقلت لها: Kنك تحسنين 	لكتابة، لذلك 
 U	Rلهد� في مبا	لذ� يصيب 	لكاملة كما ُيعطى 	لعالمة 	6عطيتك 
	لرماية، لكن َمن يحسن 	لرماية ال يجو? له 6: يرمي 	ألبريا� �6: 

يعتد� على 	لنا�.
�لّما �6قعو	 عليها 	لعقوبة عفو عنها. �ما كا: في نفسي 
 شي� منها ألنني من تلك 	ألياm، بل من 6طو_ منها، قد تعّو�
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	لنقد �6لِفت 	لهجا�، فلو كتب 	آل: عني كاتب �Rماني بكل موبقة 
Kلّي كل R?ّية ما حّر� �لك من  S �نسب  �6يمي كل ممزَّ  Sمّز�
 �6 6قر6 هجا� جرير  ما كتب كما   جسمي شعرU �	حدU، �قر6

بشاR �6 	بن 	لر�مي، 6قر`I على 6نه Y�6 مجر�.
*   *   *

بلو�  Kلى  	ألطفا_،  مع  سيما  ال  طريق،   Y6قر  Sلصد	�
فيها  لي   Uكثير لي حو	��  �قعت  �قد   .m	الحتر	 �كسب   m	لمر	
كتابا متناثرU في كتبي، لو ُجمعت لجا� منها Rسالة كبيرU فيها 
تجاYRِ في 	لتربية تنفع من يقر`ها؛ من �لك 6: صفو	: 	بن 6خي 
بليغ،  قلم  �له  	ألRبعين   Sفو  mليو	 �هو  صغير	ً،  �كا:  ناجي، 
R6	��	 6: ُيسقوI ��	� كريهًا فأبى 6: يشربه، فأحاطو	 به يقولو: 
له: Kنه طّيب �Kنه لذيذ فُذقه، S�ُ منه قليًال، Kنه طّيب... �هو يأبى 

�يبكي. فقلت لهم: �عوني معه.
فأخذته جانبًا فكّلمته بحيث ال يسمعو:، قلت: يا صفو	:، 
هذ	 	لد�	� �	هللاِ كريه جد	ً �طعمه ال ُيحتَمل �ال تستطيع 6: تشربه، 
�لكنني �K	 مرضت مثل مرضك شربُته �6نا كاIR له. فتعجب �قا_: 
كيف تشربه �K	 كا: كريهًا؟ فضحكت �قلت: ألنني كبير، �	لكبير 
يقّدR 	لمنفعة، فإ�	 كا: 	لد�	� على سو� طعمه نافعًا شِرَبه �لو كا: 
كاRهًا، 6ما 6نت فال تشربه ألنك صغير. قا_: بل 6نا كبير. قلت: 
يا  	بني 6نت صغير ال تستطيع 6: تشربه، �6نا لّما كنت صغير	ً مثلك 
�6 6صنع شيئًا لم تصنعه 6نت  	لد�	� مثل Rفضك،  كنت R6فض 
ألنك 6حسن مني. ففتح عينيه �قا_: ما�	 كنت تصنع؟ قلت: كنت 
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�خذ كأ� 	لد�	� �6لقيه �R	� 	لمخّدU (�كنا نقعد على �سائد على 
	ألwR �نستند Kلى مخد	 �R	� ظهوRنا). فضحك �قا_: 6نت 
تفعل هذ	؟ قلت: نعم، �6ّما 	آل: فأنا 6شربه ألنني كبير. قا_: �6نا 

كبير. قلت: ال، 6نت لست كبير	ً.
�تركته �هممت باالنصر	�، قا_: يا عمو 6نا كبير، 6شرُبه. 
يرضى  	هللا  تشربه،   :6 تستطيع  ال  Kنك  له:  �قلت  Kليه  فالتفّت 
عليك، 	لصغاR ال يشربو: 	لد�	� 	لكريه. قا_: 6نا لست صغير	ً، 
6شربه، 	نظر شو� كيف 6شربه. �	لتفّت ببعض جسد� فر6يته قد 

شرY 	لد�	�.
فالصدS مع 	لصغاR خير من 6: نكذY عليهم �6: نوهمهم 
	لمدRسة   Iيكر �هو  6حفا��  6حد   Uمّر جا�ني  	لو	قع.  يكّذبه  ما 
ال Rغبة له فيها. فقلت له: 	لحّق معك �K	 كرهت 	لمدRسة �لم 
 	�K� ،البتعا� عنها	تحّبها، فأنا 6يضًا لم 6كن 6حبها �كنت 6حا�_ 
	لعطلة، كنت   mيو غير  في  �لو   ،�Rلمد	  Y�6 غا كانت عطلة 
6فر� لغيابه. فتعجب �قا_: لما�	 لم تكن تحب 	لمدRسة؟ قلت ما 
 Uنها عقدK :�	لُقّر	ً، �6قو_ لكم يا 6يها 	نها قّصة قديمة جدK :Iمعنا
نفسية عمرها 6كثر من خمس �سبعين سنة، 6ُِصبت بها �6نا صغير 

�لكني كبر �لم 6ستطع 	لخال� منها.
كا: �لك سنة ١٣٣٢هـ قبل Kعال: 	لحرY 	لعاّمة 	أل�لى، 
 ،	لصلو	 6كثر  في  	لتوبة  جامع  Kلى  معه  يأخذني  جد�  �كا: 
فذهبت معه يومًا Kلى صالU 	لفجر، فلما ُقضَيت �6خلني بابًا يقابل 
�كا:  مستَحّبة،  ليست  �R	ئحة  ���يًا  فوجد ضّجة  	لمسجد، 
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	لمكا: مظلمًا �6نا �	خل Kليه من 	لشاvR 	لمشرS، فلم Rَ6 شيئًا، 
فأمسكُت من 	لخو� بيد جد� حتى 6لَفت عينا� 	لظلمة، فر6يت 
غرفة �	سعة جد	ً نصفها عليه �كة �	طية من 6لو	� 	لخشب �تحتها 
 ،mأليا	لبلد في تلك 	 فر	� �سخ، كما يكو: في كثير من بيو
�هذ	 	لفر	� تملؤI 6مم من 	لحشر	 �	لهو	m، يقعد عليه ِصبية قد 
	صطّفو	 صفوفًا بأيديهم >	لصبرU< (�6 كتاY 	لتهجية) �K: كانو	 
6كبر حملو	 جز� عّم، �هم يهتّز�: مع كل كلمة �لهم صخب ُيِصّم 
	آل�	:، �6ماm هذI 	لدّكة عشر	 من 	ألحذية �	لقباقيب يركب 
بعضها بعضًا، �في �سط 	لصفو� شيخ على كرسّي عاٍ_ 6مامه 
 I�R فمن  منها،  6طو_  قصيرU �عصا طويلة �عصا  ِعصّي، عصا 
قصر في 	لهّز �6 �قف عن 	لقر	�U �6 عن 	لضجيج خفقه بالعصا 
	لقصيرK U: كا: قريبًا منه، �6 بالمتوسطة K: كا: �سط 	لقاعة، 

�بالطويلة K: كا: في �خرها.
Kليه  نهض  ر	ً،  موقَّ مهيبًا  �كا:  جد�،  	لشيخ   �6R فلما 
فاستقبله �6شاK Rليه ليجلس، فبقي جد� �	قفًا �كّلمه �هو يشير 

Kلّي، ثم تركني �حد� مشد�هًا ��هب.
لقد كتبت في �صف هذ	 	لموقف كثير	ً �حّدثت به باإل�	عة 
6ستطع  �لم  �6فِّه حّقه،  �لم  كتبتها،  مد	R قصص  �جعلته  كثير	ً 
6: 6عّبر فيما كتبت �ما حّدثت عن مبلغ ما 6حسست به يومئذ من 
	لذعر �	أللم. مّر عليه 	آل: ثالثة R6باv 	لقر: �ال 6?	_ كلما �كرته 
مّما  6فظع  6خر�  �6شيا�  �	لذعر،  �	لخو�  	لرعب  �لك  �6كر 

�كر لم 6كن 6عر� لها 	سمًا �ال 6جد لها 	ليوm �صفًا.
كا: هذ	 	لكّتاY بد	ية عهد� بالمدRسة. فهل تنتظر�: مني 
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6: 6حبها �كانت هذI بد	يتها؟
لقد قر6تم في هذI 	لذكريا ما مّر بي بعدها في 	لمدRسة 
	لمدلَّل.  	لوحيد  	بنه  	لعاmّ، �كنت  6بي مديرها  	لتي كا:   Uلكبير	
َ�� باًال. 6ين هذ	 	لذ� R6 عرفتم 6ني لم 6كن فيها 6حسن حاًال �ال�
كا: في 6يامنا مّما يجدI 	ألطفا_ 	ليوm في Rياw 	ألطفا_ �في 6كثر 

	لمد	�R 	البتد	ئية؟
في سنة ١٩٥٩ (١٣٧٨هـ) كانت لي 6حا�يث مستمّرU في 
�K	عة �مشق كالذ� تسمعونه لي 	ليوm من �K	عة 	لرياw، �قلت 

في حديث منها(١):
	لنية  فصّحت  	لطفل،   mليو 	لحديث  هذ	  6جعل   :6 نويت 
 6: 6تكلم فيه عن مشكال 	لطفولة �R6 .�	لمر	لكن لم يتّم �
	ليوm فكا: 	لحديث عن �كريا 	لطفولة لي 6نا باألمس، ��R6ته 
موعظة �عبرU فجا� قّصة ��كر�. �	لقلم قد يجمح بيد 	لكاتب 
6حيانًا كما يجمح 	لفر� بالفا�R، فيمشي حيث يريد هو ال حيث 

يريد صاحبه.
6كتب  يومئذ  (�كنت  	لحديث  قعد ألُعّد هذ	  6نني  �لك 
6حا�يثي) �6نا لم 6هّيئ 6فكاIR أل: 	لوقت قد ضاS بي �6عجلني 
مسالك  تبّينُت  �ال   Uلفكر	 6ُُسس   Rّكز �ما  فشرعت  	لموعد، 
 Yلقلم 6نتظر ما يفتح به علي، فما ُفتح علّي با	 	لقو_، �6خذ
بنتي  	بن  	لصغير،  مؤمن  ��خل  	لغرفة   Yبا ُفتح  �لكن  	لقو_، 

______________________
(١) 	نظر مقالة >في 	لكّتاY<، �هي منشوUR في كتاY >من حديث 	لنفس< 

(مجاهد).
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(�هو 	ليوm طبيب في مستشفى 	لملك فهد في جدU) �خل �هو 
محمّر 	لعين سائل 	لدمع على 	لخّدين ينشج نشيجًا مؤلمًا، فظننت 
6ْ: قد 6صابه شي� ��ثبت 6سأله: ما لك؟ هل �قعت؟ فهّز 6Rسه. 
قلت: هل ضربو�؟ فهّز 6Rسه. قلت: ما لك؟ فقا_ بصو مختنق 
بالبكا� تقّطعه 	لزفر	، قا_: K ،��ّKّ�� (�6 جّد�)! قلت: نعم؟ 

قا_: لو�... قلت: لو�؟ لو� ُشَكالطة؟ قا_: لو� �ِسْه 6ما:.
 m6  mليو	 (�هي  يما:   Uلصغير	 خالته   فجا� 6فهم.  فلم 
ألRبعة �6ال�) تترجم عنه، قالت بلسانها 	لناقص: بّد� لو� �سة 
مع 6ما:. قلت للمدRسة مع 6ما:؟ فأشرS �جهه �سكت، �قا_: 
لو� �سة 6ما:. قلت: �تبكي من 6جل 	لمدRسة؟ 6قعد هنا 6حسن 
بال مدRسة. فلما سمع �لك صر� من كلمتي �عا� يبكي �يعو_، 

فهّد6ته ��عدته حتى سكت.
��6كر  	لمدRسة،  Kلى  شوقًا  يبكي   �K منه  6عجب  �جعلت 

كيف كنا نبكي نحن خوفًا منها، �كرهًا لها.
�كّر بي 	لذكر� Kلى �6_ خطب من خطوY 	لدهر نز_ 
بي؛ لست 6عني 	لحرY 	لعاّمة، فلم تكن 	لحرY قد 6ُعلنت �ما 
كنت يومئذ ألفقه لها معنى �6 6بالي بها، �لكن 6عني ما هو 6شّد 
�6فظع، 6شّد علّي 6نا، �لك هو �6_ �خولي 	لمدRسة. لقد كا: 
	ليوm كلما  يومًا 6سو� ال ُتمحى من نفسي �كر	I، �ال ?6	K _لى 
�كرته 6تصو�R Rعه �شّدته. لقد كّرK Iلّي 	لمدRسة �تر� في نفسي 
من بغضها �خيرU ال تنفد، �لقد صر من بعُد معّلمًا في 	البتد	ئية 
نفسي  من  �ما �هب  	لجامعة،  في  �6ستا�	ً  	لثانوية  في  �مدRسًا 
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	لضيق بالمدRسة �	لفر� بالخال� منها، �	ألنس بيوm 	لخميس 
	لجامعة  Kلى  	لمدRسة �6  �	ستثقا_ يوm 	لسبت، �ما �هبت Kلى 
مّرK Uّال تمنيت 6: 6جدها مغَلقة �6 6جد 	لطّالY قد 	نصرفو	 منها 

�	لد��R معطلة فيها!
 Yلكّتا	 هذ	  في  يبقو:  	لتالميذ  كا:  لقد  قلت):   :6 (Kلى 
 ،Yلغر�	لى ُقَبيل K لشمس	ليه من ُبَعيد مطلع K لذ� 6خذني جد�	
قاعدين ال يتكلمو: �ال يستريحو: �ال يلعبو:، �ال يكّفو: عن 
	لقر	�U �	الهتز	?، يحملو: 6كلهم معهم فيأكلو: �هم قاعد�:، 
��K	 عطشو	 قامو	 Kلى 	لبِركة فوضعو	 6فو	ههم في مائها 	لملّو� 
Kلى  �هبو	  حاجة  لهم  كانت   	�K� 	لجما_،  تعّب  مثلما  �عّبو	 

مر	حيض 	لمسجد. 
 Uال نافذ� Yئمًا، ال ُيفَتح له با	ئمًا مظلم �	مغَلق � Yلكّتا	�
� له هو	�، �ال يمضي على 	لولد فيه يوm ال تصيبه من  �ال ُيجدَّ
على   �6 ضربا بعيد  من  6Rسه  على  بالعصا  خفقة  بلّية:  	لشيخ 
	لهجا�   v6قذ من  كامل   >�>مونولو  �6 قريب،  من  بالفلق  Rجَليه 

يقرv �6نيه.
�لقد كا: من 	لمناظر 	لمألوفة كل صبا� منظر 	لولد 	لعاصي 
يعا�نونهم  	لطريق  ��6ال�   URّلما	� يجّر�نه،  �6هله  (	لَعْصيا:) 
�يتمّر�   wRباأل �يلتبط   Iيجد شي�  بكل  يتمّسك  �هو  عليه، 
 بالوحل، �بكا`I يقر� عينيه �صياحه يجر� حنجرته، �	لضربا
تنز_ على 6Rسه، ُيساS كأنه ُمجرm عاٍ، ير� نفسه مظلومًا �ير� 
	لنا� كلهم عليه حتى 6بَويه. فتصو�R	 6ثر �لك في نفسه في مقبل 

6يامه.
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�قد  	لمدRسة  في  Rغبة  تبكو	   :6 �6ال��-  -يا  فال عجب 
علينا  كانت  �قد  منها  نبكي   :6 �ما عجب   ،لكم جّنا  Rصا
6جمل  في  	لخفيف  	للذيذ   mلطعا	 عليها   Uمائد لكم  جحيمًا. هي 
�	لنغم،  	لموسيقى  �R	ئها  �من   �Rلو	� 	لزهر  �حولها  	أل�	ني، 

�قد كانت لنا طعامًا �سمًا ثقيًال في �6سخ �نية �6قذv منظر.
�لكن َمن 	ستطاv مّنا 6: يأكل 6كثر �6: يهضم ما 6كل �6: 
6نتم على كل هذI 	لمشّهيا، m6 نحن على كل تلك  ينتفع به؟ 
	لمنّفر	؟ 6نتم تلبسو: للمدRسة 6بهى 	لثياY، �نحن كنا نجي� 
 Sلسا	لذ� ال يصل ألكثر من نصف 	لّسركس) 	( mلنو	 Yهللاِ بثو	�
�فوقه �R	� (جاكيت) 	ألY 	لذ� Rّ� �بلي فحّوَلته 	ألm �صّيرته 
	لمناخلية.  في  	لمصنوعة   URلكند	  �6  Yلقبقا	 	ألRجل  لنا، �في 
�لقد صر في 	لثانوية �ما عرفت �ّكا: 	لخياK ،yنما 6لبس ما 
تخيط 6مي Rحمها 	هللا، �ما كا: فينا من 	تخذ عقدU (كر	فتة) حتى 

بلغنا 	لبكالوRيا فأين هذI 	لعناية 	لتي تلقونها مّما كنا فيه؟
*   *   *
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-١٧٦-
ما 	لذ� يجعل تعليم 	ألمس
6كثر Rسوخًا Rغم مسا�ئه؟

6ُتِّم 	ليوmَ 	لذ� بد6ُته في 	لحلقة 	لماضية. �كريا مّما مّر بي 
في تربية 	أل�ال�، ليست بحثًا جامعيًا (6كا�يميًا) �ليس فيها جديد ال 
يعرفه 	لقّر	� �لم �ِ فيها بما عجَز عنه 	أل�	ئل، لم 6صل Kلى قبر 
تو عنخ �مو: �ال كشفت 	لبنسلين، �Kنما هي �قائع يقع مثلها 
 �	R6 ستمتع بها من	بما R� vالنتفا	ينتفع منها من شا�  ،Y6 لكل
	الستمتاv، �من لم ُيِر�هما �6 لم يجدهما 6ضاR vبع ساعة من 
عمرI 	لذ� يحر� 6كثرنا على Kضاعته فيما ال نفع فيه �ال جد�� 
منه، كأ: 6عماRنا -�هي �6R مالنا- عب� على عو	تقنا علينا 6: 

نتخّفف منه ما 	ستطعنا!
نقد  نفسي  6قي   :6 	لمقدمة   Iبهذ 	ستطعُت  فهل  �بعد، 
	لناقدين، 	لذين سيقولو: �K	 قر`�	 ما كتبت: ما له يعّلمنا ما َنْعلمه، 

�يذّكرنا بما لم ننَسه، �يضيع �6قاتنا في كالm ُمعا� مكر�R؟
*   *   *

قلت لكم K: 	لتربية كما 6فهمها هي غر� 	لعا�	 	لحسنة، 
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لم  فمن   :
�لفقها بعض  يقو�  كما  ��حد�  بمّر�  تثبت  �لعا!�   "#�
هذ$  قّد)نا   "#� !خوله،  عليه  يصعب  ملهى  عمر$  في  يدخل 
�لصعوبة بالرقم �قلنا بأنها مئة مثًال، فإ" !خله مّر� كانت صعوبة 
�لثانية عشرين بالمئة فقط، �#?� !خل �لمّر� �لثانية قعد في �لمكا" 

�لذE �قتعد$ ��C مّر�.
من  بنتي   F�!عا تصحيح  Cحا��  كنت  Cنني  تجاِ)بي  من 
�لصغر، فكا" �ألهل يعجبو" مني حين Cقو� للطفلة �لتي لم تكمل 
�أل)بع: ال تفتحي فمك عند �لمضغ، �CحّرO فّكي Cمامها كأني Nكل 
�فمي ُمغَلق N �Cكل Cمامها فعًال من غير C "Cفتح فمي. Cعّلمها بالقو� 
�بالفعل، �هذ$ هي سّنة )سو� �هللا عليه �لصال� ��لسالY، �لمعّلم 
�ألعظم، حين عّلم �لمسلمين CحكاY �لصال� ثم صّلى Cمامهم �قا� 
>صّلو� كما )Cيتموني Cصّلي<، �حّج معهم �C حّجو� معه، �قا� 
لهم بعد C" لّقنهم CحكاY �لحّج: >ُخذ�� عني مناسَككم<. �Cعّلم 
�لبنت كيف تغسل يدها بالصابو"، فما كانت تعرc كيف تمسكها 
باليمين  Cمسكيها  لها:  فقلت  منها،  Cفلتت  بها  Cمسَكت  �كلما 
�حّركي Cصابعك قليًال، ثم �نقليها #لى �لشما� فحّركي Cصابعك، 

�كّر)E ?لك. فتعّلَمت كيف تغسل يدها بالصابو".
صغير�  بفرشا�  Nتيها  �لطفلة  Cسنا"  تظهر  حين  من  �كنت 
ال   ،eلفو تحت  �من  لتحت   eفو من  تستعملها  كيف  �Cعّلمها 
نحوية  قاعد�   �C كيمائية  معا!لة  منه  فأجعل  باللسا"  ?لك   hشرC
ال نفع منها �ال !�عي #ليها، بل Cصنعه Cمامها �Cقو� لها: �عملي 
مثلي. �خيٌر من ?لك C "Cعمله من غير N "Cمرها صر�حة بعمله، بل 
Cجعلها هي تقّلدني فيه. ثم لّما كبَرF قليًال عّلمُتها كيف تستعمل 
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	لشوكة �	لسكين، ال حبًا بالعا�	 	إلفرنجية بل تدRيبًا لها على 
 URليها كانت قا�K يومًا ما سيو	جهها في حياتها، حتى �K	 	ضطُّر
عليها. �ليس في هذ	 مخالفة للسّنة كما قد يتوهم بعض 	لقاRئين، 
فالرسو_ ‘ 	ستعمل 	لسكين لقطع 	للحم، ��يُننا ال يمنعنا من 
6: نأخذ كل ما فيه مصلحة لنا من عا�	 غيرنا K: لم يكن قد نهانا 

عنها Rبنا �لم تكن مخالفة لشرعنا.
�نحن في حياتنا 	ليوm 6قرK Yلى طر	ئق 	لحياU 	ألجنبية مّنا 
Kلى ما كا: عليه 6جد	�نا قبل مئة سنة، في طعامنا �شر	بنا �فر� 
بيوتنا ��سائل 	نتقالنا ��6ضاv مد	Rسنا ��سائل �فاعنا، يستو� في 
�لك Kماm 	لمسجد �شيخ 	لقبيلة �من ��R من �6ال�نا في R�6با 
 m6 غلبت علينا، شئنا� URلحضا	 Iخَلتنا مظاهر هذ	6ميركا. لقد ��
6بينا. فإ�	 فتحنا 6عُيننا �حّكمنا عقولنا �6خذنا 	لصالح منها باختياRنا 
 mلذ� صنعنا يو	تنا، خيٌر لنا من 6: نصنع مثل �	Rلسيئ بإ	تركنا �
�	جَهتنا ��خَلت فجأU علينا في 6عقاY 	لحرY 	أل�لى، لّما كنت 
6نا في �خر مرحلة من 	لدR	سة 	البتد	ئية، فحا�_ فريق من مشايخنا 
نبذها كلها �	إلعر	w عنها �محاRبتها، فما 	ستطاعو	، �فريق من 

مجّد�ينا �مقّلدينا R6	� 6خذها كلها بخيرها �شّرها، فما 6فلحو	.
*   *   *

�كنت -مع هذI 	لعناية بأكل بنتي �سلوكها �نظافتها- 6هتّم 
بما هو �6لى من �لك كله �6سمى، �هو غر� بذ�R 	إليما: في 
 ،قلبها. �لي تجِربة مع بناتي �كرتها في 	لر	ئي �في 	إل�	عة مر	
�لعلكم سمعتموها. �6نا 6علم 6: 6ثقل 	لكالm 	لحديث 	لُمعا�، 



٣٠٢

�لكن عذ�K �R	 6عد 	لكالm في 	لجريدU �6 في 	لر	ئي �6 في 
محد��ين، �لست  نفر	ً  ليسو	  �	لمشاهدين  	لقاRئين   :6 	إل�	عة 
6تكّلم في مجلس مغَلق �لكنني 6خاطب 6قو	مًا يتبّدلو:، يذهب 

منهم نا� �يأتي نا�. 
عرفت  حتى  	لتجِربة   Iهذ Kلى  6ُسَبق  لم  6ني  6ظن  �كنت 
	لصديق 	لنبيل فعًال، 	لسيد عبد 	لحميد 	لخطيب Rحمة 	هللا عليه، 
�عند� عنه �كريا كثيرR Uبما جمعُتها في فصل 6كتبه، عرفته في 
 ،(URسفا Rتشي (�لم تكن قد صا	لسعو�ية في كر	لمفوضية 	
�عرفته في قصرI في ُ�ّمر في �6	ئل 	لو	��، �مر 	لتي تبعد عن 
	ألمرين  له  	هللا  	لذ� جمع  	لرجل  هذ	  فقط.  6كيا_  سبعة  �مشق 
Kّال  6نه ال حسد (�6 ال غبطة)   mلسال	� Uلصال	بّين عليه  	للذين 
 v?لنا�، فهو يكتب �يؤّلف �يو	فيهما: علم ُينتَفع به �ينفع به 

كتبه تو?يعًا، �ما_ ينفق منه على ما ُيرضي َمن منحه هذ	 	لما_.
سمعت منه 6: 6باI 	لشيخ 6حمد 	لخطيب كا: يقو_ له بعضًا 
Kليه. �6قو_ - مّما كنت 6قوله لبناتي، �كنت 6ظّن 6ني لم 6ُسَبق 

بالمناسبة- Kنني لّما كنت 6كتب عن 6ند�نيسيا بقَيت عند� بقايا، 
منها فصل عن 	لرجا_ 	لمصلحين 	لذين ظهر�	 فيها، �منهم 	لشيخ 
6حمد 	لخطيب 	لعالِم 	ألند�نيسي 	لجليل 	لذ� قدm مّكة فاتخذها 
له موطنًا، �6قبل 	لتالميذ عليه �سعو	 Kليه �6خذ�	 من علمه(١). 

______________________
في  �	لوطنية  	لدين  تاRيخ  من   >لمحا فصل  في  قصته  	نظر�	   (١)
فانظر�	  طويل  �	لفصل  6ند�نيسيا<،  >في   Yكتا في  6ند�نيسيا< 
	لديني في   �	لشيخ 6حمد هذ	 تحت عنو	: >	إلصال 	لحديث عن 

6ند�نيسيا �6ثرI في 	لحياU 	الجتماعية< (مجاهد).
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.�R�6 لحميد؟ لست	لسيد عبد 	لد 	هو � 	لشيخ 6حمد هذ	فهل 
َعب فأقو_ لها:  كنت 6جي� بنتي ببعض 	لحلو� �6 بعض 	للُّ
"شوفي شو بعث لك 	هللا، 	هللا بعث لك هذ	". فال تنتبه Kلّي، يشغلها 
فرحها بما جئتها به عن 	لتفكير بما 6قو_ لها، حتى �K	 كثر �لك 
مني �منها سأَلتني يومًا: 	هللا عندI لعب كثير؟ فقلت لها: عندI كثير 
كثير، عندI 6شيا� ما لها �خر. عندI لعب �عندI حلو� �عندI كل 
شي�، فإ�	 طلبت منه فإنه يعطيك. قالت: 6ين هو؟ قلت: Kنك ال 
يمكن 6: تريه بعينك، �لكنه يسمع كالمك �K	 طلبِت منه، فقولي: 

يا 	هللا 	بعث لي كذ	 فإنه يبعث لك.
�صر كلما سمعتها تدعو تطلب شيئًا جئتها به، ففاجأتني 
يومًا فقالت: بابا، لقد طلبت من 	هللا لعبة فما جا�تني! فقلت لها: 
	هللا يعطي 	أل�ال� 	لذين يحّبهم، �	هللا يحّب 	لبنت 	لتي ُتطيع 6مها 
من  بعضًا  لها   (�عد� نظيفة...  تكو:  �	لتي   Yتكذ ال  �	لتي 
	لصفا 	لتي تقدR على مثلها) فإ�	 طلبِت شيئًا فلم ُيعِطك فمعنى 

�لك 6نك عملت عمًال ال يحبه 	هللا.
 	�K فكنت ،Uخطو Uتها من بعدها خطو	نتقلُت بها �بأخو	�
 �6 6نا سآتيك بشي� جميل  لها:  6قو_  	لو	حدU منهن ال  6حسَنت 
 	�K� .لجّنة	هللا سُيدِخلك 	 :K :6جلب لك لعبة ظريفة، بل 6قو_ لها
عمَلت عمًال سيئًا ال 6هّد�ها بالضرY �6 	لعقوبة مني، بل 6قو_ 

.Rبنا يحرقه بالناR 	لذ� يعمل مثل هذ	 :K لها
�سأَلتني يومًا: ما هي 	لجّنة؟ قلت لها: 	لجّنة �	R كبيرU جد	ً 
	لطّيبة  	للعب �من 	ألُكو_  6نو	v من  �حولها حديقة عظيمة فيها 
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�من كل شي� تريدينه، �كله بال ثمن، تأخذين ما شئت، فاأل�ال� 
يعملو:  �ال  يكذبو:  �ال  ��بائهم  6مهاتهم   mكال يسمعو:  	لذين 
	ألعما_ 	لقبيحة ُيدِخلهم Rبنا 	لجّنة، �	لكفاR 	لذين ال يعبد�: 	هللا 

.Rلنا	ال يصّلو: �ال يصومو: ُيدِخلهم �
�مشيُت مع 	أل�ال� على هذ	 	لطريق، �كنت 6ُلقي عليهم 
تقو_  �K	 سمعتها  كنت  عاRضة؛  كلمة  في  	لمو	عظ   �6 	لنصائح 
كالمًا سيئًا 6قو_ لها لّما كبَر قليًال: Rحم 	هللا 	مر�	ً قا_ خير	ً فغنم 
�6 سكت عن شّر فسلم. فإ�	 6مرتها بشي� 6قرنه بثو	Y 	هللا 	لذ� 
	لصغر  من   فنشأَ 	لحسن،  	لشي�  هذ	  مثل  يعمل  لمن  ُيعطيه 
على خو� 	هللا �على مر	قبته. �لقد قبسُت هذ	 عن شيخنا 	لشيخ 
 	لذكريا  Iهذ في   Iخبر مّر  	لذ�  	هللا،  Rحمه  	لسفرجالني  عيد 
�كا: مدير مدRسة 	بتد	ئية تخّر� فيها 6كثر من نعر� من مشايخنا 
كا:  يعّلم،  �هو  سنة  سبعين  لبث  	لذ�  	لرجل  هذ	  �معّلمينا، 
يلقي علينا 	لموعظة بكلمة عابرU تدخل ��	ننا فتستقّر في قلوبنا �ال 
تخر� منها. �6نا Kلى 	آل: 6حفظ كثير	ً من 	لحكم �	ألحكاm 	لتي 

.Y6خذتها منه، حتى �هو يؤّ�بنا بالضر
6 	لبنت في �	K Rحد� صديقا 	ألسرU عندما تز�Rها R 	�K�
6 	مرU6 سافرU مثًال 6قو_ لها: ال تعملي مثلها، R 	�K ،مع 6مها
هذI ال تسمع كالm 	هللا؛ 	هللا خلقها �6عطاها كل ما تريد �قا_ لها ال 
تكشفي جسمك 6ماm 	لرجا_ 	ألجانب فعصت. فتقو_ 	لبنت: لما�	 
ال يعاقبها 	هللا؟ فأقو_ لها: متى ترتقين يا  بنتي بالمدRسة من صف 
Kلى صف؟ تقو_: بعد 	المتحا:. 6قو_ لها: نعم، عند 	المتحا: 
ُيكَرm 	لمر� �6 ُيها:، �هذ	 	المتحا: في 	لمدRسة 	متحا: صغير، 
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	لتي ترسب في صفها تتأّلم 6يامًا �ُتفتَضح 6ماm 6هلها �Rفيقاتها، 
كلهم  	لنا�  فيه  يدخل  	متحا:  	ألكبر،  	المتحا:  6مامنا  �لكن 
 ،mلمحكو	لحاكم �	لمتعّلم �	لمعّلم �	� Rلكبا	� Rلصغا	تالميذ، 
كل َمن ما �ُ�فن من عهد ��K mلى �خر 	لبشر، فُيحييهم Rبهم 
 �يجمعهم في مكا: �	حد �ُتوَ?: 6عمالهم: فَمن عمل خير	ً �ما
 ،Rً �6 عمل سيئًا ُيعاَقب بالنا	لجّنة، �من كا: كافر	لى K مؤمنًا �هب
�هنالك 	لفضيحة تكو: 6ماm 	لبشر كلهم ال 6ماm 	لرفاS �	ألهل 

فقط، Kلخ.
�6غر�  	لعقائد  6صو_   	لبنا على  6ُلقي  كنت  كذلك 
 mلكال	 خال_  تأتي  عاRضة   بكلما 	إليما:،   Rبذ� قلوبهم  في 
�6كثر   ،Rلصغا	 يفهمه   mكال كّل  فما   ،Rلصغا	 يفهمه   Yبأسلو�
	ألحا�يث 	لتي ُتلقى في 	إل�	عة على 6نها 6حا�يث 6طفا_ �6كثر 
حفيد�  �هب  	ألطفا_.  يفهمها  ال  لألطفا_  ُتؤلَّف  	لتي  	لكتب 
عمر� مّرU مع 6بيه Kلى 	لشركة، �كا: صغير	ً، فلما Rجع سألته: 
فيها  يضع   Uكبير ثالجة   Iعند قا_:  	لشركة؟  في  6بو�  يعمل  ما�	 
	لثالجة؟ هي   Iما هي هذ 	أل�R	S؟!  فيها  	أل�R	S. ثالجة يضع 

صند�S 	لحديد.
صند�S 	لحديد كلمة ليست �	خلة في معجم 	لطفل، لذلك 
حّولها Kلى ما يعر�. فإ�	 �R6تم 6: تكتبو	 لألطفا_ فاجمعو	 من 
�6ال�كم ��6ال� 	لجير	: �	ألقربا� جماعة منهم، �ليتكّلم َمن يريد 
6: يحّد� 	ألطفا_، فإ: تركو	 ما هم فيه �	نصرفو	 عّما يشغلهم 
 Iتركو 	�K� ،عليه يستمعو: منه يكو: قد نجح في حديثه 	6قبلو�
فيه يكو: محّدثًا خائبًا. �	لدليل على  يتكّلم �6قبلو	 على ما هم 



٣٠٦

�لك 6: 6حا�يث 	ألطفا_ 	لتي ُتعرw في 	لر	ئي، �K	 نظرَ Kليهم 
�جدتهم بين غافل عن 	لحديث �6 منشغل بغيرI �6 متحد� مع 

Rفيقه، �لك ألنهم ال يفهمو: ما ُيلقى عليهم �ما ُيقا_ لهم.
*   *   *

�لي تجاYRِ صغيرU 6سر� طائفة منها، لعّل في سر�ها ما 
ينفع 	آلبا� �6 صغاR 	لمرّبين.

لقد بّكرُ في تعليم 	أل�ال� حمل 	لتبعا، فلما كانت بنتي 
�، �6 تتعّلم 	لمشي �ال ُتحِسنه، �كنا نأكل في صحن Rأل�لى تد	
 Uكبير  لقد صرِ لها:  �قلت   mطعا بقية  فيه  طبقًا   6خذُ  ،R	لد	
فاحملي هذ	 Kلى 	لمطبخ. فصاحو	 جميعًا: Kنها تكسرI، فقلت: 
Kنها كبيرU. ��ضعُته في يدها ��ضعت 	لثقة في نفسها، فحمَلته 
Kلى  6Rيتها مالت   	�K متأّهبًا، حتى  �مشت �عيني عليها، �كنت 

	لسقوy �ثبُت Kليها فأمسكت بها.
�كانت هذI 	لبنت تحب 	لسهر، فال تستطيع 6: تأ�� Kلى 
 :6  Rتقد �ال  فر	شه،  في   R	لد	 في  من  كل  يدخل  حتى  فر	شها 
فيها  	لمنز_ �	حد مفتوحة عيناI. �قد جّربنا  ُتغِمض عينيها �في 
	ألساليب �بلونا معها 	لحيل، فلم ينفع معها ترغيب �ال ترهيب، 
حتى 6خذ 	لسهر من لو: خّديها �من بريق عينيها �نا_ من صّحتها. 
�6ال�هم من كرههم  يلقى من  6كثرهم   Kخو	ني فوجد �سألت 
للنوm �حبهم للسهر مثل 	لذ� 6لقى منها، �لم 6جد عندهم ��	� 

لهذ	 	لد	�. ففّكر، فخطر لي خاطر.
 I6كّر� mلمنا	لى بنتك K لبنت: 6نا 6ستطيع 6: 6حّبب	 mفقلت أل



٣٠٧

Kليها 	لسهر، �لكن 	لد�	� مّر، فهل تعدينني 6: ال تأخذ� بها 6Rفة 
�K	 6نا جّرعتها هذ	 	لد�	�؟ قالت: نعم. فقلت: عنا:! قالت: نعم؟ 
 Sلليلة، فهل تحبين 6: تسهر� معنا؟ ففرحت �6شر	قلت: سنسهر 
�جهها �جعَلت تقفر من 	البتها� �تقو_: �K ،�K يا بابا. قلت: �ال 
تتأخرين في 	لقياK mلى 	لمدRسة صباحًا؟ قالت: ال، ال، ال �	هللا، 
جّربني. قلت: 6سمح لك بالسهر �لكن بشرy �	حد. فجزَعت قليًال 
�قالت: ما هو؟ قلت: 6: ال تنامي حتى 6ناm 6نا. فعا��ها 	لفر� لِما 

تتصوR من مسّر	 	لسهر �مباهجه �قالت: قبلت.
�	متّد 	لسهرU، �تعّمد 6: 6حشد فيها كل ما تحبه 	لبنت 
من قصص حلوU �6العيب �6نقا_(١)، حتى نعَست �كا� تناm في 
مكانها، ثم نامت. فقالت 6مها: لقد نامت، 6فأحملها Kلى سريرها؟ 

قلت: هيها، 	آل: بد6 	لعال�، فشد� 6عصابك.
فاستيقظَت  6يقظتها،  حتى  �هز?تها  	لبنت  Kلى   �عمدُ
ُمكَرهة. �مّر Rبع ساعة فعا� Kلى 	لمناm، �ُعد Kلى Kيقاظها. 
 ،mلي �تقّبل يد� 6: �6عها تناK تتوسل Rلك حتى صا� Rتكّر�
�6نا 6قو_ لها بدm با�R: ال، 	لسهر 6حلى. 6ال تحبين 	لسهر؟ حتى 

قالت: ال، ال 6حبه، بّد� 6ناm... �	نطلقت تبكي.
�برئت من عّلة 	لسهر من تلك 	لليلة.

 ً	R	يومًا في غرفتي فسمعت حو تجِربة 6خر�: كنت 6طالع 
 ،Uلجامعة بجّد	في  Uآل: محاِضر	لصغر� بيا: (�هي 	بنتي 	بين 

______________________
 ر	 	لمكسَّ من  به  ُيتسّلى  ما  كل  �هو  	لفصيح،  	لعاّمي  من  	لّنُقل:   (١)

�6شباهها.
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في  ماما،  	لبنت:  قالت  6مها.  �بين   (سنو	 R6بع  عمرها  �كا: 
تحت  �	هللا   �K قالت:  ضبع؟!  6مها:  لها  قالت  ضبع.  بابا  غرفة 
كومة 	لمجّال. قالت: حر	m 	لكذY يا بنت. قالت: �	هللا، �	هللا، 
في غرفة باY ضبع. قالت َبْس (كلمة >َبْس< فصيحة) يا بنت، ال 
تكذبي. فبكت 	لبنت �ُهرعت Kلّي تستشهدني، فضحكت �قلت 
قالت:  لونه؟  �ما  6Rته  	لذ�  	لضبع  هو حجم  ما  	سأليها  ألمها: 
 :K _قالت لي: كيف تقو� mأل	ألصبع. فغضَبت 	 Rهو 6سو� بقد
	ألطفا_ ال يكذبو: �هذI 	لبنت تكذY �ُتصّر على 	لكذY؟ قلت: 
فإ�	 هو  	لضبع. ��هبنا  R6يك هذ	  فتعالي حتى   ،Yتكذ لم  Kنها 
 Yكذ 	فإ� ،Sلصد	على  :�Rأل�ال� مفطو	فقلت لها:  ،Rصرصو
 6: 	لصرصوR ضبع، Rَلتقدير كما قّد	لسو�  Yلطفل فإنما يكذ	
�لك 6نها تسمع 6: 	لضبع حيو	: مخيف قبيح �ال تعر� ما هو، 

6 	لصرصوR فخافت منه �	ستقبحته ظّنته هو 	لضبع.R فلما
�6 يكذY 	ألطفا_ (��لك هو 	لغالب) خوفًا من عقوبة 	آلبا� 
�	ألمها، فلينتبه 	لمرّبو: �	ألهلو: 	لذين يقسو: على �6ال�هم: 
Kنهم يدفعونهم Kلى 	لكذY. 6ما 	لولد بفطرته فال يكو: Kّال صا�قًا، 

�ما قاله 	لمتنبي:
�	لّظلُم ِمن ِشَيِم 	لنفوِ� فإْ: َتِجْد

َيظْـِلـُم ال  فَـِلـِعـّلـةٍ  �	 عـّفـةٍ 
هذ	 	لذ� قاله كذY، أل: من شيم 	لنفو� 	لعد_ ال 	لظلم، 
	لتي فطر   Uلفطر	 	لكفر؛ هذI هي  	لشر، �	إليما: ال  �	لخير ال 
	هللا 	لنا� عليها. �YّRُ بيت قاله 	لشاعر 6فسد به 6خالS 6مة؛ هذ	 
نزَ_  فال  ظَمآنًا  بِتُّ   	�K< قا_:  حين  	لنا�  6فسد  6ما  فر	�،  6بو 
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	لَقطُر<؟ 6ليست هذI هي 	ألَثرU، �6 ما يسّمونه 	ألنانية؟ 6ين هذ	 
من قو_ 	لمعر�:

فال َهطَلْت َعليَّ �ال بأRضي       َسَحائُِب ليَس َتْنَتِظُم 	لبال�	
6َ� لم ُيفِسد 6بو فر	� بقوله: >لنا 	لّصدRُ ��َ: 	لعاَلميَن 6ِ� 
	لقبُر<؟ Kما 6: يأخذ 	لطالب في 	المتحا: مئة على مئة �6 	لصفر؟ 
بين  6ليس  	لرسوY؟!   Rيختا  :6  �6 ممتا?  بدRجة  ينجح   :6 Kما 
	لصدR �	لقبر منزلة يمكن 6: نأ�� Kليها �6: ُنقبِل عليها؟ �	لذ� 
�متى  صا�قًا؟  كا:  هل  	لّد	ُ�<،  هَي  كاَنت  باّلتي  >��	ِ�ني  قا_: 
كا: 	لد	� ��	ً�؟ لقد كذY 	لفاسق 6بو نو	� فما يكو: 	لد	� ��	� 

6بد	ً.
*   *   *

 �	لخر� تخشى  كانت  Kحد	هن   :6 بناتي  مع  تجاRِبي  �من 
Kلى 	لحديقة ليًال، �كنا نسكن في سفح قاسيو:. �6ين مني 	آل: 
قاسيو:؟ حرm 	هللا 	لجّنَة �نعيَمها َمن حرمني من جو	IR، حتى Kنني 

ألخشى 6: 6مو قبل 6: تكتحل عينا� بر`ية قاسيو:.
�6ظلَمت   mلظال	 جّن  فإ�	  حديقة،  لها   R	� في  نسكن  كنا 
كهربائيًا،  كّشافًا   Uمّر فأعطيتها  Kليها.   �تخر  :6 	لبنت  خافت 
	ألخر�  �بيدها  بيد�  ممسكة  �هي  	لحديقة  Kلى  بها  �خرجُت 
	لكّشا�، فلما توسطنا 	لحديقة قلت لها: 6ضيئي نوR 	لكشا�. 
فأضا�، �قلت لها: 6ال ترين؟ هذI هي 	لشجرU 	لتي كنا نر	ها 
تغّير شي�، كل شي� في  ما  	لصغيرU؛  	لبِركة   Iهذ� ،Rلنها	 في 
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قالت:  	لنهاR؟  في  6ال تخرجين  	لخر��؟  تخافين  فلما�	  مكانه. 
نعم. قلت: ما 	لذ� تغّير؟

�	لخو� K: كا: له سبب معقو_ كا: طبيعيًا، فمن كا: له 
طفل يخا� من 	لظالm �6مثاله فد�	`I 6نه يهجم به على ما يخا� 
	نحر	�  هو  	لذ�  	لخو�  6ما  ?	_ خوفه.  Kليه  	طمأّ:  فإ�	  منه، 
سلوكّي قد يحتا� Kلى طبيب نفسي ��K	 	?�	� صاR مرضًا نفسيًا، 
فهو 	لخو� بال سبب معقو_، �لك 	لذ� يجب 6: نهتّم به �6: 

نحر� على مد	�	ته.
*   *   *
6عو� Kلى تجاRِبي في 	لمدRسة.

�قفُت بكم في 	لحلقة 	لماضية عند مقابلة ما كنا عليه نحن 
كنا نجي�  Kننا  لكم  فقلت   ،mليو	 تالميذ  عليه  بما  	ألمس  تالميذ 
	لصفو�  Kلى  ِسّنه ��صل  تقّدَمت  	لبيت، �من   Yبثو 	لمدRسة 
	لعالية جا� ببذلة فّصَلتها له 6مه من قديم ثياY 6بيه. لم نكن نعر� 
	لخّياطين �ال  يترّ�� على  6كثرنا  	لجاهزU، �لم يكن   Yلثيا	  Iهذ
 	لبلد، 	Rسة في حاRلمد	لى K أل?يا�. �كنا نمشي	 Rيعر� تطّو
Kّال   Rنحن صغا� �مشق  في  يكن  لم  في شو	Rعها ألنه  6ُقل  �لم 
 wلذ� فتحه جما_ باشا سنة ١٩١٦. كنا نخو	حد، هو 	� vRشا
غباR 	لصيف ��حل 	لشتا�، يتناثر من 6عقابنا على �يو_ ثيابنا حتى 
يصل Kلى Rُبع 	لثوY مّما يلي 	ألwR، �	لمطر يهطل فوR S`�سنا 
�ميا?يب 	لما� (�6 	لمز	Rيب) 	لتي كانت تنز_ على 	لطريق ينصّب 
	لنا�   y�6سا 6مثالنا من  �6 حا_  تلك حالنا  كانت  علينا.  ما`ها 
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فكا:  �	ألكابر،   	لبشو	 �6ال�  �هم  	ألغنيا�،  6ما  �فقر	ئهم، 
ِقّلة  �هؤال�   .بالعربا �6حيانًا   ،Y	لد�	 على   mلخد	 يوصلهم 

قليلة �حالتهم نا�UR، �	لنا�R ال ُحكَم له.
 	Rلسيا	 سلو	  	لمد	�R؟  Kلى   mليو	 	لتالميذ  يأتي  فكيف 
سلو	  للمد	�R؟  يلبسو:  �ما�	  6بو	بها.  عند  	لطريق  تسّد  	لتي 
تُقل  (�ال  تة  	لمزفَّ  vR	لشو	 حا_  �	نظر�	  �خّياطيها.   Yلثيا	 باعة 
كنا  	لذ�  	لوحل  معنى  ما  مجتا?�ها  يعر�  لم  	لتي  	لمسفَلتة) 

نغو� فيه.
�في 	لمدRسة من كا: R6فه عيشًا �من يجد معاملة 6لطف 
�عطفًا 6كثر، نحن m6 6نتم؟ هل من 6بنا� 	ليوm من يعر� ما هو 
بعض  �ينقع  R6جلنا،  به  ُتربط  كانت  	لذ�  	لفلقة)   �6) >	لفلق< 
	لقساU من 	لمعّلمين (�6كثرهم كانو	 قساU جباRين) ينقعو: قضبا: 
	لرّما: بالما� حتى يشّدها 	لما� �َيزيد منها 	لبال�، �6 يأتو: بأعو	� 
 ،mRّجل �تتوRأل	أل�ال� حتى تحمّر 	فيضربو: بذلك  ،:	Rلخيز	
ال  منتقم   Rموتو  Yضر بعضهم   Yيضر  !mلد	 منها  	نبثق  �Rبما 

ضرY مرR ٍّYحيم.
 Yأل	�6 في غرفة منها مظلمة؟ � �R	لمد	لسجن في 6قبية 	�
ُيعين 	لمعّلم على هذ	 	لظلم، يحسب 6نه طريق 	لتربية �	لتهذيب، 

يقو_ للمعلم: هذ	 �لد� 	ستلمه، 	للحم لك �	لعظم لي!
هذI كانت حالنا، �هذI حالكم يا تالميذ 	ليوm. �لكن 6عو� 
 Uستفا�	� �Rلد	قباًال على K� ً	ثانية: َمن مّنا كا: 6كثر ِجد Uفأسأ_ مّر

من 	لعلم؟
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	لبشرّية في  	لفكر، �قطعت  �	Rتقى  	لعلم   mَليو	  mتقّد لقد 
طريق 	لحضاUR في هذI 	لسنين 	لخمسين، منذ 6كملُت �R	ستي 
Kلى 	آل:، 6كثر مّما قطَعت في 	لخمسمئة سنة 	لتي سبَقتها، في 
 mعلو في  	لطب،  في  	لفيزيا�،  في  	لعلم،   vفر� في  	لفكر، 
 mلكال	  �K	 قصرُ 6نا  (�6 ما �Rسته   IسناR� لفضا�... �لكن ما	
ما  ١٣٤٧هـ،  سنة  منها  خرجت  	لتي  	لثانوية  في  نفسي)  على 
�Rسته ال 6?	_ 6حفظ 6كثرI، ال في علوm 	لدين �	لعربية �حدهما، 
 wسها فأعرRكنا ند mفيا �في علو	لجغر	لطبيعة �في 	 mبل في علو
	لنا� عنها: 	لمحاسبة (�كنا نسّميها مسك 	لدفاتر) �	لموسيقى 
�شاR	تها،  �عالماتها  بسّلمها  �	إلفرنجية  بمقاماتها  	لعربية 
�	لطوبوغر	فيا، �تحسين 	لخّط بأنو	عه: 	لرقعة �	لفاRسّي �	لثُلث 
�	لنسخي �	لكوفي، �علوm 6خر�، لما�	 ُتركت �6ُهملت �لطالما 

6فا� �نفَعت؟
ال 6قو_ -كما يقو_ 	لشيو� من 6مثالي- 6: ?ماننا كا: خير	ً 
من هذ	 	لزما: �ال 6: 6هله كانو	 6حسن من 6هله، �ال 6: 	لعلم 
6يامنا R6قى من 	لعلم في هذI 	ألياm �ال 6: 	لمدRّسين كانو	  في 
في 	لجملة 6كثر علمًا ��6سع 	ّطالعًا... بل 6قو_ K: 	لشو	غل 	لتي 
	?�حَمت على 	لطالب 	ليوm �	لُملهيا 	لتي حّفت به، من 	لر	ئي 
�	لسينما �كرU 	لقدm �6نو	v 	لفنو:، �6مثا_ هذ	 مّما لم يكن على 
	لذ�  ُيَعّد شيئًا، هذ	  يكا�  منه شي� ال  �6 كا:  منه شي�  عهدنا 

جعلنا 6حر� على ��Rسنا ��6عى لها.
 Uمسير  ستين سنة، �شهد من  لكم-  قلت  -كما  عّلمت 
	لقافلة �عرفت طريقها، �6Rيت ما فيه من هضبا تعلو بسالكها 



٣١٣

���6ية تهبط بمن يمّر بها، �كذلك 	لدنيا صعو� �هبوy. �6نا 6`ّكد 
 ،mليو	لجملة �6كى من تالميذ 	في  	ألمس ليسو	6: تالميذ  	بعد هذ
�6`ّكد 6: 6ساليب 	لتدRيس 	ليوm 6حسن منها باألمس، �6: 6كثر 
	ألساتذU يعلمو: من فر�v 	لعلوm 	لكونية �	لعقلية ما لم يكن يعرفه 

معّلمونا، �لكن 	لتالميذ -على هذ	 كله- صا�R	 6ضعف.
في   :mأليا	  Iهذ في   Yلطّال	 �كتب  	لمدRسية  كتبنا  خذ�	 
كتبهم من 	لعلم ما لم يكن في كتبنا مثله، بل K: فيها ما لم يكن 
يعرفه على عهدنا 	لعلما� 	لكباR فضًال عن 	لتالميذ 	لصغاR. نعم، 
�هذI حقيقة ال ُينِكرها 6حد، بل Kنها لم تكن على 6يامنا كتب �كنا 
 Iكل ما في هذ mليو	بأيدينا. �لكن هل يقر6 تالميذ  R نخّط 	لمقرَّ
	لكتب؟ ��K	 قر`�I فهل يفهمونه كله؟ ��K	 فهموI فهل يهضمونه 
 mَلطعا	 	لجسُم  يتمّثل  كما  �6هانهم،  في  خالصته  تستقّر  حتى 

	لمهضوm حتى يمشي في �مه �يكو: منه بنا� جسدI؟
6قر6 فيها سنة ١٣٣٨هـ  	لتي كنت  	لكتب  6مامي هنا بعض 
 mليو	 	لتالميذ  يحتفظ  فهل  	البتد	ئي،  	لخامس  	لصف  في  �6نا 
Kلى  لتحفظها  R`�سهم  في  فيها  ما  ُيفرغو:   m6 	لمدRسة،  بكتب 
 Iعنها صفحًا، كأ: في هذ 	منه ضربو 	خرجو 	المتحا:، فإ�	 mيو
بة بين 6كتافهم شر	ئط تسجيل ال عقوًال �	عية ��6مغة  	لُكر	 	لمركَّ

مفّكرU؟
 IسوR� ما  بعض  عن  	لجامعة   Yطال سألُت  طالما  لقد 
كا:  �لو  �كر	ً.  منه  عندهم  6جد  فال  	لمتوسطة،   �6 	لثانوية  في 
	لسؤ	_ في 	لتاRيخ �6 	لجغر	فية لعذRتهم؛ K: 	لطالب يستطيع 6: 
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يقر6 تاRيخ 	لعباسّيين �هو ال يعر� تاRيخ 	ألموّيين، �6 6: يقر6 
جغر	فية �سيا �هو لم يقر6 جغر	فية R�6با، أل: �لك مستقّل بعضه 
6: تفصل بعضها  	للغا �	لرياضيا فال يمكن  6ما  عن بعض. 
 wR6 في Rصغا ( (فيّال	R	فية كد	لجغر	يخ �Rلتا	عن بعض؛ 
�	سعة، 6ّما 	للغا �	لرياضيا فطبقا من بنا� �	حد تقوm كل 

طبقة منها على 	لطبقة 	لتي تحتها، فإ: 	نهدَمت 	نهدm ما فوقها.
*   *   *
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-١٧٧-
من �كرياتي في تعليم 	لتالميذ

�تربية 	لبنا

هذI حلقة 6نا 6علم 6نه سيضيق بأ�لها �يستثقلها 6كثر 	لقر	� 
أل: فيها كالمًا عن 	لنحو. �	لنحو ثقيل على قلوY 	لتالميذ، �قد 
لبثُت سنين من عمر� Rّ�6سه، فوجد 	لجهد 	لمبذ�_ فيه كثير	ً 
	لفكر  �6ُجِهد  	لنظر  6قلب  فذهبُت  قليلة،  منه  لة  	لمحصَّ  Uلثمر	�
لتحديد 6سباY �لك، فوجدته بكتب 	لنحو �في طريقة تدRيسه. 
 �K: كنت 6شهد 6: يد 	إلصال� قد 	متّد Kليها، �6نها قد ظهر

كتب جديدU كثيرU خلت من بعض 	لعيوY 	لقديمة.
�ما عيب 	لنحو؟ عيبه 6نه ُيبعد عن 	لمَلكة �يشغل بالوسيلة 

عن 	لغاية.
 ،Uلمحاكا	للغة يتلّقاها بالتقليد �	لعربي قبل فسا� 	لطفل 	كا: 
فينشأ بليغ 	لقو_ فصيح 	للسا: بعيد	ً عن 	للحن، أل: 6بويه من 
6هل 	لبالغة �	لفصاحة �أل: 	للسا: 	لذ� يتكلمو: به قريب من 
يعّلم)  6كثرنا   R�6 صا) نعّلم  فصرنا   .Yأل�	 �لسا:  	لكتابة  لسا: 
	لتركي على  	لعاّمية، كما كا: معّلمنا  باللغة  	لعربية  	للغة  قو	عد 
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 Yلحر	 mئية 6يا	البتد	سة Rلمد	ً في 	كنت صغير mلعثمانيين يو	عهد 
	أل�لى يسألنا: فاعل ندR؟ �6: ما هو 	لفاعل؟

ال 6ستطيع 6: 6ُحصي 	ألمثلة �لكن 6عرw �	حد	ً منها. لما 
بأنه  	السم  ُيعّر�   R 	لمقرَّ  Yلكتا	 كا:  	البتد	ئية  في  6علم  كنت 
>	للفظ 	لد	_ّ على معنى مستقّل بالذهن �ليس 	لزمن جز�	ً منه<، 
	البتد	ئية  	لر	بعة  	لسنة  تالميذ  	لتعريف  هذ	  6ُفِهم   :6 علّي  �كا: 
 Rمّما يعقله عاقل يقّد 	هللا: 6هذ	فناشدتكم  .Iكا: عليهم 6: يحفظو�
مد� R�K	� 	لتالميذ �يعر� حد�� ما يمكن 6: يفهموI؟ �لما�	 

6ُفِهمهم هذ	 	لتعريف �لما�	 6ُلِزمهم بحفظه؟
K: 	لبال� 	لعربية كلها تشكو من 	لضعف في 	لعربية، �لعّل 
6سو6  من  �لعّل  	لنحو،  تدRيس  	لضعف طريقة  هذ	   Y6سبا من 
 :K 6صلها؟  من   	لتعريفا لما�	   .	لتعريفا 	لطريقة   Iهذ في  ما 
	لعرY 	أل�لين 	لذين 6خذنا قو	عد 	لعربية عنهم ما كانو	 َيْعرفونها. 
�لقد نقل 6حمد بن فا�R في كتاY >	لصاحبي< (�هو من �6	ئل 
	لكتب 	لتي �قعت في يد� �6نا صغير، فقر6ته �كد 6حفظ كل 
ما فيه، �كا: من �6	ئل ما 	نتفعُت به من 	لكتب)، نقل 6حمد بن 
فا�R عن 6عر	بي 6نه ُسئل: 6تجّر فلسطين؟ فلم يفهم من معنى 
	لجّر Kّال 	لسحب، �عجب كيف يسحب فلسطين �قا_ متعّجبًا: 

Kني �K: لقوّ�!
�6نا ال �6هب مذهب َمن يدعو Kلى تسهيل 	لنحو لُيفسد بذلك 
	للغة، لست كهذ	 	لعدّ� 	لذ� يأتي بثياY صديق، �ال �6عو Kلى 
 ،Kهما_ 	لقو	عد �ال Kلى تر� 	إلعر	Y �تسكين �6	خر 	لكلما
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فإ�	 قلَت: {Kنما يخشى 	هللا من عبا�I 	لعلما�} من غير تحريك 
�6	خر 	لكلم Rبما Rفعَت لفظ 	لجاللة فوقعت في 	لكفر حين تجعل 

	هللا يخشى 	لعلما�! �	هللا ال يخشى 6حد	ً �Kنما يخشاI 	لجميع.
في 	لنحو 6موR ينبغي 6: نصلحها؛ ال 6بّد_ لسا: 	لعرY �ال 
بيننا �ما بين كتاY 	هللا، �لكن  �تي ببدv جديدU منَكرU تقطع ما 

6قتر� 6موR	ً ال تجا�? 	لمظهر �ال تصل Kلى 	لجوهر.
 m�6< �>حتى< �ال< بعد   Uلمضَمر	 	لناصبة  بـ>6:<  لها  6مّثل 
 Rنما قّدK� ً	ها 6حٌد 6بد�R جوبًا، �6 6نه ما� Uنها مضَمرK .لجحو�	
 mلكال	للسا: في 	نما هو �سيلة إلقامة K لنحو	جو�ها. �� Uلنحا	
 	�K لفعل ُينَصب	لتلميذ 6: 	للحن فيه، فعلينا 6: ُنفِهم 	 Yجتنا	�
قبله الm 	لجحو�. فلما�	 ال نقو_   قبله >حتى< �6 جا�  جا�
Kنها هي 	لناصبة �ندv هذI 	ألحجية (	لفّز�UR) 	لتي تزعم 6: >6:< 
ُمضَمرU بعدها، �6: هذ	 	إلضماR مستمّر �	ئمًا فال تظهر >6:< 6بد	ً 
�ال ير	ها 6حد؟ لما�	 ال نعّلم 	لطالب 6: ينصب 	لفعل كلما 	قتر: 
	ألطفا_  �6مغة  �كْسَر  	لقتا_  	لمؤمنين  	هللا  �كفى  	لجحو�،   mبال

بهذ	 	لذ� ُيشبِه 	لمحا_؟
	لمهّم 6: يأتي 	لفعل هنا منصوبًا، 6ّما 	لعامل في نصبه فال 6ثر 
له في صحة 	لكالm، فسو	� لدينا 6كا: عامل 	لنصب الm 	لجحو� 

نفسها m6 >6:< 	لتي قالو	 Kنها ُمضَمرU بعدها.
�مثا_ �خر: 	السم 	لذ� يأتي بعد >�K	< في مثل قوله تعالى: 
{�K	 	لّسماُ� 	ْنَشّقْت}. لما�	 نعّلم 	لطّالY 6: كلمة >	لسما�< فاعل 
 	�K" :عندهم mلكال	؟ فيكو: تقدير Rلمذكو	 Iلفعل محذ�� يفّسر
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m6 هو من   Yلعر	 لغة  	لكالm من  6فهذ	  	نشّقت".  	لسماُ�  	نشّقت 
 Yلعر	  mكال :K مثله؟  يقو_  	ألعاجم؟ �هل سمعتم عربيًا   mكال
ظ به ما لفظوI 6بد	ً،  مبنّي على 	إليجا?، فما كا: ُيفَهم من غير تلفُّ
ألنه  �6قعد"   m6قو" قولك  في  >6نا<  	لمتكلم  ضمير  ستر�	  لذلك 
 �6  �Rجا هو   mيقو 	لذ�   :6 �تقصد   "m6قو" تقو_   :6  R ُيتصوَّ ال 
	لّسماُ�   	�K} تعالى قوله  في  	لسما�   Yُنعر فلما�	 ال  	بن عّمك. 

	نشّقت} مبتد6 �جملة "	نشّقت" هي 	لخبر؟
يقولو: في 	لجو	�K< :K Y	< ال تدخل على 	السم. �جعلو	 
�لك قاعدU قّعد�ها، ثم جا`�	 فبنو	 عليها �	ستند�	 Kليها. لكني 
 mكال �	ستقر	من  6سأ_: من 6ين جا� قو	عد 	لنحو؟ Kنها جا�
	لعرY �تتبُّع ما 6ُثِر عن بلغائهم، فما نطقو	 به فهو 	لصحيح �ما 
جانبوI �6َبوI فهو 	لغلط. ��6_ ما ُيعتَمد عليه في لغة 	لعرY هو 
ُيرَجع  	لعربية   Yلذ� هو كتا	هللا �	 6نزله  	لذ�  	لقر�:  كالm 	هللا، 
فيها Kليه، �كتاY 	إلسالm ُيعتَمد فيه عليه. حتى K: غير 	لمؤمنين 
بأ: 	لقر�: من عند 	هللا لم ينكر�	 6: ما في 	لمصحف 	لذ� هو 
بين 6يدينا، �	لذ� نقر`I في صلو	تنا، هو 	لذ� كا: يقر`I محمد 
عليه 	لصالU �	لسالm �6صحابه، فهو -باعتباIR نصًا عربيًا ُيحَتّج 
به- �6ثق من كل ما ُينَقل من 	لشعر 	لجاهلي �	إلسالمي. �ما جا� 
في 	لقر�: ال يمكن 6: يكو: غير عربي �6 غير فصيح، �في 	لقر�: 
�لك  من  �فيه   {	نفطَر 	لسما�   	�K}� 	نشّقت}  	لسماُ�   	�K}
 mُلَقو	  	�K< �لك:  6مثا_  جاهليتهم  في   Yلعر	 �في شعر  	لكثير، 
 R6مثا_ �لك في 6شعا 6ّنني...< �كثير من  ِخْلُت  فتًى؟  َمن  قالو	: 
	لجاهليين من 6صحاY 	لمعلقا �غيرهم، فَمن 	لذ� قا_ لكم 
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K: كلمة >�K	< ال تدخل على 	السم �قد �خَلت عليه في كتاY 	هللا 
�في كالm بلغا� 	لعرY؟

*   *   *
6نا ال �6عو Kلى نبذ 	لنحو �ال Kلى تبديله، �لكن �6عو Kلى 
	عتباIR �سيلة ال غاية؛ فالنحو Kنما ُ�ضع -من يوm ُ�ضع- إلقامة 
	للسا: �تجنُّب 	للحن، �6قصُر طريق يوصل Kلى هذI 	لغاية يكو: 

هو 	لطريق 	لصحيح.
�لي تجِربة مع Kخو	: لي من RفاS 	لمدRسة �هب 6كثرهم 
Kلى Rحمة 	هللا، بلغو	 مر	تب عالية في مناصب 	لد�لة �في مر	تب 
	لعلما�، منهم 	لدكتوR صبر� 	لقباني 	لطبيب 	لمعر��، �منهم 
	ألستا� سامي 	لحكيم 	لذ� صاR 	لنائب 	لعاmّ في سوRيا، �جماعة 
من  يتمّكنو	  �لم  	لمدRسة  من  Kخو	ننا، خرجو	  من  6مثالهم  من 
قو	عد 	للغة 	لعربية، فأحبو	 6: نجتمع على 6: ُنعيد �R	سة 	لنحو، 
	لمثالث   >Rّنا  Yكتا  6خذُ جديد:  طريق  على  معهم   فسرُ
�	لمثاني في �R	يا 	ألغاني< �جعلت كل �	حد منهم يقر6 منه 
فقرU، فإ�	 قر6 قر	�U صحيحة لم 6عرw له، ��K	 لحن لحنة قّومتها 
 Uَلقاعد	  (URإلشا	باإليما� � 6شبه  (هو  له �شرحت شرحًا موَجز	ً 
	لتي يعتمد 	لتصحيح عليها. �كنا في كل مجلس نعمد Kلى باY من 
6بو	Y 	لنحو ال نجا�?I، �	ستمرRنا على �لك نحو	ً من سنة، قالو	 

.Kنهم 	ستفا��	 فيها 6كثر مّما 	ستفا��	 في 	لسنين 	لماضيا
 Yلطّال	مع صديق لنا كا: 6قو� َمن عرفت من  Uتفقت مّر	�
في 	للغة 	لفرنسية، حتى Kنه يد�Rّ �6 كا: يدK �Rّلى عهد قريب 
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(�لست 6عر� هل ما m6 هو حّي) 	أل�Y 	لفرنسي في Kحد� 
6نوR حاتم   Rلدكتو	 جامعا فرنسا، �6حسبها جامعة ليو:، هو 
 :6 على  	تفقنا  	لجمهوRية.  لرئاسة   mّلعا	 	ألمين  يومًا   Rلذ� صا	
6عّلمه 	لعربية �6: يعلمني 	لفرنسية، فكنا نأخذ من كل لغة 6سهَل 

	لطرK Sلى 	لوصو_ Kلى 	لصو	Y فيها.
Kلى  	لتالميذ  Rُ6ِشد   :6 �R6 	فإ� �	تبعت �لك فيما بعد، 
معرفة 	لفاعل 6قو_ لهم: من فعل؟ فالجو	Y هو 	لفاعل. فإ�	 قلنا: 
 :K :_لذ� 6حّب؟ فيقولو:: ?يد، فأقو	ً" 6قو_: من 	6حّب ?يد َعْمر"
 :Y	لجو	لذ� 6حبه ?يد؟ فيكو: 	لفاعل، ثم 6سأ_: من 	ً هو 	يد?
	لطريقة   Iبه. �لو 6: هذ 	لمفعو_  فيكو: لفظ عمر� هو  عمر�، 
ُعّممت �	ستفدنا مّما �صَلت Kليه 	ألمم من غيرنا في تدRيس لغاتها 

�طّبقناI على تدRيس لغتنا لكا: من �لك نفع كبير.
ثم Kنني لّما 	تخذ 	لتعليم مهنة لي �6حببتها �سر بها كا: 
يعترw طريقي فيها منّغصا، منها ما 6حيد عنه �6فّر منه �منها 
�يمنعوني  به  ُيلِزمونني  	لتعليم،  6مر  بيدهم  َمن  علّي  يفرضه  ما 
نضعها  	لتي  	أل�بية   	Rلمختا	  Iهذ  I6شّد� عليه،   �	لخر� من 
6ماm 6نظاR 	لطّالY لتكو: لهم نما�� في 	لبالغة يحذ�: حذ�ها 

�يحا�لو: 6: يأتو	 بمثلها.
لقد كا: معّلمونا يختا�R: لنا RR�ُ 	لكالm مّما 6نتجت 	أللسنة 
	لبليغة �	ألقالm، فانظر�	 Kلى 6ين هبطنا �ما�	 نختاR 	ليوm لتالميذنا 

من 	آلثاR 	أل�بية ليكو: لهم قد�K� Uمامًا.
	لمتنبي   Uبقصيد  Uمّر 	هللا-  -Rحمه  	لجند�  	ألستا�  جا�نا 



٣٢١

��لزَمنا  لنا  �لد�لة، فشرحها  بها سيف   ��يوّ �لتي  قلبا"<  َحرَّ   ��<
حفظها. فلّما جئنا في �لحصة �لتي بعدها �قد حفظناها قا( لنا: 
ُيحَتّج  �لمتنبي شاعر مولَّد ال  فإ9  �عوها ��ضربو� صفحًا عنها، 
بشعر"، �سألزمكم بما هو صحيح من �شعا@ �لعر? �ما ُيحتّج به 
�ُيقاJ عليه. �حّفظنا �لمعلَّقاH ��شهر قصائد �لجاهلية �قصائد 
�لشعر�T �إلسالميين. ��نا ال �O )�Pلى �آل9 �حفظ قصائد كاملة من 
Wلك كله، من شعر �لجاهلية �صد@ �إلسالU �مّمن جاT بعدهم 
من عباقر] �لبيا9 �ملوZ �لكالU، كما �حفظ بعض ما هو خير من 
Wلك كله �ما ال يقاJ به شيT منها، ألنه في �لثريا �هذ� كله في 

�لثر`، هو كتا? �هللا.
كيف  فانظر��  نحفظها،  �لتي   H�@لمختا� هي  كانت  تلك 
صا@H كتب �لمحفوظاH �ليوU �ما فيها من �لمختا@�H. ال �قو( 

لكم ما�W صا@H، فخذ�ها من �يدf �بنائكم ��نظر�� ما�W فيها.
�حفظ من كالU �لمنفلوطي في نظر�ته (�لتي كنا نعكف عليها 
 fسأ( �بنه من هو مثله �ألعلى �لذ Tحد �لعلما�9 �نستفيد منها) �
يأمل �9 يكو9 مثله، قا( �لولد: �نت. قا( �أل?: يا مسكين، لقد 
كا9 مثلي �ألعلى �9 �كو9 مثل �حد �لصحابة �� �ألئمة �لكبا@، 

فبلغُت ما تر`.
 Hلى عرفاO عّد عّدته �هّيأ نفسه ليمشي�لك حّق، فَمن W�

فإنه يبلغ ِمنى، �من كا9 �قصى هّمه ِمنى لم يَكد يبلغ �لُحجو9!
بالي  على   Hكلما خطر  )�P� ال  �لتي   Hلذكريا� �شّد  �من 
�حس �نها تحّز في قلبي، �نني �ضطُر@H في sخر عهدf بالتد@يس 
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 من 	لشعر 	لعربي 	لمعاصر، 	Rلمختا	بعض  Yللطال �6: 6شر
كأنني  6حّس  �كنت  بالشعر.  هو  �ما  شعر	ً  يسّمونه  	لذ�  بل 
6حتقر نفسي حين 6هبط Kلى هذ	 	لحضيض فأُضطّر Kلى 	لعناية به 
�شرحه، �6ني 6خدv 	لطّالY حين 6ُ�ِهمهم 6: هذ	 من بليغ 	لقو_ 
 Rّال هذيا: �ضيع �هذK فيع، �ما هوR Y�6 6نه� mلكال	فصيح �
6حمق Rقيع، �6صحابه كالثعلب 	لذ� R6	� 6: يقطف عنقو� 	لعنب 
 mنه حصرK :6: يصل، فعّز� نفسه قائًال لها vستطا	ليه فما K فوثب

حامض، ��هب يذّمه.
 Rلمشعو	� منه   Rلمنثو	 	لجديد:  	لشعر   Uعا� مثا_  هذ	 
�لست  	لحد	ثة.  بشعر  	آل:  ُ�عي  ما  �مثله   .Rلمكسو	 �	لمحطَّم 
	لتي  	ألحد	�   Kصالحيا Kلى  6صحابه   Sُيسا ال  لما�	   �R�6
	لحد	ثة! �لست �R�6: متى يجا�?�نها �يبلغو:   تعالج جنايا

سّن 	لرشد؟
*   *   *

في  �كرياتي  كبير من  6لم  منبثق عن  كثير   mنفسي كال �في 
	لقلم عن 	إلفاضة فيه،  	لعربية، قو	عدها ��6بها، 6مسك  تعليم 
�ال بّد بإ�: 	هللا 6: 6عو� Kليه �6بّين 	لحّق 	لذ� عند� فيه، �َمن 

شا� بعدI فليؤمن �من شا� فليكفر.
�6قو_ -بالمناسبة- قبل 6: 6نتقل Kلى 	لشّق 	لثاني من حلقة 
	ليوm، 6قو_ كلمة عن مناهج 	لدين �عن كتب 	لدين. K: في بعض 
 mلقر�: �علو	يس Rلتد vألسبو	في  	لبال� 	إلسالمية خمس ساعا
منه  ُيستفا�  فال   ً	R6كثرها هد يذهب   	لساعا  Iهذ �لكن  	لدين، 
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�ال  نصل Kلى 	لثمرU 	لمقصو�U؛ �لك 6: 	لتلميذ يأخذ كتاY 	لتاRيخ 
�كتاY 	لجغر	فية �كتاY 	لعلوm فيجد لغة سهلة �	ضحة مفهومة، 
�عّما  يألف  عّما  بعيد	ً  كالمًا  فيجد   R 	لمقرَّ 	لدين   Yكتا يأخذ  ثم 
يعر�. �لك 6ننا ننقل من كتٍب مؤلَّفة قبل مئا من 	لسنين فُنثبِت 
ما فيها في كتب 	لمد	�R. �6نا 6علم 6: حقائق 	لدين ال تتبّد_ �6: 
تبديلها كفر بها �خر�� عليها، فال يفهم 6حٌد 6نني �6عو Kلى تغيير 
 :6� Yألسلو	ليه هو تجديد K لذ� �6عو	 :ّK .لدين �حقائقه	 m6حكا
تكو: كتب 	لدين مكتوبة بلغة 	لعصر، فإّ: لكل عصر لغة يفهم بها 

6بنا`I: {�َما Rْ6َسْلنا ِمن Rَسوٍ_ Kّال بِِلساِ: َقْوِمِه لُِيَبّيَن لُهم}.
�من مقتضى ما 6طلبه من تبديل 	ألسلوY 6: نبّد_ 	لمقاييس 
مثًال، فال نقيس بالقّلتين ألنه لم يُعد يعر� 6حٌد ما هي >	لُقّلة<، 
ِقال_  فيها على  يعتمد�:  Kنهم  يقولو:  	لتي  َهَجر  6هل  حتى �ال 
 m6 	لقطيف  6هي  6ين هجر:  	لنا�  6كثر  يعر�  يُعد  لم  بل  هجر. 
هي 	لبحرين؟ �	لنا� يقيسو: 	لمسافا باألكيا_ ال بالفرسخ �ال 
 Uلصال	لذ� تقصر فيه 	لسفر 	مسافة  Yلطّال	نعّلم  	بالُبر�، فلما�
Kنما  	لقديمة؟ �	لنا�  	لمقاييس   Iبهذ 	لصائم K: شا�  فيه  �يفطر 
 ،m	لغر	لكيلو، �هي كلمة يونانية معناها 6لف) �	يِزنو: بالكيل (
�نحن نز: بالقير	y �بالمثقا_ �بحّبة 	لشعير. �َمن من 	لنا� يعر� 

ما هو >	لوسق< �يعر� ما مقد	R 	لخمسة 	أل�ُسق؟!
لهم.  توضع  	لذين  	لتالميذ  حالة  	لكتب  في  تر	عى   :6�
جا�تني مّرU بنت صغيرU في 	لصف 	لر	بع 	البتد	ئي �سألتني: ما 
هي 	لحشفة؟ فقلت: ال �R�6، فمن 6ين سمعِت بها؟ قالت: هي 
في كتابنا. فأخذ 	لكتاY فإ� فهي بيا: موِجبا 	لغسل �6: منها 
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>6: تتو	�R 	لحشفة في 	لفر�<. فناشدُتكم 	هللا مّرU ثانية: 6هذ	 مّما 
 ُيكَتب في كتاY للبنا 	لصغير	؟ فلو 6نهن ُكّن كبير	 بالغا
 :K� ،6حد ألنه �ين ينبغي 6: ُيعر� Iفال ُينِكر 	عّلمناهن مثل هذ�
كا: علينا 6: نعّر� به بأيسر عباUR ُتفيد 	لمقصو� �ال توقع فيما 

.Rهو محذ�
	لبيع  مسائل   تفصيال نعلمهن  لنا  ما   :	لكبير	  �	لبنا
 في 	لبيو ال يبعن �ال يشترين؟ 6نا 6علم 	Rهّن مقصو� �	لشر	�
6نها من 6حكاm 	لدين، لكن كل 	مر� ُيعلَّم ما يحتا� Kليه. �في 
كتب 	لتالميذ 6نو	v من 	لبيع ما بقي في 	لدنيا من يتعامل بها، بل 
 vلبيو	لمالمسة �6مثا_ �لك من 	بيع � Uلُمنابذ	من يعرفها، كبيع 
	لتي تركها 	لنا� �	نصرفو	 عنها، حتى Kنك لو �كر 6سما�ها 

6ماm 	لتجاR 	لكباR لما عرفوها.
*   *   *

�بعد، فهذI طائفة من �كرياتي في 	لتعليم، لعّل من 	لقّر	� 
من ضاS بها �6 َمن مّل من سر�ها، �عند� منها 	لكثير، ينتفع به 
بعض 	لمدRّسين �K	 ُعد يومًا Kلى سر� بعضه. فهل تسمحو: لي 
	آل: 6: 6عو� Kلى تربية 	أل�ال�؟ ��K	 غلَبت 	ألفكاR 	لتي �R�6ها 

على 	لحو	�� 	لتي 6سر�ها فسامحوني.
لقد قلت من قديم K: 	إلسالm 	ليوm 6ماm هجوm ما عرفه 6هله 
6شّد  �هو  �	لتتر،  	لمغو_   هجما �ال  	لصليبيين   6ياm حمال
من 	الستعماR 	لذ� طالما قاسينا منه �بذلنا من ُمَهجنا ��R6	حنا، 
خير	تنا  �خسر	:  بال�نا  تخريب  من  �حملنا  �مائنا،  من  �R6قنا 
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	نتهى،  	لعسكر�   Rالستعما	 فهذ	  عّنا.   Iلندفع شّر 	لكثير  	لكثيَر 
�لكن ُبلينا باستعماR شّر منه هو 	الستعماR 	لفكر� �	الجتماعي؛ 
K: 6عد	�نا يدخلو: علينا من بابين: باY يأتي منه مرw يقتل �هو 
	لكفر، �لكنه مرw بطي� 	النتشاR ضعيف 	لعد��، �مرw ��نه 
خطر	ً �هو 6قّل منه ضرR	ً، �لكن عد�	I سريعة �	نتشاIR عاجل. 

.ُبها �	لثاني مرw 	لّشَهو	 	أل�_ هو مرw 	لشُّ
 ،��6_ ما يتمّثل 	لمرw 	لثاني في هتك حجاY 	لمسلما
 .�	ختالy 	لبنين بالبنا، �تمهيد طريق 	لفاحشة للشّبا: �	لشاّبا
�قد ُسّخر له قو� هائلة ال طاقة لنا 	ليوm بدفعها مجتمعة، Kّال 6: 

يحفظ كلُّ Y6 مّنا بنَته، �كل ?�� ?�جَته، �كل �6 6خَته.
قد  فيه   UR	لحر	 مّتقد  6تو:  مّكة  مّكة، �صيف  في  6قيم  6نا 
على  6نصب   :6 6ستطيع  هل  6عمل؟  فما�	  	لخمسين،   YRتقا
جبل >6بي ُقَبيس< مكّيفًا (كونديشن) ضخمًا �على ُقَعْيِقعا: (جبل 
	لهند�) مثله ألبّر� جّو مّكة؟ �K: جا� 	لبر� في جبا_ 	لشاm �لبنا: 
فهل 6ضع في R�ُ	ها مد	فئ كبيرU تدفع 	لبر� �تعّد_ 	لجّو؟ m6 �تي 
في 	لصيف بمكّيف صغير 6ضعه في بيتي �6غلق بابه علّي، �6ضع 
مدفأU في �	�R في 	لجبل فأ�فئ بيتي؟ علينا 6: نحفظ 6نفسنا �6: 

نحفظ من 	سترعانا 	هللا 6مرI من 6هلنا ��6ال�نا.
 :6 R6يد  ال  6نا  	لحجاY؟  بناتي  تعليم  على  6عمل  فكيف 
 	�K هة له ضائقة به حتىRهي كا� Iفتتخذ ،ً	RجباK 6ُجبِر بنتي عليه
Kليه  مطمئّنة  به  مقتنعة   Iتتخذ  :6 R6يد  بل  نبَذته،   Iنبذ 	ستطاعت 
محّبة له. ففّكرُ �طلبت 	لعو: من 	هللا لّما جا�َ? بنتي 	أل�لى 
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	لتاسعة �مشت في طريق 	لعاشرU، �6 قبل �لك بقليل، لقد نسيُت 
	آل:. قلت ألمها: 	�هبي فاشتر� لها خماR	ً (KيشاYR) غاليًا نفيسًا. 
�كا: 	لخماR 	لعا�� ُيباv بليرتين 	ثنتين � :K	Rتفع ثمنه فبثال�، 
قالت: Kنها صغيرU تسخر منها Rفيقاتها K: غّطت شعرها �يهز6: 
 Rفيه، فاشتر� لها 6غلى خما  هذ	 �فّكرُRمنها. قلت: لقد قّد

تجدينه في 	لسوS مهما بلغ ثمنه.

 ً	Rخما  �جد لقد  �قالت:   Sلسو	 من  بالهاتف  فكّلمتني 
�كا:   .Uلير R6بعو:  ثمنه  �لكن  	لخالص  	لحرير  من  جد	ً  نفيسًا 
هذ	 	لمبلغ يعد_ يومئذ 6كثر من ثلث R	تبي في 	لشهر كله، فقلت 
 ،Rئه فأصر	تثنيني عن شر  :6 فتعّجَبت �حا�لت  	شتريه.  لها: 
 YعجاK :سة كاRلمد	لى K لبنت ��هَبت به	به �لبَسته  فلّما جا�
	لتلميذ	 به 6كثر من عجبهن منها باRتد	ئه، �جعلن يثنين عليه، 
�قد حسدها 6كثرهن على 	متالكه. فاقتر: 	تخا�ها 	لحجاY �هي 
��هب   ،	لرفيقا من  6Rته  	لذ�  �هذ	   Yإلعجا	 بهذ	   Uصغير
بعضهن في 	ليوm 	لتالي فاشترين ما يقدR: عليه من 6مثاله، �K: لم 

.Iسعر vتفاR	� في مثل نفاسته ً	Rمنهّن خما Uحد	تشتِر �

بد6َ 	تخا� 	لحجاY فخوUR به محّبة له، لم ُتكَرI عليه �لم 
تلبسه جبر	ً. ��K	 كا: 	لعاّمة يقولو: >	لشي� 	لغالي ثمنه فيه< فإ: 
هذ	 	لخماR بقي على بهائه �على ِجّدته حتى لبسه بعدها بعض 
 6خو	تها �هو ال يز	_ جديد	ً، فنشأ: جميعًا بحمد 	هللا متمّسكا
 Uلشهيد	بنتي  :K به �حر� عليه. حتى vقتنا	ك  بالحجاY تمسُّ
	لسعيدK U: شا� 	هللا، 	لتي قتلها 6عد	� 	هللا غدR	ً فكسر�	 قلبي كسر	ً 
ال 6ظّن 6نه سُيجَبر بعدI في 	لدنيا 6بد	ً، �K: كا: 	إليما: يخّفف 
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	لحز: �يهّو: 	أللم، عاشت هي �بنتها في R�6با سنين طو	ًال جد	ً، 
فما بّدَلت حجابها �ال غّير ثيابها. بل K: بنتها ها�ية �كانت في 
 Uسة في 6لمانيا بقَيت - بفضل مديرRسة 6لمانية (�هي �خر مدRمد
 (	لبنا على   URمقصو�  yالختال	 من  خالية  عجو? -  متمسكة 
فدخَلت 	لمعلمة 	لفصل فوجد حفيدتي في نقا� مع Rفيقاتها، 
�عَلت 6صو	تهن يتناقشن في 6مر 	لحجاY 	لذ� تتخذI، فسأَلت 
	لمعلمة ما 	لخبر، فقلن لها Kنهن يتناقشن في 	لحجاY، فقالت 
لها�ية: Kنني 6عطيك عشر �قائق لتقومي فتشرحي للطالبا سبب 
حتى  باأللمانية،  	لنطق  ُتحِسن  �كانت   .Yلحجا	 هذ	  	تخا�� 
Kنها 6خذ فيها 	لدRجة 	أل�لى �سبقت بنا 	أللما: 6نفسهن، 
 mإلسال	بّينت حكمه في � ،Yلحجا	فشرحت ما تعر� من 6مر 
�فو	ئدI �ما يدفع عن 	لبنت من ضرR، حتى 	قتنعَن �سكتَن �لم 

تُعد �	حدUٌ منهن بعد �لك Kلى 	لتعّرw لها.

�قدَمت بنتي في Kحد� 	إلجا?	 Kلى عما:، �كنا فيها، 
فاجتمَعت عند طبيب 6سنا: في غرفة 	النتظاR بجماعة من 	لنسا� 
بتقليد  �	لرقّي   mلتقّد	 يحسبن  	للو	تي   ،	لسافر	  	لمتكّشفا
	ألجانب عنهن �	تباعهن في سلوكهن. فلما 6Rينها متحجبة 6حببن 
6: يسخر: منها فُقلن لها: من �6 قرية جا� 	لسّت؟ فقالت: من 
قرية ُتدعى جنيف. �كانت ُتقيم فيها يومئذ مع ?�جها ��6ال�ها، 
عنها  �سكتن  6نفسهن  من  فخجلن  فيها  حياتها  عن  �حّدَثتهن 
	أللمانية  ُتحسن   Rلديا	 تلك  في  بقائها  لطو_  �كانت  �6كبرنها. 
من 	إلنكليزية، فكا: �لك  	لفرنسية �تعر� كثير	ً  �تكا� ُتحسن 

.�Rسًا لهؤال� 	لمقّلد	 	لمتحذلقا
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�عند� من هذI 	لتجاYRِ شي� كثير Rبما ُعد Kليه يومًا. 
Kلى حيث قطعت  بكم  6عو�   :6 R6يد  فيه ألنني  	آل:  6ستمّر  �لن 
 	لكالm عند 	نتقالي Kلى محكمة 	لشاm، فأسر� عليكم بعض �كريا
	لقضا� ��هابي Kلى مصر ��ضع قانو: 	ألحو	_ 	لشخصية ��خو_ 
	نتخابا سنة ١٩٤٧ 	لتي 6شاK Rليها صديقنا 	ألستا� نصو� بابيل، 
�كا: قد �خلها 6يضًا، فإلى 	للقا� في تلك 	ألحا�يث K: شا� 	هللا.

*   *   *
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-١٧٨-
مالحظا عن 	لمحاماU �	لمحامين

(١) Uلقضا	لقضا� �	�

يقو_ 	لمعر�:
، على ُقربِِه 6Iِمِس 	لذ� مرَّ ِّ�R عن wِRأل	َيعِجُز 6هُل 

فكيف R6ّ� 6يامي في محكمة �مشق ألكمل -كما �عدتكم- 
حديثي عنها؟ كيف �قد مّر عليها 6كثر من R6بعين سنة، �ما كا: 
فيها من 6حد	� مضى �لن يعو�، �من كا: فيها من نا� �هب 
Kّال   Uكر	لذ	 من  ُمحَيت  صوRها   :K بل  يرجعو:،  �ال  6كثرهم 

6قّلها؟
لبثُت في محكمة �مشق عشر سنين، من يوm جئتها منتَدبًا 
فاRقتها صاعد	ً  Kلى 6:  Kليها �6نا قاwٍ في ��ما في سنة ١٩٤٣ 
منها Kلى محكمة 	لنقض سنة ١٩٥٣. �ما كانت هذI 	ألياm خالصة 
لها �حدها، بل كنت 6عمل معها 6عماًال سيعجب مني 	آل: من 
سيقر6 	لذ� سأكتبه (صا�قًا) عنها �يقو_: كيف كا: يتسع �قتي 

لها �تقو� طاقتي عليها؟
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6سمع  �عو�)،   �6) قضية  ثالثو:   mيو كل  عند�  كا: 
مر	فعاتها �6حكم فيها، �6ُشِر� على مجالس 	لتحكيم، �6عمل 
 ،mأليتا	 �مجلس  	أل�قا�،  مجلس  مجالس:  لثالثة  Rئيسًا 
 UR	?� تتبع  	لتي  في سوRيا  	لشرعية   للكلّيا 	ألعلى  �	لمجلس 
�في  �مشق،  في  	لشرعية  	لكّلية  في  ��Rسًا  �6ُلقي  	أل�قا�. 
	لثانوية 	أل�لى للبنين �	لثانوية 	أل�لى للبنا، �6خطب 	لجمعة 
في جامع 	لمر	بط �6 في مسجد 	لجامعة، �6حاضر في 	لنو	�� 
�	لجمعيا، �6حّد� من �K	عة �مشق (�6نا 6قَدm محّد� يسمعه 
	لنا�، مّر علّي 	آل: 6كثر من خمسين سنة �6نا 6حّد� ما 	نقطعُت 
عن 	لحديث)، �6كتب كل يوm كلمة صغيرU في جريدU >	لنصر< 
كلمة  بابيل.   �نصو 	لصديق  عند   >mأليا	<  Uجريد في  ثم  �6ًال 
صغيرU �لكنها كصغر 	لقنبلة 	ليد�ية، لها مثل ��ّيها �مثل 6ثرها 

في تدمير 	لباطل.
	لمكتبة  فيه في  كنت 6صنع هذ	 كله، ثم 6جد �قتًا 6جلس 
	لعربية عند 	ألستا� 	لصديق 	لشاعر 6حمد عبيد، �6 في 	لمدRسة 
	ألمينية عند 	لشيخ شريف 	لخطيب، �6 في 	لبيو 	لتي 6عتا�ها 
 R���  Rلبيطا	 بهجة  	لشيخ  شيخنا   R	كد ?ياRتها،  على  ��6	ظب 
6ساتذتنا �Kخو	ننا: محمد كر� علي �فا�R 	لخو�R �عّز 	لدين 
	لعاني   Rلقا�	 عبد  �	لشيخ   yلخّيا	 حمد�   Rلدكتو	� 	لّتنوخي 
 Rلقا�	لشيخ عبد 	� �Rلمبا	 Rلقا�	لشيخ عبد 	لشيخ ياسين َعَرفة �	�

	لمغربي، �بيو 6مثالهم.
�هذI كلها من مو	طن �كرياتي 	لتي طالما شهَد مجالسنا 
في  �	ئمة   محّطا فهي  حياتنا،   R	6طو  6R� 6حا�يثنا  ��َعت 
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طريق 	لعمر، �قفُت عليها شابًا في مطلع 	لشباY �كهًال في �سط 
فلم  �بينها  بيني  ِحيل  ثم  	لشيخوخة،  �6	ئل  في  	لكهولة �شيخًا 
6ُعد R6	ها، ��هب 6صحابها Kّال 6فر	�	ً منهم، منهم َمن سّميُت، 
6سما`هم  قلبي �لكن غابت  في  �كر	هم  ما �هَبت  �خر�:  �منه 
	آل: عن خاطر�. �لي في بغد	� �في بير� �في 	لقاهرU مو	طن 
منها  �	حد  كل  عن  لكتبت  �هني  جمعُت  لو  لذكرياتي،  مثلها 
كتابًا.  عنه  6كتب   :6 6ستطيع  ما  �منها  �	حد	ً،  فصًال  ال  فصوًال 
�لكن ما 	لجد�� �قد بقي 	لمكا: ��هب 	لسكا:؟ �لئن �هبت 
Kلى 	لشاK �6 mلى 	لعر	K �6 Sلى مصر فَمن سألقى من هؤال�؟ لو 
�هبت Kلى 	لشاm 	لتي نِيطَت علّي فيها تمائمي �فيها نشأ �على 
ثر	ها �Rجت، �	لتي 6هلها 6هلي، هل 6جد 	لشاm 	لتي فاRقتها؟ 
هيها! فال 	لدنيا هي 	لدنيا �ال 	لنا� هم 	لنا�، �سأبد� غريبًا 

في �طني. �ما 6قسى 6: يكو: 	لمر� غريبًا في �طنه!
�لطالما لقيُت في هذI 	لمجالس 6فاضل 	لنا�، قلت لهم 
�سمعت منهم �6خذ منهم �6عطيتهم، �كا: فيها منفعة �6 كا: 
6نا ال 	لدهر) ما  فيها متعة لي �لهم، ثم قطع 	لدهر (�6 قطعت 
بيني �بين 	لنا�، فال R�?6 	ليوm �ال ?ُ6	R، �	نتهت بي 	لحا_ Kلى 
عزلة كاملة، Rبما ضقت بها حينًا �لم 6ُعد 6حتملها �لكن ال 6ُطيق 
	لخال� منها، كحماR 	لسانية (	لتي يسّمونها في مصر >	لساقية<) 
فإ�	 6طلقَته عا� يد�R طليقًا  معها،  ُيربط بذR	عها فيد�R مضطر	ً 

كما كا: يد�R مربوطًا.
�عفوكم �K	 ضربت 	لمثل بالحماR، فإنما شّبهت به نفسي 

�6نا حّر في نفسي!
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�6 ثالثمئة صفحة،  مئتين   mيو 6قر6 كل  �كنت -مع �لك- 
�6نا مستمّر على �لك من يوm تعّلمت 	لقر	�U �6نا صغير، �6 من 
 ،U�	لقر	ّال قليًال؛ 6صر� فضل �قتي كله في K نحو سبعين سنة
 Yلشبا	ال �6هب مع � vRلشا	أل�ال� في 	ألنني ما كنت 6لعب مع 
Kلى ملهى، �لست 	مر�	ً 	جتماعيًا ُيضيع �قته في 	ستقبا_ 	لقا�مين 
	لفِرحين �تعزية 	لمصابين، �ال 6جيب  ���	v 	لمسافرين �تهنئة 
�عوU، ال سيما K: كانت Kلى طعاm. �6ستغفر 	هللا من �لك K: كا: 
فيه مخالفة لِما هو 6كمل في نظر 	إلسالm، �ال �6عو 6حد	ً Kلى 6: 
يفعل مثلي. �ال 6ستقبل ?	ئر	ً Kّال عن موعد سابق �ال R�?6 6حد	ً 

Kّال في 	لحاال 	لنا�UR، فحفظت بذلك �قتي �R6حت نفسي.
 على هذ	 كله �كيف 	تسع له �قتك؟ Rتقولو:: كيف قد
�	لجو	Y 6نني لم 6كن 6قسم نفسي �لكن 6قسم �قتي، �هذ	 ما 
 R	كا: للد 	�K ؟Uهل سمعتم بالُمهايأ .>Uلُمهاَيأ	لفقها� >	ُيسّمى عند 
يقسما:  فإنهما  بينهما  م  ُتقسَّ  :6 يمكن  لهما �ال  تّتسع  مالكا: ال 
�يستعملها  سنة،   �6 شهر	ً  منهما  �	حد  كل  فيستعملها  	لوقت، 

	آلخر مثل �لك.
�6نا حين 6كو: في 	لمحكمة �6ليها 	نتباهي كله �ال 6فكر في 
	لجريدU �ال في 	لمدRسة، �K: كتبت 6كتب للجريدU 6ُبِعد �هني 
 ��R� سة ال 6فّكر في غيرRلمد	لمحكمة، �حين 6كو: في 	عن 
	لمدRسة. ثم K: �لك كا: على عهد 	لشبا�R< .Y	ئُح 	لجّنِة في 
	لشباYِ< كما قا_ 6بو 	لعتاهية، �لو 6: 	لشّبا: من قر	� هذ	 	لفصل 
6نفقو	 قو	هم �صرفو	 �قتهم في 	لِجّد �في 	لمنتج 	لنافع لصنعو	 

6كثر مّما صنعت.
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بل K: 	لشيو� يقد�R: على مثل �لك؛ 6نا 	آل: في 	لثمانين 
 ،Yلى شي� مكتوK جع فيهاR6 من �هني ال 6كتب هذI 	لذكريا
	لر	ئي  في  6سبوعي  �برنامج  	إل�	عة  في  يومّي  برنامج  �لي 
تسعمئة  Kلى  خمسمئة  بين  ما  	لشهر  في  فيهما  ير�  (	لتلفزيو:) 
Rسالة، �6ُسأ_ كل يوm في 	لهاتف R6بعين �6 خمسين سؤ	ًال �6 
6كثر من �لك فأجيب على ما 6قدR على جو	به منها، �6جد �قتًا 

�6جد -بحمد 	هللا- طاقة على 6كثر من �لك.
*   *   *

كنت 6حا�_ في 	لمحكمة 6: 6تحر� 	لحّق �6سلك طريق 
	هللا.  Rضا  R6جو  �كنت  �عجز�،  ضعفي   R	مقد على  	لعد_، 
�لكني شعر في هذ	 	ليوm 	لذ� 6ُعّد فيه هذI 	لحلقة بالخو� 
من عو	قب �خو_ 	لقضا� �تمنيت لو 6ني لم 6كن �خلته؛ �لك 
6: بنتي 	لمحاضرU في 	لجامعة في جدU خّبرتني 	ليوK :6 mحد� 
 لها، Rَجة 6على مّما قّدR� نها تستحّقK _جعتها تقو	R 	لطالبا
فعا� Kلى R�6	قها فر6 6نها قد 6خطأ في 	لحساY، �خشَيت 
6: تكو: قد 6خطأ مع غيرها من 	لطالبا، فسهَر ليلها كّله 
لم تَنم تعيد 	لجمع �	لتقسيم. �تسألني: ما�	 تعمل؟ فأجبتها، ثم 
Rجعُت Kلى نفسي فسا�لُتها فقلت: �يحك يا نفس، ما�	 تصنعين 

 من 6حكاm؟Rفي بعض ما 6صد Y	لصو	 �K	 كنِت قد 6خطأ
�فهمت  حقًا،  	هللا  �خفت  6يضًا  6نا  عيني  من   mلنو	  Rطا�
حنيفة  6بو  فر  لقد  	لقضا�.  من  يفّر�:  	لعلما�  6كابر  كا:  لما�	 
�مالك �سفيا: 	لثو�R، �كثير من 6مثالهم �َمن هو قريب منهم، 



٣٣٤

�K	 Rجعتم Kلى كتاY >تاRيخ قضاU 	ألندلس< لوجدتم طائفة من 
بِركة  �6نا  	لعلم   Rبحو 6نا عليه؟ هؤال�  6قدمت  فكيف  6خباRهم. 
عنه  ضاقت  ما   Uصغير بركة  �سَعت  فكيف  	لما�،  قليلة   Uصغير
6لف  خمسين  من  6كثر  في  حكمُت  لقد  �	لمحيطا؟   Rلبحو	
خمسو:  َلتعّلق  منها  	أللف  من  �	حد  في   6خطأُ فإ:  قضية، 
مسلمًا بعنقي يوm 	لقيامة يريد�: 6: يأخذ�	 من حسناتي، �ما 6قّل 

!ما �6خر لذلك 	ليوm من حسنا
نفسي  �بحت  �ال  	لقضا�  �خلت  ما  6ني  لو  تمنيت  لذلك 
 بغير سّكين. فاللهّم تد	Rَْكني بعفو� �Rحمتك، �K: 6كن 6خطأ
ما  6ني  تعلم  فإنك  بفضلك،  عني  Rبي  يا  فأRِضه  6حد	ً  فظلمت 

تعّمد ظلم 6حد.
*   *   *

6ستطيع)  (�ال  	لمحكمة  في  �كرياتي  6جمع   :6  �R6 لو 
لضاقت عنها حلقا كثيرU، ال سيما عن 6خبا�R مع 	لمحامين. 
�لقد كنت مّرU في مقابلة �K	عية مع 6حد Rجا_ 	إلعالm (�كلمة 
كا:  لّما   ���Rلبا	 مصطفى   Rلدكتو	 صديقنا  �ضعها   >mإلعال	<
�	لمحامين؟   Uلمحاما	 في  6Rيك  ما  فسألني:   (mلشا	 في  �?ير	ً 
 �6R كما تسأ_ عن ،Uلُقضا	لمحامي في 	�6 R قلت: بل سل ما

	لقاضي في 	لمحامين.
6نا 	شتغلت في 	لمحاماU مّدU قصيرU لم تتجا�? ستة 6شهر، 
�في 	لقضا� مّدU طويلة تزيد على Rبع قر:، �6ستطيع 6: 6جيب 
على  ُحكمك   :6 �لك  مختلَفين؛  بجو	بين  �لكن  	لسؤ	لين  على 
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 SRلو	 من  قطعة  Kليه. خذ  نظر�  ?	�ية  باختال�  يختلف  	لشي� 
من  6بصرتها  فإ:  �	سعًا،  مستطيًال  تَر   ،mألما	 من  Kليها  �	نظر 
 Yلطّال	6يت خطًا �قيقًا. ��لك شي� ُمشاَهد. هل ينظر R طرفها

Kلى 	لمد�Rّ �	لمستمعو: Kلى 	لمحاضر كما ينظر هو Kليهم؟
6ُلقي بين يديه  ُيغيظني 	لقاضي 	لذ�  لّما كنت محاميًا كا: 
�	لقانونية  	لشرعية  	أل�لة   �حشد Kعد	�ها  في  تعبُت  مر	فعة 
عليها، �6 6قّدمها Kليه مكتوبة، فيسمعها K: سمعها بطر� �6نه، 
�يقر`ها K: قر6ها بز	�ية عينه، ثم �K	 صدR 	لحكم تبّينُت 6نه لم 
يدّققها �6 لم ُيِحط بها. �6شدُّ منه 	لقاضي 	لذ� يميل عن 	لحّق 
�يلتزm جانب 	لخصم، فيرّ� علّي كأنه هو خصمي �6 كأنه 	لمحامي 

عن خصمي.
6ّما حكمي على 	لمحامين �6نا قاwٍ من فوS قو� 	لمحكمة 
فإني �جد 6: 	لدعو� 	لتي ال محامي فيها ينطق فيها 	لخصما: 
غالبًا بما هو 	لحّق، فإ: حا��	 عنه ��Rتهم Kليه بأيسر جهد، أل: 
فإ:  	لصفا�،  قلوَبهم  �يسو�   Uلفطر	 عليهم  تغلب  	لنا�  سو	� 
 �6 جلستين  بعد  	لدعو�  �ُتفصل  عميق،  غير  فمكرهم  مكر�	 
ثال�. فإ: �خل 	لمحاميا: طّوال 	لطريق ��ّعر	 	لسهل، هذ	 ُيقيم 
صخرU يسّد بها 	لسبيل على خصمه ��	� يزيحها فيضعها حيث 
يسلك 	لخصم، فيطو_ 6مد 	لمحاكمة، �Rبما 6ضاv 6حدهما 	لحّق 

فخلطه بالباطل �6 جعل 	لباطل حقًا �	لحّق باطًال.
�ليس هذ	 حكمًا على 	لمحامين جميعًا، فإ: 	لتعميم يال?مه 
	لوكالة في �عو�  	لخطأ، �K: من 	لمحامين من 6عرفه ال يقبل 
كا:  فيها.  توكيله  يريد  من   Sمن صد� من صّحتها  يتحّقق  حتى 
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على �لك جماعة في 	لشاm منهم 	ألستا� بدR 	لصفد� Rحمة 	هللا 
 S	Rأل�	سة 	Rلعد_ بد	لقاضي على تحقيق 	عليه. �منهم من يعا�: 
�تمحيص 	أل�ّلة، كما يفعل (�6 ُيفتَرw 6: يفعل) 	لقاضي، لكن 
	لفاSR بينهما 6: 	لمحامي ينظر بعين �	حدU هي عين موّكله فقط، 
�	لقاضي ينظر بعينين Kلى 	لخصمين، نظرU ال تميز 6حدهما عن 

صاحبه.
 Y	ألبو	مفتَّحة  URليست ِحمًى مستباحًا �ال عما Uلمحاما	�
ما لها بّو	Y فمن Rغب فيها �خل Kليها، بل هي 	ألخت 	لصغر� 
للقضا�، �ال بّد فيها من علم تؤّيدI شها�U جامعية �تدRيب تعتر� 

.Uلمحاما	به نقابة 
 Rصا 	لنقابُة  للمهنة  �Rّشَحته   Uلشها�	 حمل  من  كل  �ما 
 ،Uكثير �6شكالها  �موضوعاتها  شتى  فالدعا��  ناجحًا؛  محاميًا 
م مثًال ال بّد للمحامي فيها من معرفة شي� من  �YّRُ �عو� تسمُّ
��عو�  	لطب،  من  بشي�  	لعلم  Kلى   �تحتا ��عو�  	لكيميا�، 
تحتا� Kلى 	طالv على علم 	لنفس. �ال 6عني 6: يكو: 	لمحامي 
عالمًا بهذ	 كله، بل 6: ُيلّم به بعض 	إللماm �يعر� كيف يرجع 
Kلى كتبه �6 يستعين بعلمائه، �6: يكو: -مع �لك كله- حاضر 
	لبديهة بليغ 	للسا:، عاRفًا بأحو	_ 	لقضاU (�6 	لمحّلفين في 	لبال� 
 URلذين هم صو	لمجتمع 	_ 	لمحّلفين، �بأحو	 Yلتي تأخذ بأسلو	
مصّغرU له �على علم بأعر	فه �مو	ضعاته، �K: كا: 	إلسالm يأبى 

	ألخذ بأسلوY 	لمحّلفين).
�	لمحاماU علم �فّن: علم بالفقه �بالقانو:، �فّن في حسن 
	لعرw �بر	عة 	ألسلوY. فإ: خال من 	لعلم كا: Kنا� ثمينًا جميًال 
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لكنه فا�R، �هل ُيشبِع 	لجائَع Kنا� فا�R؟ �K: كا: 	لطعاm لذيذ	ً 
m في طبق صد� �سخ عافته 	لنفس �	نصر� عنه  طيبًا �لكنه ُقدِّ

	لجائعو:.
�6كثر ما تظهر بر	عة 	لمحامي �بالغته في 	لدعا�� 	لجنائية 
فيها، ال  	لحكم  �ينتظر�:  مر	حلها  يتابعو:  	لنا�،  تشغل  	لتي 
سيما ما كا: منها متصًال بسياسة 	لبلد �	لر�6 	لعاm، كقضية مقتل 
	لدكتوR عبد 	لرحمن 	لشهبندR في 	لشاm، 	لتي 6ّلف لها 	لفرنسيو: 
مجلسًا عدليًا �	ستعا�R	 قاعة 	لمجلس 	لنيابي، �R	فع فيها محامو: 
كباR من 	لشاm �من لبنا: (�K: كانت 	لمحكمة �كا: 	لمتر	فعو: 
ينطقو: 	لفرنسية ال 	لعربية)، �قضية مقتل 6نوR 	لسا�	، �	لقضية 
	لجند�  قضية  	لجر	ئد،  6خباRها  �تمأل  	لنا�  	آل:  تشغل  	لتي 
	لذ� ثأR لدير ياسين �تّل 	لزعتر، �لكل من عد	 عليه خنا?ير 	لشّر 
�حثالة 	لنا�، 	ليهو�، فقتل سبعة منهم، فسّماI 	لقانو: مجرمًا 

��عته 	لصحف ��عاI 	لنا� بطًال.
�6عاظم 	لمحامين 	لذين قر6 لهم �6 عنهم �عرفت 6خباRهم 
كانو	 من 	لفرنسيين، �في 	لبال� 	لعربية من 	لمصريين. لقد ظهر 
في مصر محامو: عظاm، كما 6: فيها �في غيرها من 	لبال� 	لعربية 
 قضاU عظامًا. �لقد كنت قلت كلمة من قديم ُعّلقت عليها تعليقا
 �R� 6ّيدها �منهم من ضّعفها �6با� كباR، منهم من   mبأقال  Uكثير
عليها، هي 6: 6بلغ 	أللسن �	للغا لغة 	لعرY، فهي في 	لدRجة 
	أل�لى، �	لثانية �	لثالثة شاغر مكانها، �في 	لر	بعة 	للغة 	لفرنسية 
�	لفاRسية �	أل�Rّية، 6ما 	إلنكليزية فال يحّق لي 6: 6قو_ فيها شيئًا 
 6: ترجو 6حد	ً َ�R6 	�K :ألنني ال 6عر� منها Kّال ثال� كلما
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 6: ترّحب به قلت �R6 	�K� ،بليسK هللا على	قلت >بليس<، لعنة 
له >�يلكم< بدًال من قولك 6هًال �سهًال، ��K	 سألت بّياعًا عن ثمن 

شي� قلت له: >َهمج<؟
�ال   Uقاعد تضبطها  تكا�  ال  سماعية،  لغة  6نها  �فهمت 
يمسكها قيا�، ففيها حر�� ُتكَتب �ال ُتقر6 �حر�� ُتقَر6 �هي 
 URُتقر6 هي نفسها تا� URعلى صو URغير مكتوبة، �حر�� ُتقر6 تا
	لكتابة  يتعلمو:  كلهم  	لنا�   :6  �6 غيرها؛   URعلى صو 6خر� 
	لصحيحة   U�	لقر	 يتعلمو:  �	إلنكليز  صحيحة،   U�	قر ليقر`�	 
 Iعّد 	لذ�  �	لتسلسل<   Rلد�	< هو  �هذ	  يكتبو:!  كيف  ليعرفو	 

	لعقال� من باY 	لُمحا_:
َجَفا ما  َمشيبي  لوال َجفاIُ لم 6َِشْبلوال 

على  	لعرجا�  	للغة   Iهذ 	إلنكليز   wفر فقد  �لك  �مع 
�6هملناها  لغتنا  نحن  �6ضعنا  بها،  ينطقو:   wRأل	 6هل  سد� 
بها، �6ضعنا في  	لجاهلين  6بنا�ها، نصير من  حتى كدنا، نحن 
6بنائنا ثم ال يكا��:   ��R� من تعلم 	إلنكليزية خمس ساعا

يخرجو: منها بطائل.
*   *   *

�Rبما سحر 	لمحامي ببيانه 	لقضاU �	لحاضرين فأ�همهم ما 
ال يمكن 6: يقع، فإ�	 	نتهت 	لجلسة �بطُل 	لسحر �مضى 	لساحر 
صحو	 حين ال يفيدهم صحو، أل: 	لحكم قد صدR �	لمحامي قد 

�صل Kلى ما يريد.
	آل:)  نسيته  �قد  	سمه  6عر�  (�كنت  	لمحامين  6حد  كا: 



٣٣٩

يد	فع عن Rجل قتل ?�جته، فوصف حبهما حتى جعلهما قيسًا 
 Sتفا	 �بّين  مؤّثر	ً،  شعريًا  �صفًا  �جولييت،  �Rميو   �6 �ليلى 
� �	حدU ُنفخت في جسدين، �6نه لم �R مشاعرهما حتى كأنهما
يكن يعد_ بها 6حد	ً �ال ترضى عنه بديًال، �قا_ Kنهما من حبهما 
 ،�خشية 6: تفّرS 	ألياm بينهما �ليبقيا �	ئمًا معًا 	تفقا على 	لمو
Rحيَق  فيها  صّبا   v	�� ساعة  �كانت  يقتلها،  ثم  نفسه  يقتل  بأ: 
 Iفكر� معها  �قلبه  فقتلها  بد6   Sالتفا	 ينّفذ	:  جا�	  فلما  حبهما، 
فيها، �لكن من سمع طلقة 	لمسد� هجم عليه �6مسك به فلم 

يستطع 6: يقتل نفسه.
�بلغ من بر	عة �صفه �بالغة �فاعه 6: 	ستمطر 	لدمع من 
عيو: 	لقضاU قبل 	لحاضرين، �صدR 	لحكم ببر	�ته. فلما خرجو	 

عا� Kليهم عقولهم: كيف يقتل نفسه ثم يقتلها؟
�ال تعجبو	 6: يدفع 	لعاشَق حبُّه 	لمعشوK Sَلى قتله، فلقد 
صنع هذ	 �يك 	لجّن، 	لشاعر 	لمعر�� 	لذ� ما سنة ٢٣٥هـ. 
�لعّل �لك نوv من >	لسا�ّية< (نسبة Kلى 	لماRكيز ��سا�) 	لتي ال 
يبلغ 6صحابها لّذتهم Kّال بتعذيب َمن معهم تعذيبًا يصل Kلى حّد 
	لجريمة، �ضّدها >	لما?�خّية< (�6 	لما?�كية، نسبة Kلى 	لمؤلف 
	أللماني ساشر ما?�� 	لذ� 6كثر من �صف 	لُمصابين بها) �لعّل 
 .URلمشهو	فاته 	عتر	سو كما 6قّر على نفسه في �R منهم جا: جا�
تقولو:: هل  �ُيها:.   Y ُيعذَّ بأ:  Kّال  	لمتعة  يحّس  فالما?�خي ال 

هؤال� مجانين؟ �6قو_: �هل في 	لدنيا عاشق غير مجنو:؟
*   *   *
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-١٧٩-
مالحظا عن 	لمحاماU �	لمحامين

(٢) Uلقضا	لقضا� �	�

ختمُت 	لحلقة 	لماضية بخبر 	لمحامي 	لذ� �	فع عن قاتل 
?�جته فزعم للمحكمة 6نهما 	تفقا على 6: يقتل نفسه ثم يقتلها، 
�سحرهم بيانه �بالغة لسانه فلم ينتبهو	 Kلى 6: �لك مستحيل، 
هنر�  �هو  	آل:،  	سمه   �كر لقد  	سمه.  نسيت  بأنني  �قلت 
�Rبير، �هو 6حد 	لمحامين 	لعظاm في فرنسا، �هو تلميذ 	لمحامي 
الشو 	لذ� كا: يقو_ عن نفسه >6نا 	لدفاv<، �	لذ� 6نصح كل 
R	غب في 	لمحاماU يريد 	لصوUR 	لكاملة للمحامي 	لناجح 6: يقر6 

�صفه 	لذ� كتبه 	لمحامي 	لسياسي 	لخطيب غامبتا.
�لكن �Rبير لم يكن يتبع 6سلوY الشو 	لذ� كا: �فاعه شيئًا 
بين 	لتمثيل 	لمسرحي �	لتقرير 	لقضائي، فيه 	لمنطق �معه 	لدليل، 
	لمدّ�ية،  �	لجمل  	لطّنانة   	Rلعبا	 من   Yثو في  به  يأتي  �لكنه 
 Uمناغا� 	ألحّبة   Uمناجا كأنه  يصير  حتى   Iفيشّد بصوته  يتصر� 
	لُعّشاS. 6ما �Rبير فكا: يعرw 	لحقيقة عاRية بال 6ثو	Y، ُيلقي 
�فاعه Kلقا� سريعًا متتابع 	لجمل متالحق 	أللفا§، كأنه يخشى 6ّال 
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	لزما:. �الشو تلميذ  بأقّل  	لقو_  يتسع له �قته فهو يتد	�R 6كثر 
هوغو، فكتوR هوغو 	لذ� قا_ عنه شاعر 	لنيل حافظ Kبر	هيم:

نجـُمـه يعلو  كاَ�  في سماِ� 	لّشعِر نجَم 	لَعَر6Yِعجميٌّ 

�لم يكن هوغو محاميًا له مكتب محاماU �على باY مكتبه 
نقابة  في  ًال  مسجَّ 	سمه  كا:  �ال  Kليه،  �ُترِشد  عليه  تد_ّ  لوحة 
	لمحامين، �لكن له -على �لك- مر	فعا تصعد حتى تقف على 

.�U�R 	لبالغة، كدفاعه عن �لدI شاR_ 6ماm محكمة 	لجنايا
�لقد خطر لي �6نا 6كتب هذI 	لذكريا 6: 6عو� Kلى هذ	 
	لدفاv فأقرI6 من جديد، فوجدُته في 	لصفحة ٤٣٩ من كتابه >قبل 
	لمنفى<، �	ستنجدُ بما بقي عند� من 	لمعرفة باللغة 	لفرنسية، 
نلت  منذ  فرنسيًا  كتابًا  6فتح  لم  ألنني  قليًال،  بقي  ما   فوجدُ
	لبكالوRيا سنة ١٩٢٧، بعد R� :6سنا تلك 	للغة قو	عدها ��6بها 
كّتابها �شعر	ئها،   R6خبا �6بها، من  من  6بنائها، �عرفنا  كدR	سة 
مثل 	لذ� كانو	 يعرفو:. �لكّن مّر 	ألياm �كّر 	لليالي ُينسي 	لمرَ� 

ما كا: يحفظه.
موضوعها،  في  معه  6كن  لم   :K� R	ئعة  مر	فعة  �جدتها 
	لنا�  يدعوها  (	لتي  	لقتل  عقوبة  Kلغا�  طلب  موضوعها  أل: 
 Iهذ 6لغت  	لتي  �	لد�_  	لفقر).  هو   m	إلعد	  :6 مع   ،>m	إلعد	<
>	لقتل  Kقر	Rها، أل:  �6 هي تعمل على  فأقّرتها،   	لعقوبة عا�
6نفى للقتل<، {َ�َلُكم في 	لِقَصاِ� َحياUٌ يا �6لي 	ألْلباYِ}. �6ين 

�6لو 	أللباY؟
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(كما  	لعظيمة   	لمر	فعا  Iيترجم هذ من  يأتي   :6 �تمّنيت 
ُنقلت معاني تأبين فولتير للمنفلوطي فكتبها بقلمه، فكانت قطعة 
برييه   كمر	فعا 	لخطابي)،   Yلألسلو كامل   �نمو� فيها  �6بية 
�هو  	لفرنسي،  	لقضا�  تاRيخ  في   mٍمحا 6كبر  يكو:  يكا�  	لذ� 
	لذ� �	فع عن شاتوبريا: ضّد 	لملك لويس فيليب، �هو 	لذ� 
6نقذ من 	لمو لويس نابليو: 	لذ� صاR من بعُد نابليو: 	لثالث، 

ثم �فن مجدI على يد بسما�R في حرY 	لسبعين.
�مر	فعا باRبو �البو�R 	لذ� �	فع عن 	لكاتب 	لفرنسي 
Kميل ?�ال في قّصة 	ليهو�� �Rيغو�، 	لقضية 	لتي شغلت فرنسا 
>6نا   Rلمشهو	 مقاله  لّما كتب ?�ال  	لزما:، �لك  من   Uمّد يومئذ 
6ّتهم<. �مر	فعا �	لدكر�سو �توRيز �شاR_ شني، �	لمحامين 
	لذين �صلو	 Kلى كرسي Rئاسة 	لجمهوRية مثل بو	نكاIR �فيفاني.

�6: يسمع مر	فعا 	لمحامين 	لعظاm في مصر، �كا: منهم 
يومًا مكرm عبيد �عبد 	لعزيز فهمي �لطفي جمعة، �منهم 	لمحامي 
	لكبير 	لهلبا��، �K: لم تستطع 6مجا�I 	لكثيرU 6: تمحو 	للطخة 
	لتي تركتها في صحيفته >�نشو	�<، كما 6: قضية �نشو	� نفسها 

لطخة عاR في 	لتاRيخ 	لبريطاني.
*   *   *

	لمحاماU �6هلها لم 6ستطع  	لكالm عن   Y6نا لو �خلت با�
	لخر�� منه �ال 	لعو�K Uلى �كرياتي. فلما�	 �K: قلت ما قلت، �ما 
6نا من 	لمحامين �ال كنت قاضيًا في محكمة جنائية �ال في �عو� 
سياسية 6سمع فيها مر	فعا هؤال� 	لمحامين؟ لما�	 صنعت �لك؟
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محاميًا  6كو:   :6 6تمّنى  كنت  6ني  	أل�_  ألمرين:  صنعته 
في Kحد� تلك 	لقضايا، �K: َلجئُت بالعجب 	لعجاY �لتركت 
 Yهللا كل 6سبا	لد، ألني 6ملك بحمد 	لخو	 Y	آل�	فيها قطعًا من 
	لنجا� فيها. �ال تعجبو	 مني �ال تلوموني K: 6شرُ Kليها، فإنما 
�6كرها تحّدثًا بنعم 	هللا ال تعاليًا على عبا� 	هللا، �Kني ألملك بحمد 
	هللا سرعة 	لبا�UR �	لجو	Y 	لحاضر، �صوتًا قويًا مؤثر	ً 6ستطيع 6: 
6تصر� به، �كل �لك من شر�y 	لنجا� في 	لمحاماU. على 6نها 

.6منّية من 	ألماني، �قد تختلط 	ألمنيا بالذكريا
�	لثاني 6: يكو: فيما 6كتب ��R نافع للمحامين 	لمبتدئين، 
أل: 	لمحاماK U: كانت �فاعًا عن محّق ��Rعًا لُمبِطل �	قترنت بنية 

	لثو	Y كانت من صالح 	ألعما_.
�6نا 6ُقّر �سفًا 6ني 	ختصمت مع طائفة من 	لمحامين لّما كنت 
قاضيًا في محكمة �مشق. من �لك 6نه كا: عندنا محاm معر��، 
شيخ 6نيق 	لثياY قوّ� جد	ً في 	لما�U 	لفقهية �	لقانونية، ثقيل جد	ً 
 ً	�R عليهم �ّR بماR ال يرعى لهم حرمتهم بل ،Uلقضا	 Yعلى قلو
غير كريم، هو >�. S.<، ثم ُيملي هذ	 	لرّ� على كاتب 	لضبط 
فيسّجله في صفحاته! �كا: 	لذ� جرI6 على �لك 6: بعض َمن كا: 
يقف 6مامهم من 	لقضاU كانو	 ضعافًا في نفوسهم �في 	ّطالعهم، 
�كا: هو على 	ّطالv �	سع، �كا: يد�R قضاياR� Iسًا حسنًا �ُيعّد 
�فاعه Kعد	�	ً جيد	ً. �لقد عرفُت خبرI قبل 6: 6قابله فحاRبته بمثل 
سالحه؛ فدRست 	لدعو� 	لتي ير	فع فيها �R	سة شاملة كاملة، 
حتى Kنني لم v�َ6 فيها �Rقة لم 6نظر فيها. �6عد�ُ قر	R	تي �6ّيدتها 
بالنصو� 	لقانونية �	لنقو_ 	لشرعية، فلما سمع �6_ �	حد منها 
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لم يستطع 6: يقو_ شيئًا، �R6	� حفظًا لمكانته �	ّتباعًا لعا�ته 6: 
ُيملي على كاتب 	لضبط شيئًا، فقلت له: ال، K: ضبط 	لمحاكمة 
: فيه Kّال ما يمليه هو �6 يأ�: بتد�ينه، فإ:  ملك للقاضي ال يد�َّ

كا: عند� شي� فقله شفاهًا �6 	كتبه كتابة.
 R	لقر	 أل:  	لنهائي،   R	لقر	 غير  في  كله  هذ	   :6 ��	ضح 
 :6 mلخصو	لدعو� ال يستطيع 6حد من 	لذ� يفصل في 	لنهائي 	

يرّ� عليه بل يرفع 	لدعو� Kلى محكمة 6على.
 Yللسا: غير مهّذ	كا: سليط � ،>.m .�< خر هو� mٍمحا�
	للفظ، �كا: 6حد 	ثنين في مجلس 	لنّو	Y 6قامهما 	لحزY 	لوطني 
ليرّ�	 بسفاهتهما �بذ	�U منطقهما �صفاقة �جهيهما 	لهجوm عليه. 
ُيخيفني،   :6 يريد  6سلوبه معي   Yيجّر v6مامي، �شر يقف  جا� 
بينه �بيني.  �فتح 	لحاضر�: ��	نهم ينتظر�: نتائج هذI 	لمعركة 
فقلت في نفسي: K: كا: سفيهًا فأنا 6حفظ نصف 6هاجي 	لشعر	�، 
فإ: كانت مباR	U بالسباY فأنا 6قَدR عليها منه، �K: كانت مناقشة 
 Yمن شبا IRكا: يعتّز بأنصا :K� ،قانونية فأنا 6عَر� بالقانو: منه
	لحزY فأنا عند� من بقايا 	لشباY 	لذين كانو	 يعملو: معي لّما 
كنت Rئيس 	للجنة 	لعليا للطالY من يأكلهم بال ملح، �لي بحمد 
	هللا من 	لشعبية �من نصرU كباR 	لمشايخ �	لعلما� ما يقّويني عليه. 
�K: قابلته في 	لمكا: 	لمنقطع كنت 6قو� منه جسد	ً �	ستطعت 
6: �6فع �6	I عني، فعالmَ �6عه يجرY فّي سفاهته؟ �كا: لي معه 
موقف لم 6خالف به 	لقانو: �لم 6خر� به عن حد�� 	أل�Y، �لكن 
Rَ6يُته كيف يكو: تأ�يب 	لسفها� �صّغرُ Kليه نفسه حتى صاR هو 

يخجل بها، �لم يُعد بعدها Kلى شي� مّما ُينِكرI عليه غير�.
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�جا�نا لّما سقطَت فلسطين سنة ١٩٤٨ محاmٍ فلسطيني قو� 
	سمه >�. v.< يمشي على طريق 	لمحامي 	أل�_ 	لذ� حّدثتكم 
عنه. حضر في �عو� المرU6 من �مشق متز�جة بأفغاني في كابو_، 
�كّلفته 6ثنا� 	لمحاكمة 6: يأتي بشهو�، فأبر? قائمة بأRبعة شهو� 
�طلب 	ستنابة ُقضاU بال�هم لسماv شها�	تهم: �	حد في كابو_ في 
	ألفغا: ��خر في 	لبر	?يل �	لثالث في بومبا� بالهند �	لر	بع في 
	ليمن. فأحسست ببو	�R 	لغضب، �لكنني فكر: ما�	 6ستفيد �6 
تستفيد 	لمّدعية K: 6غلظُت له 	لقو_ �6 6سمعته ما يكرI؟ Kنه يقصد 
�	ألفغا:  	لبر	?يل  Kلى  	الستنابة  �	لتطويل أل: �صو_  	لمماطلة 
	لمو	قف  	لجو	Y منها تستغرS شهر	ً. �كنت في   Uلهند �عو�	�
	لصعبة 6تجه بقلبي Kلى 	هللا 6: يساعدني �6: ُيعينني، �جا� 	لعو: 
 �	تخذُ نفسي،  �	ستر	حت  6عصابي  من  	لثائُر  فهَد6  	هللا،  من 
هذ	 	لقر	R: لّما كانت 	لشها�U ال تكو: Kّال بحضوR 	لمشهو� عليه 
�كانت نفقا 	لسفر على طالب 	لشها�U فقد َتقّرR سؤ	_ 	لمحامي: 

له مستعّد لدفع 	لنفقا؟ هل موكِّ
فقا_: �K	 �	فَقت 	لجهة 	لمّدعية على 	لسفر فنحن مستعّد�: 
 سؤ	_ �كيل 	لمّدعية عن �لك، �خفت 6: يقو_ ُRلدفعها. فقر
ال، �جعلت 6فّكر ما�	 6فعل K: قالها؟ ففهم عني �قا_: نعم، نحن 
 سؤ	_ غرفة 	لتجاUR عن 6جوR 	لسفر Kلى تلك ُRمستعّد�:. فقر
 ،Uلشها�	لتي تستلزمها 	 Uَلمّد	متوسط  Sإلقامة فيها في فند	لبال� �	

.Y	لجو	لمحاكمة حتى َيِر� 	تأجيل �
�جا� جو	Y غرفة 	لتجاUR فأعلنته في 	لجلسة 	لتي بعدها، 
 Sعه في صند�	يدK لمحامي	 	ً، فكّلفت هذ	هو مبلغ كبير جد 	�K�
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	لمحكمة �Rفعُت 	لجلسة. فجا�ني بغير 	لوجه 	لذ� كا: يلقاني 
 Iلمحكمة، جا� خاضعًا متذّلًال يطلب 6: 6خّلصه من هذ	به في 
	لوRطة أل: موّكله حّمله 	لتبعة، فعرضُت عليه 6: ُيرضي 	لمّدعية 
�6: تؤّ�� Kليها حقوقها �6: يضمن لها 6ّال يعو� Kلى Kيذ	ئها. �كا: 

�لك، �خر� 	لخصما: مّتفَقين. �هذ	 مّما ُيحَمد 	هللا عليه.
*   *   *

�كنت 6حر� على 	لنظاm �على ظهوR هيبة 	لقضا�، �ال 
v�6 6حد	ً مهما عَلت منزلته 6: يقطع 	لنظاm، فاتفق مّرU 6: 	ثنين 
 mألعال	سمه سعيد �كالهما عَلم من 	لمحامين، كالهما 	من 6كبر 
 Uكا: مّر� Sلحقو	ً لنا في كلية 	أل�_ كا: 6ستا�	 ،mلشا	 Rفي �يا
�?ير	ً، �هو 6قدR محاm مدني في بال�نا �لوال حبسة في لسانه َلما 
 ،�	R?ئيسًا للوR Rصا� Uكثير قاm له 6حد، �	لثاني صاR �?ير	ً مر	
�كا: حسن 	لهيئة حلو 	للسا:، �لكنه على 	ستعد	� ليمشي مع كل 
 UR	?لو	6نه يتر�  Iيا	نسا:! فكا: من مزK �6 نسا: �6 ليمشي ضّدK
�6 تتركه هي، فيعو� في 	ليوm 	لتالي Kلى مكانه في 	لمحكمة محاميًا 

.�	R?ئيسًا للوR �6 ً	لمحامين كأنه لم يكن 6مس �?ير	من 
6Rيتهما يتهامسا: �يضحكا:، فقرعُت خشب 	لقو� 6مامي 
�قلت لهما: هل نسيتما 	لقر	�U؟ فتعّجبا، فقلت: هل كتبنا على 

باY 	لعماUR >	لقصر 	لعدلي< m6 >قهوU 	لكما_<؟
 >.� .Y< سمه	 mلشا	فلسطيني 6صله من  mمحا Uتجّر6 مّر�
�في  صفاقته  في  فز	�   ،بالسكو فأمرُته  يليق،  ال  كالمًا  �قا_ 
�6مرته  	لجلسة  فرفعت  	لمحكمة،  على  	ستطالته  �في  جر6ته 
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بالخر�� فأبى. �6Rيت 6: 	لموقف لم يُعد يتحّمل، فال هو يكّف 
	لغضب   :6 	آل:  �6عتر�  6ُسِكته.   :6 6ستطيع  6نا  بذ	�ته �ال  عن 
 تمّلكني، ��K	 غضب 	لقاضي حا� عن طريق 	لصو	Y، فأمر
	آل�: (	لفّر	�) 6: ُيمِسكه من Rبطة عنقه �6: يجّرI جر	ً حتى يلقيه 

.Yلبا	 �Rخا
 Rَلمسألة، �قّر	 ��جم 	لمحامو:، �	نتشر 	لخبر �كبَر
نقابة 	لمحامين (�6 كا� تقّرR، نسيت 	آل:) مقاطعة 	لمحكمة ما 
�مت 6نا فيها. �	هتّمت 	لو?	UR �	ستدعاني 	لو?ير بحضوR 	ألمين 
	ألستا�  	لعا�_  	لكبير  	لقاضي  �هو   ،UR	?لو	 �كيل   �6  ،mّلعا	
من كل  	ألRبعا�  ليلة   Iعند نسهر  كنا  	لذ�  	لر`�� سلطا:  عبد 
	لزعيم 	لوطني 	ألستا� ?كي 	لخطيب،  	لو?ير هو  6سبوv. �كا: 
فقا_ لي بعد كالm طويل: هل ترضى 6: 6كو: 6نا 	لحَكم؟ فقلت 
له: يا سيد�، K: ?كي بك 	لخطيب هو �?ير 	لعد_، �?كي بك 
ل في سجّل 	لنقابة، �خصومتي 6نا  	لخطيب هو محاm �	سمه مسجَّ
مع 	لمحامين. �?كي بك 	لخطيب هو ?عيمنا �6حد قا�تنا 	لذين 
كنا نمشي �R	�هم �نأتمر بأمرهم، �?كي بك 	لخطيب هو 	بن عّم 
	لقريب  6مي (لّحًا)، فأيهم 	لذ� يريد 6: يكو: حَكمًا؟ �K	 كا: 
	لو?ير فله كّل  يأمر �علّي 6: 6طيع، ��K	 كا:  	لزعيم فله 6:   �6
حّق يمنحه 	لقانو: �علّي كل �	جب ُيلِزمني به 	لقانو:، �K: كا: 
 ،Uلمحاما	خصومتي مع نقابة  :K _لمحامي فليسمح لي 6: 6قو	
�6 مع 	لمحامين �هو �	حد منهم، فكيف يكو: خصمًا �يكو: 

حَكمًا؟
�ال R6يد 6: 6سر� بقية 	لقّصة، بل يكفي 6: 6قو_ Kنها 	نتهت 



٣٤٩

 �عا� 	لنقابة،  �بين  بيني  �مصالحة  مني  �تر	جع  منه   R	باعتذ
	لمياI -كما يقولو:- Kلى مجاRيها.

ما  كل  يقولو:   mلخصو	  v�6 ال  6نني  علّي  يأخذ�:  �كانو	 
 ،بكلما 6لّخصه  ثم  يقا_  ما  كل  6سمع  6ني   �Rعذ� يريد�:. 
	لدعو�  ُيفيد  ما  بالضبط  6ثبت  	لمحامين:  مثل �لك مع  �6صنع 
�v�6 ما عد	I. فإ: 	ّ�عت 	مرU6 مثًال 6نه طّلقها 6سأله، فيبد6 قّصة 
في  سيد�  يا  كنا  يقو_:  �قائق،  عشر  تركُته-  -لو  تستمّر  Rبما 
بالفو_ �	للحم �شربنا 	لشا�، �كا: في   ً	?R قد تعّشينا� ،R	لد	
?يا� UR	Rنا 6بو، 6بو... 6بو Kيش؟ 	هللا يلعن 	لشيطا:، نسيت، هذ	 
 Sلمالية �كانت له �كا: في سو	 UR	?� يعمل في Iلذ� كا: �لد	

	لحميدية...
�6مثا_ هذ	 	لكالm، ُيبد� فيه �ُيعيد �هو ال ينفع �ال ُيفيد، 
فأصر� به: 6جب على 	لسؤ	_ فقط: هل طّلقَت كما تّدعي m6 ال؟ 
�لك 6نه K: قا_ >نعم< فقد 6قّر �	نتهت 	لدعو�، �K: قا_ >ال< 
يقوله   :6 يريد  	لذ�  كله   mلكال	 �هذ	  �عو	ها،  ُتثبِت   :6 كّلفتها 
6نه ُيضيع �قت 	لمحكمة �يؤّخر R`ية  Kّال  6ثر له في 	لدعو�  ال 

	لدعا��.
*   *   *

	لخال�،  موضع  Kلى  	لمحكمة  	نتقا_   Rنقّر 6حيانًا  �كنا 
للكشف على 	لمسكن �6 لتقدير 	لقيمة في 	لقضايا 	لوقفية. �كانت 
 Iًَ، �6: يجمع �جو	لكشف طعامًا كثير	لمّتَبعة 6: ُيِعّد طالب 	 Uلعا�	
	لقرية �K	 كا: 	لكشف في Kحد� 	لقر� �6 �جوIَ 	لحّي �K	 كا: في 
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 ،Uلعا�	 Iلبلد، �يجعلها �ليمة للقاضي �لمن معه. فأبطلُت هذ	
6حد  عند   URلسيا	 �قفُت  	لمدينة  من   �	لخر�  �R6  	�K �كنت 
	ألفر	: فأخذ Rغيفًا سخنًا �قلت لمن معي: لن نأكل شيئًا حتى 
نرجع �لن نحضر �عوU �لن ندخل �	R	ً لطعاm، فَمن خا� منكم 
	لسبل  	لرغيف، ثم 6قف على 6حد  فليصنع مثلي. ��كل   vلجو	
	لمبثوثة في R6جا� 	لبلد (من 6ياm 	لو	لي 	لتركي ناظم باشا Rحمه 
	هللا، يأتي ما`ها من نبع >	لفيجة< با�R	ً ناعشًا كأنه 	لما� 	لمثلَّج، 
I، �لم 6جد مثل �لك في مدينة من 	لمد: 	لتي  �6 كأنه 	لثلج 	لمموَّ

مشيت Kليها في شرقي 	ألwR �غربيها) فأشرY منه بكّفي.
6َ�عه  فإنني  	لوليمة   Rيريد حضو 	لمحامين  ��K	 كا: بعض 
UR قانونًا على هذ	 	لكشف فكانت  �6عو� بالسياUR. 6ما 	ألجرU 	لمقرَّ
 Rلَعشر تعد_ بأسعا	جها، �Rً خا	لبلد �عشر	ية في Rسو R6بع لير	
	لقاضي   Iيأخذ ما  	لريا_؛ هذ	  	ألياm ثالثة Rياال �نصف   Iهذ

عندما يخر� للكشف.
�لقد �قَعت لي في هذI 	لكشو� حو	�� طريفة فيها تسلية 
طر�  في  مسكن  على  كشف  Kلى  يومًا  �هبنا  6ننا  منها   ،�Rللقا
�مشق، �كا: معي في 	لسياUR كاتب 	لمحكمة �	لز�جة �?�جها. 
فلما �صلنا جا� عسكر� قريب للز�جة فأR	� 6: يتدّخل فمنعته، 
	لنا�،   Yقلو في  	لرهبة  بعض  	لفرنسيين   m6يا للعسكر�  �كا: 
فلما 	بتعدنا R	جعين قا_ 	لز��: 6نا سكتُّ عنه Kكر	مًا لَك (�6 لي 
6نا) �لوال� َلمصعُت Rقبته. فقلت للسائق: قف. فوقف، �قلت 
للز��: 6نا لم Rَ6 في عمر� Rجًال >َيْمصع< Rقبة �خر �6حب 6: 
حتى  لك   Iفسأ�عو 6نتظر،   :6 يضّرني  �ال  	لمشهد،  هذ	   �R6
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فنا�يت  6Rسي   	لسياUR �مد�ُ  Uنافذ �فتحُت  تريد.  ما  به  تصنع 
	لعسكر�.

هنالك تبّخَر حماسة هذ	 	لرجل، �ضاعت جر6ته �هرَبت 
يد�  6قّبل  سيد�،  يا  R6جو�  R6جو�  يقو_:  �جعل  شجاعته 
سامحني، ال توِقعني معه. �6نا ساكت ال 6قو_ شيئًا حتى �صل 
	لعسكر�، �صاR لو: �جه 	لرجل بلو: قشرU 	لليمو:، فقلت: 
يبد� عليك 6نك Rجل خير �َمن يعمل خير	ً يكافئه 	هللا، فا�هب 
توفَّق  لعلك  	لمحكمة  Kلى  	لحقنا   �6 بينهما،  تصلح   :6 فحا�_ 

بإقناv قريبتك �?�جها بإ?	لة 	لخال� بينهما.
�لحَقنا �تم 	لصلح بينهما. 6ّما 	لرجل فما صّدS 6نه خلص 
	لعنترية   Iهذ Kلى  بعدها  يُعد  لم  6نه  �6حسب  	لوRطة،   Iهذ من 
	لفاRغة. �	لعو	mّ عندنا في 	لشاm يقولو: K: من يهّد� ال يفعل، 

�	لذ� يفعل حقيقة ال يهّد�.
�قد �قعت لي 6خر� مثلها؛ كنا �	هبين Kلى كشف فاعترضنا 
سائق >كميو:<، �	لكميو: في لغة 6هل 	لشاm عربة طويلة لها سّتة 
�يسوقها  	لقوية،  	لبغا_  من  ثالثة  �تجّرها  عليها  تحمل  ��	ليب 
غالبًا نا� لهم 6لسنة طويلة ال يتحاشو: فاحش 	لقو_. فسّد 	لطريَق 
ْر له<، فالتفت Kلينا �بد6 معز�فة  على سياRتنا، فقلت للسائق: >َ?مِّ
(مونولو�) له �6_ ما له �خر ضّمنه من 6نو	v 	لشتائم كل مبتَكر 
�كل بذ��، �	لسائق ساكت، حتى �K	 بلغ 	لما� حافة 	لكأ� �لم 
يُعد للصبر مكا: نز_ Kليه فأمرI بأ: يسكت، فعا� يسّب �يشتم، 
 mفقا  ،wRأل	 على   Uحد	� كومة  6لقته  لكمة  فكه  تحت  فلكمه 
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متخا�ًال متذّلًال �ساS 6صحابه 	لثالثة 	لبغا_ �مشى من طريقنا.
 Uمن 6عجب ما لقيت 6: عندنا قريتين ُعر� 6هلهما بالقو�
تتبع  	لتي  َسْرغايا  �قرية  لد�ما  	لتابعة  Rَْنكو�  قرية   ،Uلشد	�
 .yلشّما	 Uلثانية 6سر	سرسق �في  _� Uأل�لى 6سر	ني، في 	َبد 	لزَّ
6بطا_   �6 6قويا�  Rجا_  	ألسر   Iهذ في  يكو:   :6 	لعجب  �ليس 
شجعا:، �لكن 	لعجب 6نها كانت تأتينا 	مرU6 كاشفة 	لوجه على 
عا�U تلك 	لقر�، ما 6ظنها قد جا�? 	لخامسة �	لثالثين، باRعة 
	لجما_، �هي ?عيمة فرقة من هذI 	لفرS �	لدعا�� بينها �بين 
خصومها مستمّرU، �هي تحمل 	لسال� �تستعمله، فكنا نعجب 

منها.
منها  6جمل  	لعشرين   جا�? ما  لها   �6 	بنة  يومًا  فجا�تنا 
جماًال �6شجع شجاعة، فذهب معها قاضي 	لصلح (�كا: صديقنا 
بلغا  فلما  	لعلمي)  	لمجمع  Rئيس  	لمغربي  	ألستا�  شيخنا  �	بن 
	لموضع �قع 	لنز	v �بدK 6طالS 	لرصا�، فاختبأ هو Rحمه 	هللا 
تحت 	لسياUR �برَ? هذI 	لبنت 	لتي لم ُتكِمل 	لعشرين �سالحها 
بيدها تخوw 	لمعركة، تطلب 	لنز	_ �مو	جهة 	لرجا_، �كانت 

هي 	لظافرU بهم 	لغالبة عليهم!
�طر	ئف 6خر� �قعت لنا ال R6يد 6: 6فيض 	آل: بذكرها، 

.mأليا	لمناسبة تأتي بها يومًا من 	لعّل �
*   *   *
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-١٨٠-
�خبا� غير قضائية في محكمة 
مشق

شيخ  �صحابها  من  &إل�$،  لحصر  معاملة  يومًا  جا1تني 
يسيل  &لكَبر  من  يد&6  ترتجف  &لظهر،  محنّي  &لسّن  كبير  عجو= 
�يقه من فمه من &لمرG، فر�فت به Eقلت لهم: لماA& كّلفتمو6 
&لمجي1؟ �نا كنت �Aهب Lليه. قالو&: ما معنا �جرJ &لسيا�E Jال بد 
من &لكشف. قلت: سبحاT &هللا، هل سمعتم من �حد �ني �كّلف 
&لناX ما ال يطيقوL .Tنني �Aهب Lليكم كما �Aهب Lلى كثير من 


فع �جرJ &لسيا�J من جيبي.�E ،مثالكم ال ��=]كم شيئًا�

�Eقعدُته Eسألته عن &سمه فقا[: مسـ... مسـ... مسلم. قلت: 
ال �سألك عن 
ينك بل عن &سمك. فنطق بحرE` مقطعة جا1 منها 
نعم؛  قا[:  
J؟! �E قلت: مسلمE فُدهشت  .>J
�E سم >مسلم&

J. قلت: �نت &لذf كاE ...T&ستحييت �E مسـ... مسـ... مسلم
�T �كمل &لجملة. قا[: نعم، �نا &لذf كاT. فقلت في نفسي: ال Lله 

Lال &هللا.

هشت EلماA& تشّهدh. �نا  &Aلما Tلى &آلL &نكم لم تعرفوL
 jEليعلم �نه ال يدE ،قو[ لكم، ليعتبر &لمغتّر بقّوته &لمعتّز بسطوته�
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في هذ6 &لدنيا ِغنى Eال فقر Eال تبقى قوE Jال ضعف، �Eنها ُتِذّ[ 
&لعالي  Eُتنِز[  &لفقير،  Eُتغني  &لغني  Eُتفِقر  &لذليل،  Eُتِعّز  &لعزيز 

Eتعلو بالذf نز[.
&لقر&1- &سم كاT �هلونا Eنحن صغا�  �يها  
J -يا �E مسلم
ما  Eنفعل  &لضجيج  &لحركة Eنقف عن  فنكّف عن  به،  يخّوفوننا 
نؤمر. كاT �حَد &لعصاJ �ياj &ألتر&r، يعتصم بر]XE &لجبا[: جبل 
 Jلِمّز& جبا[  �مامه  Eمن  E&لتّل  َمْعَربة  جبا[  خلفه  Eمن   ،Tقاسيو

ّمر، فيبعثوL Tليه بالفرقة من &لجند فيكسرها EحدE 6يرّ
ها على ُE
�عقابها، EكاT يفرG &إلتاJE على &ألغنيا1 فال يملكوT منه &متناعًا. 

&نتهت به &لحا[ Lلى ما قر�تم.
Eلقد �بصرh مرJ في &لر&ئي �جًال ضخم &لجسم ُمقَعد&ً على 

E&ليب، ال يستطيع �T يقف على قدميه Eال يمشي  fA كرسي
 Xير&6 &لنا Tكا fألصلي &لذ& T&=طر .>T&=نه >طرL :&برجليه، قالو
في &ألفالj، يعيش في &لغاباh مع &لوحش يصا�x &لسبع بسّكينه 
فيغلب &لسبع، يتخذ حبًال طويًال يعّلقه بَهاj &ألشجا�، فيمسك به 
ثم ينتقل من شجرL Jلى شجرJ، &نتهى به &ألمر �T ُيرَبط بكرسي 


E&ليب! fA
فَمن لم يعتبر بغير6 صا� هو &لعبرJَ لغير6.

*   *   *

Eمن &ألخبا� غير &لقضائية �نه كاT عندنا في &لمحكمة 
�كّي 
حموfّ قوf (E&لّدr�َ بين &لشرطة �Eجا[ &لجيش)، شجاx �مين 
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&لمحكمة يحرسها Eيذهب  فيناj في  يأتي كل َعشّية   Tمتدّين. كا
حين يذهب &لليل. جا1ني مرJ يطلب نقله من &لمحكمة، فقلت: 
لماA&؟ قا[: يا سيدf �عِفني من Aكر &لسبب، Lني �طلب &لنقل. 
 E� ليك �ناL hكنُت �سأ &Aقلت: ال بد لهذ& &لطلب من سبب، فإ
�ساL 1ليك �حٌد بالمحكمة فخّبرني. قا[: ما �ساL 1لّي �حد. قلت: 

TAL تبقى. قا[: ال �ستطيع.
كما  E&لغا��   JEبالذ� �فتله   ،6�E&
�E  6�Eحا� به  =لت  Eما 
هذ6  في  &لبقا1  يستطيع  ال  �نه  �خبرني  &ألEلوT، حتى  يقو[   Tكا
�هل  �نها >مسكونة< في &صطال�  &لد&� ألنها >مسكونة<. Eمعنى 
&لشاT� j &لجّن تسكنها. قلت: خّبرني، ما &لذf ��يته؟ قا[: كلما 

�جًا �E نزلت �سمع جرسًا يقرx من  hصعد E� مشيت في &لليل
خلفي. فضحكت Eقلت: يا �با فالT، ما هو عيب عليك، �Eنت 
�نت بطولك Eعرضك Eشجاعتك &لمعرEفة تقو[ هذ&؟ فانصر` 

.jهاEعنك هذ6 &أل x
E يرحمك &هللا
Eكانت 
&� &لمحكمة -كما عرفتم- من �كبر &لد�E &لشامية 
&لقديمة، فيها صحن E&سع ُيفضي Lلى صحن، Eمد&خل Eمخا�� 
في  �تغد�  Eكنت  Eملتوية.  مستقيمة   h&ممرE  �&�
�E Eمصاعد 
 &Aفإ &لجبل،  في  �سكن  كنت  فقد   ،Jبعيد  f�&
  Tأل &لمحكمة 
&نصر` &لموظفوT بقيت Eحد�E ،fبما &ضطجعت على &أل�يكة 
بعد &لغد&1 ساعة �E بعض ساعة، �Eبما بقيت حتى يؤTAّ &لمغر� 

فأصّلي �Eنصر`.
 ،Xصو[ &لد�كي &لحا�E تأّخرE لبثت يومًا حتى �ظلم &لليل
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حديث  لي  صّو�6  Eهم  �نه  نفسي  Eفي  جرسًا،  �E&ئي  فسمعت 
&لد�كي. Eنزلت &لدَ�� فسمعت &لجرE ،Xتنّبهت Eفتحت �Aني 
فإA& هو جرX حقيقة ُيقَرx من خلفي ليس Eهمًا. فخفت قليًال، 
 ،rتحّر� ال  ساكنًا  مكاني  EEقفت  Eثَبّت،  نفسي  شّجعت  ثم 
Eجعلت �نظر �E&ئي فال ��� شيئًا، فقلت �بقى E&قفًا حتى �عر` 
قريب،   Tمكا من   Xلجر& فسمعت  Eقوفي،  Eطا[  &لحكاية.  ما 

...&ALE ،hفتتّبعت &لصو
 T&لجير  Jصغير قطة  هي   &ALE تحز�TE؟  هل  ماA&؟   &ALE
�ثر  من   jلطعا& بقايا  تشّم  صغير،   Xجر عنقها  في  &لمحكمة 
&لمر&جعين &لذين يدخلوT &لمحكمة كل يوj بالمئاh، فإA& �حّست 

بي هربت Eتو&�h فلم �ُعد ��&ها.
 r&ألتر& jكنا �ياE !لد�كي& xفز� fهذ6 هي قصة &لجّني &لذ
 Tفة عن &لكلمة &لفرنسية >جا نسّمي &لد�r >&لِجْنِدْ�َمة<، Eهي محرَّ
 Jقطة صغير �فزعت  كيف  ��يتم  فهل  &لسال�.   �جا[   f�  >j�&


�جَل &لسال� فخا` منها Eسالحه معه؟
*   *   *

Eتأّخرhُ يومًا فقعدh �ماj &لبِركة، Eكانت لها نافو�J ضخمة 
يتفجر منها &لما1 عمو
&ً من &لبّلو�، تتكسر عليه �شعة &لشمس حتى 
كأT فيه -كما قلت من قبل- عشرJ �ال` قطعة من &أللماE) Xال 
تُقل: من &لماX) تنكسر مياهه Eتتمايل، EيكوT له خرير شجّي 
�حلى في &آلT&A من &لمعا=` E&أللحاT. فاشتهيت �T تمتلئ &لبِركة 
T�E تفيض، فما كانت لتمتلئ، فقمت �نظر �ين يذهب هذ& &لما1 
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كله، فإA& >&لها��< مفتو�. E&لها�� كلمة شامية معناها مصر` 
&لما1 من &لبِركة.

Eكنت �كتب >كل يوj كلمة صغيرJ<، فجعلت هذ& &لمشهد 
 
موضوx كلمة &لغد، Eكتبت �قو[ Lنها ليست &لعبرJ بكثرJ ما َيِر
عليك بل بقّلة ما يخر� منك؛ فَمن كاT مو�
6 عشرJ �ال` Eهو 
ينفق مثلها لم يبَق معه شيTLE ،1 �نفق خمسة بقي معه خمسة، 

TLE �نفق �حد عشر �لفًا خر� َمدينًا بألف.
&لحكمة:  هذ6  صغا�  Eنحن  &لمطالعة  كتا�  في  قر�نا  Eقد 
>ال  تشتِر ما ال تحتا� Lليه مهما َ�ُخص، Eال تَدx ما �نت بحاجة 

Lليه Eلو غال<.
*   *   *

�نه صنعه قبلي �حد،  EُEّفقت مرL Jلى صنع شي1 ما �ظّن 
.fلعّله ال يصنعه �حد بعدE

Aلك �T &لشكو� قد َكُثَرh من قلة &لقضاJ &لشرعيين Eمن 
َضعف بعضهم، T�E حملة شها
J &لحقو� ُيعِرضوT عن &لقضا1 
�نا  لي):  (EكاT صديقًا  للو=ير  فقلت  عليه.   Tُيقبِلو &لشرعي Eال 
قا[  بشر�.  Eخلق،  
ين E Eنز&هة  علم  �Eلي   Jقضا لك  �ضمن 
 T�E ختيا�هم& لي   xتد  T� قلت:  &لشر�؟  ضاحكًا: Eما هو هذ& 
 .Tلى قانوL ال تعقيد. قا[: هذ& يحتا�E ُيعيَّن َمن �ختا� بال مسابقة

قلت: يا سيدf هذ& عملك.
تكليفًا  Lلّي  
فع E &ستدعاني  حتى  طويل  Eقت  يمِض  Eلم 
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�سميًا باختيا� قضاJ للشرx على ما طلبُت Eشرطت. AEهبت �سأ[ 
�Eستقرf (Eال تُقل >�ستقر�< بالهمزJ). AEكرhُ �نه كاT عندf في 
&لثانوية لّما كنت �
X�ّ فيها �خو&T من �[ سلطاT، �خوهما &لكبير 
 ،�
&لقا &لشاعر جميل سلطاT �حمه &هللا، هما نشأE Jعبد  �فيقي 
 �
&لقا عبد  فاستجا�  عليهما،  فعرضته  للقضا1.  يصلح  كالهما 
�Eبى �خوAE .6هبت Eفّتشت عن �مثالهم، �
ّ� عليهم �بو&بهم 
قًا 
�EعرG عليهم &لمنصب عرضًا، �سعى Lليهم بدًال من �T يسعو& هم 
 Aّال &ألستاL Tكر منهم &آلA� لّي، حتى جمعت طائفة صالحة، الL
 Aألستا&E صا� مستشا�&ً في محكمة &لنقض fلذ& Tسلطا �
عبد &لقا

هشاj &لُخَجة &لذf سمعت �نه صا� عضو&ً في &لمحكمة &لعليا.
نجحو& جميعا، ألني عملت على &ختيا�هم باAًال جهدf كله 
ال �بتغي Lّال ثو&� &هللا، Eعملو& هم جاّ
ين مخلصين ال يريدL TEّال 

�ضا &هللا، فكتب &هللا لهم &لتوفيق.
*   *   *

لقد عملت في &لقضا1 �كثر من �بع قرT، فما تدّخل يومًا في 
قضائي �ئيٌس Eال E=ير Eال نائب من &لنّو&�، Eال فتحت لصديق 
عهد  على   Jحد&E  Jمر لي  Eقع  Eقد  فيه.  &لتدّخل  با�  قريب   E�
بالهاتف،  كّلمني   f� بي:  (هتف  بي  هتف   T� &لشيشكلي  �ياسة 
�f &لتلفوT) �خو6 يومًا يوصيني برجل له 
عو� عندf، فحاEلت 
Lفهامه بالحسنى �ني ال �قبل Eساطة Eال تدّخًال في 
عو� من غير 
طرَفيها �E &لمحامَيين فيها. فحسب لطفي ضعفًا Eجّر� تخويفي 
بالرئيس &لذf هو �خو6، فثا� بي &لغضب فأغلظت له &لقو[ �Eغلقت 
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&لهاتف من غير سالAE .jهبت من فو�L fلى &لو=&�J فأعلنت لهم 
.Xني سأعلن �سبا� &ستقالتي على &لنا�E ني مستقيل�

EكاT &ألمين &لعاjّ للو=&�E f� ،Jكيلها، صديقًا للشيشكلي، 
فلم �َكد �عو
 Lلى &لمحكمة حتى فتح علّي �خو &لرئيس مرJ �خر�، 
 T� يطلبE �&ني باالعتذ�
فهممت �T �قطع &لمخابرALE ،J& هو يبا
 f� ،jّلعا& �عتبر &ألمر كأT لم يكن. Eفهمت من بعُد �T &ألمين 
Lلى &لشيشكلي. EكاT &لشيشكلي  Eكيل &لو=&�J، �فع &ألمر فو�&ً 
�جًال عاقًال، عرفُته من قر� Eقابلته مر&E ،hكاT يملك �عصابه 
 jفال ،Tله لساE ُيثير عليه �جًال له قلم T� ال يريدE يحّكم عقلهE

�خا6 لومًا شديد&ً �Eلزمه �T يعتذ� Lلّي فو�&ً.
بك   fشكر &لرئيس  ألخت  
عو�  Aلك  قبل  Lلّي  Eُ�فَعت 
&لمّدعى  Eجا1  سلطانه،  Eقّمة  عّز6   JE�A في   Tكا  jيا� &لقّوتلي، 
عليه، Eهو �جل من �[ &لعّطا�، EEجهه منتفخ ُمزَ�ّ� �Eثر &لتعذيب 
ظاهر عليه E&لشرطة تحيط به. فقّر�E� hًُال Lخر&� &لشرطة من قاعة 
&لمحاكمة، Eطَْمأنُته Lلى �T &لمحكمة لن تفّر� بين هذ6 &لدعو� 
Eبين غيرها من &لدعا�E �Eنه لن يجد منها TL شا1 &هللا Lّال &لعد&لة 
E&لمساJ&E بين &لخصمين. EكاA Tلك، Eسرh فيها كما �سير في 
&لدعا�E كلها، E&ستعنت باهللا فلم �ميز 
عو� �خت &لرئيس عن 

عو� �ضعف &مر�J قرEية، فما نظرh فيها Lّال في موعدها Eال 
جعلت لها فضًال على غيرها، Eعّينت لها (Eكانت 
عو� تفريق) 
حكمين &ثنين من Eجها1 &لبلد Eمن علما1 &لتجا� (�E من &لتجا� 
&لعلما1) لهما منزلة عند &لناX، يثق &لجميع بهما EُيثُنوT عليهما، 
هما &لشيخ موسى &لطويل، Eسيأتي TL شا1 &هللا كالj كثير عنه، 
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E&لعالِم  &لشرعية  بالكلية   Aألستا& &لَقَنو&تي،  &لحميد  عبد  E&لشيخ 
&لنحوf &لمعرE .`E&نتهت &لدعو� كما ينتهي غيرها.

*   *   *

 hخو[ &لمحكمة، فوجد
Eكنت �منع &لنسا1 &لسافر&h من 
يومًا في مقاعد &لمحامين &مر�J سافرJ مكشوفة &لشعر با
ية &لنحر 
 xلشر& خالفت  �نك  يكفيك  �ما  لها:  فقلت  &لصد�،  �Eعالي 
يَسْعك  لم  ثم  فدخلِت،  تدخلي  �ّال  &لمحكمة  �Eمَر  فتكّشفِت، 
 h=بر�E .نني محاميةL :في مقاعد &لمحامين؟ قالت hقعد T� ّالL
�صدقائي  �حد  شقيقة  �نها   hجدE &سمها   hقر� فلما  بطاقتها، 
 h&مر J�&=لو& &لوE لو=�&1 &لذين&E فينEبا1 &لمعر
&لقدما1، من &أل
 Xللوكالة عن �خت =ميل قديم لنا، كنا معًا ند� h1جا ،Jكثير
في مد�سة E&حدJ فاختلف طريقانا، فسلك هو طريقًا غير طريقي 
�Eّسس حزبًا كبر Eنما حتى صا� له &لحكم في &لشاE jفي &لعر&�. 
Eال ��يد �T �=يد في Eصفه عما قلت فأكوT قد سّميته، �Eنا ال 

��يد تسميته.
عن  بالنيابة  حضوَ�ها  بالضبط  �Eثبّت  &لجلسة  ففتحُت 
&لمّدعية، ثم قّر�hُ هذ& &لقر&�: لّما كاT للمحكمة حرمة، EكاT من 
&إلخال[ بحرمتها �T يأتيها &لمتقاضوE E� Tكال]هم بثيا� ُينِكرها 
 Tّبا &لعر` Eير&ها منافية لآل
&� &لعاّمة، كأT يجي1 &لمحامي بالتُّ
(�E بسر&Eيل &لسباحة) EكأTْ تتكشف &لمحامية &لمسلمة، LEبد&]ها 
َتقّر�  لذلك   ،Tبالتبا &لمحامي  �شد من حضو�  بستر6  &هللا  �مر  ما 
&لقا
مة  &لجلسَة  لزjَE حضو�ها  (فالنة)  &لمحامية   JAألستا&  jُفهاL
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بثيا� ساترJ يرتضيها &إلسالE ،jَتقّر� �فع &لجلسة Eتأجيلها Lلى 
يوj كذ&.

فذهَبت Eلم تُعد.
*   *   *

Eكنت AL& ��يت بين &لحاضرين من تبدE عليه عالئم &لشّر 
قريبًا.   Tيكو  T� &لمحكمة  شرطي   hمر� &لشغب  منه  ُيخشى   E�
فجا1تني يومًا &مر�تاT مّدعيتاT ملفوفتاT بالمالJ1، صغيرتا &لحجم 
�مها  E&ألخر�  &لمّدعية  Lحد&هما   ،Tللسا& طويلتا  &لقامة  قصيرتا 
من   Jلقو&  Eتبد ضخمًا  �جًال  &لمّدعية   �E=  TكاE معها.   h1جا
Eجهه Eمن عضالته Eمن شو&�به &لمبرEمة &لقائمة كسا�ية &لمركب 
 Tيكو T� للشرطي hعتز&=&ً، فأشر&E ً&من طربوشه &لمائل =هوE

قريبًا منه.
 ،J
Eشرعت في &لمحاكمة، فسألت &لمّدعية &ألسئلة &لمعتا
بطاقته  ُيبِر=   T� فكّلفته  فأجا�،  &سمه  عن  �سأله  Lليه  تلّفتُّ  ثم 
&لشخصية، فقا[: معها. قلت: Eكيف تكوT معها Eهي بطاقتك؟ 
قا[: شو` يا سيد�E .fفع كّمه عن ساعد ضخم لو لو� به قضيبًا 
فعل  قلت: من  لَعّضة!  �ثر ظاهر  عليه   &ALE &لحديد اللتو�،  من 
بك هذ&؟ قا[: هي �Eمها، ضربتني Eعّضتني �Eخذh مني &لبطاقة. 
&لشتائم  فانفتح فمها عن سيل من  لماA& فعلت Aلك؟  لها:  فقلت 
.TEشمأ= منها &لحاضر&E كله Tئحتها &لمكا&� hلمنتنة مأل& Jلقذ�&

 ،hلصو& عالية  &لقو[  بذيئة   Tللسا& سليطة   Jمر�& هي   &ALE
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ALE& شي1 ما ��يت في عمرf مثله. فأشرh للشرطي �T يقف Lلى 
جانبها هي ألT &لخطر منها ال منه. Eمضيت في &لمحاكمة حتى 
&نتهت &لجلسة، Eخرَجت هي �Eمها Eبقي هو E&قفًا، فلم �منعه 
ألT &لمحاكمة علنّية لمن شا1 من &لناT� X يدخل فيقف Eيستمع، 
 jهممت بالقياE 1لم يبَق عندنا شيE نتهت &لقضايا كلها& &AL حتى
قلت له: ماA& تريد؟ قا[: ال ��يد شيئًا. قلت: لماA& ال تذهب TAL؟ 

.Jمها تحت &لقنطر�E نها تربط لي هيL ،fقا[: يا سيد
Eكانت &لمحكمة في حّي &لقنو&E ،hمن بعدها جسر قصير 
ثم   (hجا�
  f�)  hكا�
 تحته   Tلماشو& Eينز[  &لنهر  فو�  يمّر 
فتهجم عليه  �T يخر�  &لطر` &آلخر. Eهو يخا`  يصعدTE من 
&لمر�تاT تحت &لجسر فتبطشا به. فضحكت في سّرE fلم �ظهر له، 

�Eمرh &لشرطي �T يمشي معه حتى يكّف ��A &لمر�تين عنه.
 Tما ��يت مثله، أل fجعلت �عجب من هذ& &لمشهد &لذE
&لمعرT� `E &لنسا1 ضعيفاT�E h &لرجل هو &لقو�E fنهن َيحَتْجَن 
�نا ��� �جًال بطوله Eعرضه Eعمقه E&�تفاعه   &Aلى حمايته، فإL

Eعضالته Eشنباته يفزx من &مر�تين ضئيلتين!
*   *   *

به،   Xلنا& &هتّم  &لحّج  موسم  جا1  كلما  سو�يا  Eكانت 
&لحكومة عن  &لحّجا�، Eبحثت  نقل  Eكتبت صحفها عن قضية 
ماخرJ (بالميم) صالحة لنقلهم Eعن متعهد �مين يضمن �&حتهم في 
 Jفي &ختيا� &لباخر ]Eأل& fمشق &لممتا= &لر�
&لسفر. EكاT لقاضي 
فيه  &لذf كنت  &لموسم   Tفلما كا &لمتعهد.  &لماخرE (J&نتقا1   E�)
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 Jكثير �Eشكا Tمشق �جع &لحّجا� يشكو
&لقاضي &لممتا= في 
بينهم  &لمتعهدين Eسو1 معاملتهم LEخاللهم بشر�E &التفا�  من 

Eبين &لحكومة.
EكاT من هذ6 &لشر�E �نه يرجع عند &الختال` Lلى مجلس 
تحكيم مؤلَّف من خمسة �عضا1 �ئيسهم قاضي 
مشق، ينتخب 
&لمتعهدTE &ثنين. فاختا�E& &ثنين من ُ
هاJ &لرجا[ Eممن له منزلة 
&لقاسمي مدير &ألEقا`، E&لمحامي  &لشيخ �حمد  EشأE ،Tهما 
سعيد &لغزf &لذE fلي -كما قلت- &لو=&�J مر&�&ً Eصا� �ئيسها 
�جد  �Eين  �نا  �ختا�  َمن   hففّكر  .f�
� �ُعد  لم  مرتين،   E�  Jمر
&ثنين من E=نهما ليقفا �مامهما، فهد&ني &هللا Lلى &ختيا� &ثنين من 
بهما  &لثقة   Jلُقضا& �نز6  من  قاضَيين  &لنقض،  محكمة   fمستشا�
عاّمة، هما &ألستاA عبد &لوها� &لطيب E&ألستاA منير &لمالح، Eقد 
Aهبا Lلى �حمة &هللا. EEّكل &لمتعّهدTE عنهم �برx محاjٍ في 
مشق 
شا��  Eهو  &لحقو�  كلية  في  �ستاAنا  Eهو  &لمدنية،  &ألمو�  في 
 jيقو  T� قبل   jلشا& في  &لمدني   Tلقانو& كانت هي   jيو >&لمجلة< 
&لمستنبطة  بالمجلة  يستبد[   T�E jEلمشؤ& بانقالبه  &لزعيم  حسني 
 &Eهللا، لم يستند& 
من شريعة &هللا &لقانوTَ &لمدني &لذE fضعه عبا

فيه Lلى كتا� منَز[ Eال Lلى سّنة نبي مرَسل.
Eعقد مجلس &لتحكيم سبع عشرJ جلسة كل منها في ساعتين 
Aهبو&  ممن   
&لشهو من   h&فيها عشر ثال$ ساعاh، سمعنا   E�
منهم مشايخ Eعلما1  &لسفينة،  &لحج �Eكبو&  Lلى  &لسنة  تلك  في 
 jثم �علّنا ختا ،Xمنهم جماعة من عاّمة &لناE 1جهاEE منهم تجا�E

&لجلساE h&نتظا� صد�E &لحكم.
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&لمتعهد،  جهة  من  معنا   Tكا لمن  ظهر  كما  لنا  ظهر  Eقد 
�T &لمخالفة ظاهرTLE J &لتقصير َبّين. فلم يكن من &لعضوين في 
&لمجلس &للذين جا1 بهما &لمتعهدE) TEهما &ألستاT&A &لقاسمي 
E&لغزL (fال �T ينسحبا، ظنًا منهما �T &نسحابهما يعّطل &لتحكيم 
&لجلسة  كانت  لّما  &آلتي:  &لقر&�  فقّر�نا  &لحكم.   �Eصد Eيمنع 
&نتها1  بعد  &لعضوين  &نسحا�   TكاE قانونية،   Jبصو� ُفتحت  قد 
 �Eصد TكاE ،صد&� &لحكمL ال يؤّثر في 
&لمحاكمة Eسماx &لشهو
&لحكم باألكثرية كافيًا لسريانه بمقتضى &التفا� بين &لحكومة Eبين 

&لمتعهدين، فقد قّر�نا &لسير في &لمحاكمة LEصد&� &لحكم.
Eصد� &لقر&� بإلز&j &لمتعهدين بما ثبت عليهم. EكاT مبلغًا 
 Jفعه فأبلغنا صو�
كبير&ً بحسا� تلك &ألياE ،jخفنا �T يتهربو& من 
&لقر&� لو=&�J &لمالية، J�&=EE &لمالية ال ترّ
 ماًال يدخل Lلى &لخزينة 
منهم  فُحّصل  صحيح.  قانوني  بمستند  Lال  منها  ماًال  ُتخِر�  Eال 

&لمبلغ Eلم يقد�E& بعوT &هللا على شي1.
*   *   *

Eطلبني مرJ في &لهاتف �Eنا في &لمحكمة &لو=ير &لبريطاني 
باسم  مني  يطلب  بالعربية  �جل  Eكّلمني  
مشق،  في   G &لمفوَّ
&لو=ير موعد&ً ليز�Eني هو �E &لملحق &لثقافي نيابة عنه. فقلت لمن 
يكّلمني: TL &لمحكمة ليست لها صلة �سمية بالو=ير &لبريطاني، 
 T� نه ال يريدL :]لخا�جية. فقا& J�&=E لىL له شي1 فليرجع Tكا Tفإ
يجي1 ألمر �سمي بل =يا�J خاّصة ليسألني بعض &ألسئلة &لدينية. 

فلم �جد بد&ً من &لمو&فقة، فحّد
hُ له موعد&ً يز�Eني فيه.
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Eقا[ لي Lخو&ني في &لمحكمة: عليك �T تقّدj له مع شر&� 
فغّرموني  بقولهم  EسحرEني  &لشكالطة.  من  قطعة  مثًال   Tلليمو&
ثمن علبة منها 
ّلوني على نوعها، �Aكر �T &سمها >بالr ماجيك<، 
Eلم �كن قد سمعت بهذ& &السم من قبل. Eفهمُت �T معنى &لكلمة 
باهللا   Aلعيا&E  
�سو  Tكا  fياL �T سحرهم   f�  ،>
&ألسو >&لسحر 

.jثقيًال على كيسي لذلك &ليو Tفعت فيها ثمنًا كا
ألنني 
ألني  له،   Tترجما Eمعه   fنجليزL �جل  &لموعد  في  Eجا1 
ال �فهم عنه Eال يفهم عني. فسّلم Eسّلمت، ثم تكّلم فشّر� في 
 r�
�  T�  ]Eحا� حذ�  على  Lليه  �ستمع  �Eنا  Eغّر�،  &لحديث 
Lليه، ALE& هو يريد �T يسألني عن حكم  ما &لذf يريد �T يصل 
&إلسالj في &لشيوعية، ففهمت عندئذ ماA& يريد. EكاT قد صد� 
مخالفة  &لشيوعية   Tبأ &أل=هر  علما1  بعض  من  فتو�  Aلك  قبل 
فتو�  Lنها  �Eقو[  عليها  �عّلق  >&لرسالة<  في  Eكتبت   ،jلإلسال
 �Eلفتا& بإصد&�   Tتكو ال  &لشيوعية  محا�بة  Eلكن  صحيحة، 
&لطريق على  تسّد  &لتي  &لعد&لة &الجتماعية &إلسالمية  بتحقيق  بل 

&لشيوعية Eعلى غيرها(١).
E&إلنكليز   XEلر&E E&لر�سمالية  &لشيوعية   TL له  فقلت 
 ،jهذ& &لكال Tترجم له &لترجماE .jلإلسال Eكلهم عد Tألمريكا&E

.�Eختمت &لجلسة فانصر` غير مسرE
Eكلمني بعد Aلك بيوE j&حد �جل كنت �عرفه في &لعر&� 

______________________
 >hكلما في   hمقاال< كتا�  في  &لشيوعية<  >محا�بة  مقالة  &نظر   (١)

(مجاهد).
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معّلم �سم، فقا[ لي TL &لملحق &لثقافي &لرEسي يريد هو &آلخر 
�T يز�Eني. فأخبرته �نه ال شأT لي به Eال باآلخرين �Eنهم كلهم 

.�Eفانصر` عني غير مسر ،Eعد
Eجعلت �فكر في هذ& &لحا[ &لتي ال يمكن �T تصل Lلى �سو� 
منها �مة h&A كر&مة E&ستقال[، فجعلت موضع كلمتي &لصغيرJ في 
&ليوj &لتالي هذ6 &لقصة، Aكرh فيها ما قصصته عليكم ثم قلت: 

�ين &لحكومة لتفتح عينيها لتر� ما يصنع هؤال1 &لناE Xكيف 
يتصلوT برجا[ منا؟ يز�Eني �حدهم �E[ مرJ فيكوT &لتعا�`، ثم 
يدعوني فتكوT &لمو
J، ثم يتصل &لو
 فتكوT &لصد&قة، ثم �صير 

جاسوسًا �Eنا ال �شعر.
LEّال فما هو &لجاسوE XماA& يصنع �كثر من هذ&؟ Eهؤال1 
&لوسطا1، �ليسو& منا؟ �ال ُيَعّد عملهم هذ& خيانة لنا Eعونًا لعدEنا 
&لرجلين  �نا من  لقد تخّلصت   .Tلقانو& يد  Lليهم  تمتّد  علينا؟ �ال 
 �&
بأني قد تعّو
T� hُ �قو[ ما يجب �T ُيقا[ Eلو خالفت هذ6 &آل
&لمايعة &لتي يسّمونها �
&� &لمجاملة، EألT &لناX قد عرفو& Aلك 
عني فصا�E& يقبلونه مني، Eلكن ما كل E&حد يستطيع �T يصنع 

ما صنعت.
فأين &لحكومة E&لعلما1؟ �ال يشعرT� TE عليهم E&جبًا ثقيًال 
هو �T ُيفِهمو& &لشبا� �T &لنظاj &لشيوعي E&لنظاj &لر�سمالي ليسا 
 Tنكو T�E حد&ً منهما&E نتبع T� ال يجب حتمًاE ،1هما كل شي
مطايا ألصحابه، T�E لنا طريقًا مستقًال، نظامًا كامًال شامًال يحّل 
مشكالتنا كلها على طريقتنا نحن، Eهو &إلسالj. لقد قاj من عهد 
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قريب جد&ً مسلم فصر� بهذ6 &لحقيقة Eسط &لكونغرX &ألمريكي، 
هو لياقت علي خاT، قبل �T يقوj &لعلما1 &لمسلموT فيصّرحو& 

بها في &لمساجد.
كل  فيها  يطمع  فال  بكر&متنا  نشعر  Eمتى  &لعلما1؟  فأين 
�&غب Eال يستاُمنا كل طالب؟ Eمتى نعر` ثرEتنا فال نمّد �يدينا 
لنشحد(١) &لمبا
� &الجتماعية Eنشحد &ألساليب &أل
بية كما نشحد 

h&E &لزينة؟ متى نكوT �جاًال نأخذ &لنافع Eنرفض �E hلموضا&
&لباطل  &لشر� Eنر�  كاT مصد�6  Eلو  &لحّق حقًا  &لضاّ�، Eنر� 

باطًال Eلو كاT عليه 
مغة ��Eبا �Eميركا؟
 jقفنا �ماE &AL ُنمحىE �Eمتى نعر` قيمة �نفسنا، فال نذ
نو&جههم  بل  >&لمستر<،  لنا  قا[   &AL �لسنتنا  تنعقد  Eال  >&لمسيو< 
مو&جهة &لرجا[ نأخذ منهم Eنرّ
 عليهم؟ Eمتى تتنّبه &لحكومة فتمنع 
&لدبلوماسيين &ألجانب EEسطا1هم من &لوصو[ Lلى ُقضاتها LEلى 
 J�&=E هوE متى ُتلِزمهم &التصا[ بها من &لبا� &لمفتو�E ،موظفيها
 Jعلى &لقضاE لنو&فذ على &لموظفين& &لخا�جية، ال &لدخو[ من 

Eعلى &لعلما1؟
(Lلى �خر &لكلمة).

*   *   *

______________________
.X(١) &ستعملت كلمة >شحد< كما يستعملها &لنا



٣٦٨



٣٦٩

-١٨١-
صو� Eمشاهد من ساحاh &لقضا1

&لتسويف  هو  &لمحاكم  من   Tلمتقاضو& يلقى  ما  �شّد   TL

عو� كانت بين �سرتنا  TL طو[ �مد &لمحاكمة، حتىE لتأجيل&E
Eجّدهم  �Eبا6  &لوها�  عبد  &لشيخ  �عني  &لصالحي،   ]� Eبين 
�حمهم &هللا ال �[ &لصالحي &لذين منهم &ألستاA عا
[. لبَثت هذ6 
سنة،  Eثمانين  ثالثًا  &لعثمانيين  عهد  على  &لمحاكم  في  &لدعو� 
Aهب من �قاj &لدعو� E�Eال
6 من بعدE 6بقَيت هي حتى نشأنا 
نحن، Eكنت �Eنا صغير �تجّر� بالمز&� على عّمي (�عني خا[ �بي، 
 �
&لقا عبد  &لشيخ   `Eلمعر& &لفلكي  &لعالِم  عّمي)  
عو6 � Eكنت 

�X &لحقو� �E فأقو[ له: &نتظر يا عمي حتى �كبر �نا ،fEلطنطا&
�Eصير محاميًا ��E&فع فيها. فكاT يضحك Eيسّبني Eيقو[ &لكلمة 
&لمحاكم حتى  في  تبقى   T� �تريد  فالك<،  &هللا Eال  >فا[  &لعامية: 

تصير محاميًا؟
 hصر ثم  محاميًا   hصرE  hُكبرE فعًال،  بقَيت  Eلقد 
في  Eكانت   Jمر نربحها  Eكدنا  فيها،  ُيفَصل  لم  E&لدعو�  قاضيًا 
&الستئنا` فتبّد[ &لمستشا�E TEجا1 غيرهم، Eكانت &لدعو� قد 

h صفحاh ضبطها على ثالثة �ال`، ففصلو& فيها لمصلحة &=
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خصومنا. Eما �
�f هل 
�سوها �j حكمو& فيها من غير �T يستوفو& 
Eال  كثير&ً،  لخسا�تها   Tحز� لم  �ني  
�يه �  fلذ& لكن  
�&ستها، 
�ظّن �T خصومنا فرحو& كثير&ً لربحها، ألنهم كانو& كالذf تدعو6 
Lلى &إلفطا� في �مضاT فتؤّخر &لطعاj حتى يأكل من جوعه خبز&ً 
E=يتونًا، فإA& مأل بذلك بطنه 
عوته Lلى &لمائدJ عليها من كل ما 
لّذ Eطا�، من &لحاّ� E&لبا�
 E&لحلو E&لحامض... مائدJ حافلة، 

Eلكن ما &لفائدJ منها Eقد &متألh معدته AEهبت شهوته؟
 (١)fكانت ِقيَد بصرE هنيA ئمًا في&
لقد كانت هذ6 &لقضية 
 Gلتي ُتعَر& �Eلتأجيل مجاًال في &لدعا&E فلم �كن �جعل للتطويل
علّي. TL كانت &لدعو� بين &لمتقاضين �نفسهم لم �]ّجلها Lّال Lلى 
&لغد، فإT طا[ &لتأجيل فإلى ما بعد &لغد. TLE كانت بين &لمحامين 
جعلُت �قصى حّد للتأجيل خمسة �ياE ،j&لحّد &لذf ال حّد بعد6 
�سبوx. فإT &حتّج &لمحامي �T لديه 
عا�E في محاكم �خر� قلت 
له: &طلب من تلك &لمحاكم �T تؤّجل &لنظر في 
عاr&E ألT من 

طبيعة قضايا &ألحو&[ &لشخصية �نها ال تحتمل طو[ &لتأجيل.
Eكثير&ً ما كاT �حد &لطرفين يّدعي &لمرE Gيبعث من ُيبِر= 
تقرير&ً طبيًا بما يّدعيه، فشكوA hلك Lلى &لدكتو� َجو
J &لكيا[ 
&لذf كاT �ستاAنا في مكتب عنبر، فتعّهد �T يذهب كلما 
عوُته 
Lلى 
&� &لمريض �E &لمتما�G، فيفحص عن �مرE 6ير� ما به، 
Eال يأخذ على Aلك �جر&ً ال مني Eال من �صحا� &لقضية، بل 
يطلب &ألجر من &هللا. Eقد مضى &آلT للقا1 &هللا، Eسيجد ما عمل 

______________________
(١) >قيد< بكسر &لقا`.
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ُيضيع  &لد&� &آلخرJ، ألT &هللا ال  قد سبقه على  من خير ُمحَضر&ً 

عا1 &لمرG كاT باطًال ّ& T� تبّين لي TLE .جر من �حسن عمًال�
&لنيابة  على  Eّقعه   fلذ& &لطبيب  �حلُت   ً&�E= �ُعطَي  &لتقرير   T�E
 Jآلخر& Eَلعقا�  عاجًال،  &لدنيا  في  جز&61  عندها  فلقي  &لعاّمة، 

�شّد �Eبقى.
*   *   *

في  �فاقنا  من   Tكا �نه  &لقضا1  في   fخبا�� طر&ئف  Eمن 
&لمد�سة &البتد&ئية سنة ١٩١٨ تلميذ &سمه عبد &لحكيم مر&
، �بو6 
&لشيخ سعيد مر&
 &لذf كاT �ستاA&ً في كلية &لحقو� في 
مشق. 
Eكنا �صغر تلميذين في &لفصل، نتكلم &لعربية &لفصحى، فيضحك 
�فاقنا منا �Eبما �سا]L &Eلينا، A ���Eلك �بي فكاT &لسبب في نقلي 
Lلى مد�سة �هلية هي &لمد�سة &لجقمقية &لتي سبق &لكالj عليها.

Eمّرh &ألياE jصا� &ألستاA عبد &لحكيم محاميًا Eصا� شاعر&ً 

يبًا، Eلكنه يكتب بأسلو� عجيب. �ّلف كتابًا كبير&ً سّما6 >جبر �
&لقيمة< كنا نمضي سهر&h في قر&1ته، �نا �Eفاقي سعيد &ألفغاني 
 ،T&معنا يومئذ من &إلخو Tَمن كاE Tحسني كنعاE نو� &لعطا��E
نقر]6 فال نفهم منه شيئًا، EنتخذE 6سيلة Lلى &لتسلية Eمل1 &لوقت 
&لفا��، Eنعمل من فقر&ته نو&
� نتفّكه برE&يتها. جا1ني مرJ محاميًا 
فما  قر�ته  لقد  &لحّق:  لكم  �قو[  
فاعًا مكتوبًا،  فأبر=  في 
عو� 
 Tليسمعه من كا &لجهر  به بعض  فهمت منه شيئًا، فقر�ته جاهر&ً 
حولي، ثم سألته �T يوضح ما فيه بدفاx شفهي فقا[ كالمًا طويًال 

�عقد مما جا1 في &لدفاx &لمكتو�.
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E&لمتد&عين،  &لمحامين  من  &لحاضرين  Eجو6  في   hنظرE
فكتبُت  حبسه،   Tُيطيقو Eال  يحبسونه  &لضحك   Tيغالبو هم   &Aفإ
&لمّدعية  محامي   Aألستا& �بر=  &لجملة:  هذ6  &لمحاكمة  في ضبط 

فاعًا مكتوبًا ُضّم Lلى ��E&� &لدعو� �Eعقبه ببياT شفهي لم تفهم 

&لمحكمة منهما شيئًا.
 J
عا -على  Eنشر  &لنيابي  للمجلس   Jمر نفسه  �شح  Eقد 
 Xلنا& Eصا�   ،hلبيانا& �عجوبة   Tكا مطبوعًا  بيانًا  حين-  &لمرشَّ
من  مثُله  قبله  ُكتِب  ما  بيانًا  بالما[؛  &شتر&6  من  Eمنهم  يتخّطفونه 
يوj بد� &لبشر يرّشحوT �نفسهم في &النتخاباh، فكأنه هذ& &لشعر 
يفهمه  ال   fلذ& &سمه  ما   f�
� لست  ما   E� &لجديد   E� &لحديث 
Eال يتذEقه Lّال صاحبه Eجلسا]6 في مقهاE� 6 =مال]6 في نا
يه... 
E&ألستاA �كرj =عيتر يحاE[ كل يوT� j يضع له &سمًا جديد&ً فيجد 

�صحاَ� هذ& &لشعر قد &�تكبو& به Lثمًا جديد&ً!
*   *   *

�ننا Aهبنا مرJ للكشف على مسكن،  Eمن �خبا� &لمحكمة 
فوجدته مناسبًا في موقعه Eفي فرشه ال ينقصه شيE ،1لكني ��يت 
خر�.  لّما   Jلمر�& على  �Eغلقه  
خل  لّما  بالمفتا�  فتحه  &لرجل 
ما  قلت:  عليها.  �خا`  ِعرضي،  =Eجتي،  قا[:  هذ&؟  ما  قلت: 
تظنها تفعل E&لبا� مغَلق عليها TL &نفجر موقد &لغا=، �E شّب في 
 hستنجد&E ُغمي عليها� E� ،خرجت عليها حية E� ،لد&� حريق&
بالجير&T... من �ين يدخل عليها ِمن &لنسا1 َمن يريد Lسعافها؟ ال، 
ال �قبل هذ& &لمسكن Eال �E&فق عليه؛ &لمسكن حصن للمر�E Jهذ& 
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سجن لها، Eلم تكن 
&� �سو[ &هللا ‘ مغَلقة على نسائه بالمفتا� 
 T� jلسال&E Jلقد �مرنا عليه &لصالE ،ال &لتابعينE لصحابة& �E
Eال 
نستوصي بالنسا1 خير&ً، ما قا[ لنا &حكمو& عليهّن بالسجن &لد&ئم، 

.Jال نحن بالقضاE hما هن بالمجرماE
Eكنت مرJ �نظر في 
عو�، &لز�E فيها من كبا� &لموسرين 
E&لزEجة �بوها من �غنيا1 &لحر� &لذين �ْثَرE& منها ثر&1 فاحشًا. فأعّد 

&�&ً جديدE J&سعة في حي محتَرj، فيها كل ما ُيحتا� Lليه  �Eلز&
 Gفاعتر .jلحّما&E لمطبخ& h&E
من &لفر� Eمن &ألثا$ Eمن �
محامي &لزEجة بأنه ليس مسكن �مثالها من �خو&تها Eبناh عّمها 
Eال يليق بالز�E &لذf يملك &لماليين، فاتخذh هذ& &لقر&�: قلت: 
لّما كانت مطالب &إلنساT منها ما هو ضرf�E ال ُيعا� Lال به، 
Eمنها ما هو كمالّي لتماj &لر&حة EمسّرJ &لنفس �Eفا6 &لعيش Eلم 
 Jال للمكاثرL ما هوE ً&ليه �بدL منها ما ال ُيحتا�E ،j يكن فيه محرَّ
E&لمفاخرE .Jلّما كاA Tلك يدخل في با� &لتبذير EكاT &لتبذير مما 
يأبا6 شرx &هللا &لذf جعل &لمبّذ�ين Lخو&T &لشياطين، EكاT &لتسابق 
�Eمثاَله  &لمسكن  هذ&  &عتبا�  تقّر�  لذلك  حّد،  عند  يقف  ال  فيه 
صالحًا Eلو كاT �بو &لزEجة �E كاT &لز�E من �صحا� &لماليين.

Eلكنه بخيل  
عو� على �جل غني جد&ً  Jمر fّكانت لدE
جد&ً، فأعّد لزEجته &لمّدعية مسكنًا ال يسكنه Lال &لفقر&1: بسا� 
ُيبَسط  &لطعاE jفر&�  &لقّش يوضع عليه  على &أل�E Gطبق من 
في &لليل Eُيطو� في &لنها�. فقلت: ما هذ&؟ قا[: �هي خير من 
عائشة �j &لمؤمنين؟ �لم يكن مسكن عائشة مثل هذ& �E �قّل منه؟ 
 Tلكن خّبرني: �كاE ،ال هي مثلهاE هللا ما هي خير منها&E قلت: ال
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�سو[  &هللا عليه &لصالE J&لسالj يكنز &لما[ في &لصنا
يق �E يضعه 
 Jلسيد& على  به  يبخل  ثم  &ألسهم،  به   fيشتر  E� &لمصا�`  في 
عائشة فال ُيِعّد لها Lّال هذ& &لمسكن؟ حينما تقتدf �نت برسو[ &هللا 

Eتقف موقفه من &لما[ طالبها �T تكوT مثل عائشة.
�Eفضُت &لمسكن.

*   *   *

لقد قلت في مقّدمة هذ6 &لذكرياL hنها قد تأتي مناسبُة Aِكر 
حا
ثة فأنسى �T �ضعها موضعها، فإA &Aكرُتها �ثبّتها حيث Aكرتها. 
لقد هممت &آلT� T �سر
 حو&
$ Eقعت لي في محكمة 
مشق 
 Jسلوكهم في تلبية ند&1 &لغريزE تتجّلى فيها عو&قب &نحر&` &لشبا�
&لنبك  محكمة  في  ��يتها  حا
ثة   hكرA ثم  &لقويم،  &لطريق  غير 

.6
نسيت �T �ضعها في موضعها تصلح مثاًال لما هممت بسر
بالجما[:  نسا]هما  ُعر`  منطقتين   Tسكا عندنا   T� Aلك 
&هللا  فّك   Tلجوال& Eمنطقة   (
EَيْبرE &لنَّْبك   f�)  Tلَقَلمو& منطقة 
&لشيخ.  جبل  سفو�  على   Jلمنثو�& &لقر�  سيما  ال  Lسا�ها، 
 Tال يستر hكثر &لفّالحا�E ،عندنا Eنسا1 &لمنطقتين كنسا1 &لبدE
Eجوههن، مع �T كشف &لوجه TL جّر Lلى فتنة بالمر�E� J عليها 

فقد Eجب عليها ستر6.
=Eجها.  على  تّدعي  &لعشرين  تبلغ  لم  بنٌت   Jمر فجا1تني 
محامين  من  &لحاضرين  �نظا�  عليها  ثبَتت  &لمحكمة  
خَلت  لّما 
Eعلقت   �&�Eأل& من  بأيديهم   Tكا ما  كلهم  Eتركو&  Eمتقاضين، 
عيونهم بها فلم يستطيعو& �T يرفعوها عنها، جما[ ينضج صّحة 
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Lلى  هبطَت  �T صاحبته  لو  كهرباE 1سحر&ً،  Eينشر حوله  Eطهر&ً 
&لد�r &أل
نى &لذf فيه مسابقاh &لجما[ (�عاAها &هللا �EعاA نسا1 
 .xلمسلمين منها)، لو فعلت النُتخبت ملكة جما[ &لعاَلم باإلجما&
 TL ،مستكمل &لشبا� Jلقو& f
EكاT معها =Eجها، Eهو شاّ� با
فلما  &لرجا[.  �Eتي كل جما[  فقد   fألنثو& &لجما[  جمعت هي 
&لمحاكمة  فقّر�hُ جعل  
E h&ستحَيت، َ
ترّ سألتها عن 
عو&ها 
 hعد�E .لمحامين&E 
سّرية Eلم �ُبِق في &لقاعة Lال &لطرفين E&لشهو
سؤ&لها، فأجابت بصوh خافت على &ستحيا1 بهذ6 &لعبا�J &لنظيفة 
�شهر  ��بعة  من  متزEجة  Lنها  قالت  &لحو&شي،  &لمهّذبة  &أللفا� 
E=Eجها لم يرفع لها Aيل ثو�! فذّكرني �
بها بالتي جاh1 �سو[ 
&هللا عليه &لصالE J&لسالj تشتكي مثل شكو&ها بكناية مثل كنايتها، 

قالت: يا �سو[ &هللا TL &لذf معه كهدبة &لثو�.
&لطبيب  على  &ألمر  ُنحيل   �Eلدعا& هذ6  مثل  في  Eنحن 
صديقنا  يومئذ  &لشرعي  &لطب  مؤسسة  �ئيس   TكاE &لشرعي. 
&لدكتو� عا�` &لّطَرْقجي &لذf كاT �ستاA&ً في كلية &لطب، Eهو 
 J&لدكتو�&E في &لطب J&لدكتو�& &لوحيد &لذf جمع بين شها
َتي 
 .h&له كتا� في &لطب &لشرعي في خمسة مجلدE ،في &لحقو�
فكانت نتيجة خبرته �T &لرجل ال يصلح للنسا1، ال لضعف فيه بل 
ألنه في مطلع بلوغه كاT في &لحقل، EكاT >يقا��< ما يجد �مامه 
من &لحيو&ناh، فألَِفت Aلك نفُسه، Eصا�h �نثى &لدE&ّ� تثير6 
Eهذ6 &لبنت &لتي كا
h تفتن كل من في &لمحكمة ال تحّرr منه 

ساكنًا! E&نتهت &لدعو� بالتفريق بينهما.
*   *   *
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Eجاh1 مرJ &مر�J تّدعي على �جل �نه =Eجها �Eبو Eلدها 

عى ّ&E نفقة &بنه منها، فسألُته فأنكر &لدعو�E تطلب منه نفقتهاE
على  بّينتها  عن  فسألتها   .Tآل& Lّال  يَرها  لم  �Eنه  يعرفها  ال  بأنه 

عو&ها، فظهر �T &لزE&� قد ُعقد خا�� &لمحكمة، =Eّجها منه 
كامًال  شرعيًا  =E&جًا   TكاE =E&جها،  على   T&شاهد Eشهد  �بوها 
 hثباL حد &لشاهدين فال تستطيع� hماE ،ثيقةE لكن لم ُتكتب بهE

.J

عو&ها بالشها
Eشممُت �&ئحة &لصد� في كل كلمة قالتها، Eللصد� �&ئحة 
ال ُتَشّم باألنو` Eلكن ُتَحّس بالقلو�. فحاEلُت �T �نّبه ضمير6 فما 
&نتبه، T�E ��ّقق قلبه فما �ّ�، T�E �خّوفه &َهللا Eعقاَبه فما خا`. 
�نه  حاله  من  لي  Eبد&  &ليمين،  طلبت   TL �حّلفه   T� Lّال  يبَق  Eلم 
سُيقِدj على حلف &ليمين &لكاAبة من غير �T تهتّز عضلة E&حدJ في 
جسد6. فماA& �عمل؟ ��� &لحّق يضيع �مامي Eال �ملك لصاحبته 
شيئًا؟ Eكنت في مثل هذ6 &لحالة �لجأ بقلبي Lلى &هللا �ستمّد منه 
من  مشهد   TكاE &هللا،   Tعو جا1  ما   TسرعاE ففعلُت،   ،Tلعو&

�عجب &لمشاهد &لتي ��تها ساحاh &لقضا1.
Aلك �ننا سمعنا من خا�� &لمحكمة صوh &مر�J كبيرJ تزجر 
صبيًا، E&لصبي يرفع صوته ال يبالي بها كأنه يطلب منها شيئًا Eهي ال 
ُتعطيه ما يطلب، فلما ضايقها صاحت به بصوh سمعه كل من في 
&لمحكمة: &Aهب عني، هل �نا مكلَّفة بك؟ هذ& �بوE rهذ6 �مك 
فاAهب Lليهما قّبحك &هللا Eقّبحهما. Eلطَمته على Eجهه، فعال صوته 

موعه: بابا تيتا ضربتني... E&قتحم &لبا� E من خال[ نشيجه �
Eنا

يدفع &لناX بيديه &لصغيرتين ينا
f: بابا، ماما، Eينك يا بابا؟
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ALE& بالمر�J ُتسرL xليه، E&لرجل ينسى ما كاT يقوله Eيتلّقا6 
 Tيتقا�باE �Eبيه،  �مه   x&�A  Tلذ�&عا& من حوله  Eيلتقي  بذ�&عيه، 
�ني  ُتنِكر  يا فالT؟  معاتبة: هيك  له  تقو[  �Eسمعها   ،TيتالمساE
Eكانا  ��جلهما  بين  &لولد   Tفيدعا &لعاطفة  Eتغلبهما  =Eجتك؟ 
معه  Eَمن  &لقاضي  نسيا  قد  متعانَقين   TيقفاE جالَسين من حوله، 

E&لمحكمة Eمن فيها.
Eيتأثر &لناE Xتنسكب مد&معهم، �Eتصّنع &لغضب فأقو[: ما 
هذ& يا قليل &أل
�؟ تعانق &مر�J �جنبية عنك علنًا Eفي &لمحكمة؟ 
فيقو[: �جنبية؟ Lنها =Eجتي! فأقو[: فلماA& كنت تنكرها؟ قا[: 
ساعة غضب، &هللا يلعن &لشيطاT. كله من �مها، Eمن طو[ لسانها 
مطيعة   Tتكو  Tبأ E&نصحها  عنا  �مها   �A�  fسيد يا  فُكّف  هي؛ 

مهّذبة &أللفا� Eعّرفها بحقو� =Eجها عليها.
هذ6 قصة E&قعة �ستطيع �T �جعل منها قصة �
بية �ضّمها Lلى 
كتابي >قصص من &لحياE ،>Jيستطيع غيرT� f يجعل منها فلمًا 

ُيعَرG في &لر&ئي، �Eنا �ضمن �نه يكوT ِفلمًا(١) ناجحًا.
*   *   *

في  نثر&ً   Jمنثو� 
مشق  في  &لقضا1  
E&ئر E &لمحاكم  كانت 
______________________

عّربها  �جنبية  كلمة  Eهي  ميم)،   jال فا1   :f�) يا1  غير  من  >&لِفلم<   (١)
 �
&لقا عبد  &لشيخ  نشر  لّما  قديم،  من  
مشق  في  &لعلمي  &لمجمع 
 h
�E لتي& f�) غير &لقاموسية hلمغربي &ستفتا61 &لمشهو� في &لكلما&

.Jلجديد& hلكلما&E (لم تثبت في &لمعاجمE في شعر ُيحَتّج به
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&لخشب E&للبِن  بنا1 من  &لَعْدلّية، Eهي  &لبلد؛ بعضها في  ��جا1 
من طبقتين مما بنا6 &لعثمانيوT كانت في &لمرجة &لتي ُسّمَيت بعُد 
 jيا� باشا  جما[  شنقهم  &لذين  بالشهد&1   Tيعنو &لشهد&1،  ساحة 
&لحر� &ألEلى، Eقليل منهم كانو& ُبر�1(١) ما جنو& Aنبًا، صالحين 
مظلومين، �Eكثرهم ثبت من &أل�E&� &لتي ُضبطت في &لقنصلية 
&إلنكليزية E&لقنصلية &لفرنسية �نهم كانو& جو&سيس على حكومتهم 

&لعثمانية.
Eبعض هذ6 &لدE&ئر في بناية &لعابد &لتي بناها �حمد ِعّزJ باشا 
E�Eسعهم   ً&Aنفو �Eمضاهم  مرتبة  عربي  �على   Tكا  fلذ& &لعابد، 
سلطة �ياj &لسلطاT عبد &لحميد، Eال تز&[ Lلى &آلT �ضخم بنا1 
&إلسمنت  من  عالية   h&عما� �ُنشئت  Eقد  
مشق،  في   fحجر

E&لحديد Eبقَيت لها مكانتها.
Eكانت &لمحكمة &لشرعية في سو� &لخّياطين ثم &نتقلت Lلى 
 Tلمر&جعو&E  Tلمحامو&  Tفكا �خر�،  محاكم  Eكانت   .h&لَقَنو&
بنا1  بإقامة   &Eففّكر بينها،  &لتنقل  في  َعَنتًا   TيلقوE مشّقة   TEيجد

 &لر�f بين �T ُيقاj في صد� شا�x بغد&
 عند 
يجمعها كلها، Eَترّ
>&لبحر&h &لسبع< �E في موضع &لُمشيرّية في ��X سو� &لحميدية 
َيُز� 
مشق  لم  ما Aكرh لمن  بد من توضيح  &لبلد. Eال  لّب  في 
توضيحًا موجز&ً يكوT فيه =يا
E Jصف لمن شا1 &لوصف Eتا�يخًا 

لمن ��&
 معرفة &لتا�يخ.
كاT &لحكم في &لشاj �ياj &لعثمانيين مرّ
L 6لى &ثنين: &لو&لي 

______________________
(١) ُبر�1 جمع.
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E&لمشير؛ �ما &لمشير فلألمو� &لعسكرية، �Eما &لو&لي فلغيرها من 
&ألمو� &لمدنية. EكاT مقر &لمشير عما�J من &لخشب كبيرJ جميلة، 
ما  (على  في 
مشق سنة ١٩١٦   xشا� ]َE� باشا  فتح جما[  لّما 
�Aكر، Eقد كنت يومئذ صغير&ً في &لمد�سة &البتد&ئية) Eقَعت في 
 jلك هو يوA ،J
Eمن �يامهم &لمعد jفيه يو jألهل &لشا TكاE .لهE�
&لعيد، AL يجتمع في >&لمشيرية< &لجند، ثم يقوموT بعرG ضخم 
بشا�&تهم �E&ياتهم Eطبلهم E=مرهم، EكاT �حَد مشهدين يحتشد 

لهما &لناX، هذ& Eيوjُ خر�E &لَمْحِمل Lلى &لحّج.
ال  غاصبين،  E&غلين   jلشا&  Tيحكمو  Tلفرنسيو& جا1  Eلّما 
يستندL TEلى عد[ Eال قانوE Tال 
ين، LEنما هو عدT&E &لقوf على 
&لضعيف Eقاطع &لطريق على &لمسافر، كانت حالنا يومئذ كحا[ 
 Gفي &أل� �Eمثالهن   ،jأليا& ��Eتيريا في هذ6  فلسطين Eكشمير 
 Gلمفو& �Eجعلوها مقّر مند Tنه لّما جا1 &لفرنسيوL ]كثير. �قو

&لسامي، �E fكيله �E نائبه في 
مشق، فُسّميت >&لمندEبية<.
�Eّما &لو&لي فكاT مقّر6 في >سر&f< &لمرجة. Eهي بنا1 جميل 
&لوسطى، ال   TEلقر& �E&خر  في  ��Eبا  في   Jلصغير& &لقصو�  يشبه 

.T&من مظاهر &لعمر ً&
Eمعد Tلى &آلL ]&يز
�ّما شا�x بغد&
 &لذf &قتر� كثيرTE (�Eنا منهم) Lنشا1 &لقصر 
 jيا� Tمشق، فتحه &لفرنسيو
&لعدلي فيه فقد كاT ثاني شا�x في 
&لثو�J &لكبر� سنة ١٩٢٦ بعد شا�x &لنصر بعشر سنين. ما فتحو6 
&لذين  �عد&]ها  Eهم  كيف  بأهلها.  حبًا  Eال  &لبلد   Jبعما� �غبة 
�حرقوها Eخربوها Eتركو& �بوعها �طالًال؟ Lنما فتحو6 ليسهل عليهم 
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باباتهم Lلى &لغوطة، لمحا�بة �هل &لبلد �Eصحا� E هم
نقل جنو
&أل�G &لذين ثا�E& كما يثو� �ّ� &لد&� على &لحر&مي، يد&فع عن 
عياله Eيحامي عن ماله، Eكما يصنع &لفلسطينيوT &ليوj في فلسطين 

.Tفي &ألفغا TEلمجاهد&E فريقياL في جنو� 
E&لسو
للقصر   Tلمكا& &ختيا�  في   hال
Eمجا  hمناقشا Eكانت 
&لعدلي. Eكنت �كتب �Eخطب، فكتبت مقاالh في Lقامة &لقصر 
 &EجدE ضا� &لبنا1 بمن فيه &AL ،فسيح Tلمكا& Tأل 
في شا�x بغد&

h فاقترحت بأT ُيسّمى >
&� &لعد[< ال &لقصر =E ،ضًا لتوسعته��
في  &لعد[   �&
 �نشأ  لّما  =نكي  &لدين  نو�  لمنقبة  Lحيا1  &لعدلي، 


مشق، Eقّصته معرEفة Eهي في كتابي >�جا[ من &لتا�يخ<(١).
 E�) لبنا1 في موضع &لمشيرية& &لر�f &آلخر، �Eقيم  Eغلب 
من   hطبقا ثال$  من   6Eنشؤ� بعد)؛  من  ُسّميت  كما  &لمندEبية 
&ألماE j&ثنتين من &لخلف، لكل طبقة سقف عاٍ[ يقر� من سقو` 
&لمساجد، ال كسقو` &لبيوh &لجديدJ &لتي يقف &لرجل &لطويل 
 
فيمّد يد6 فيبلغ بيد6 سقفها، Eجعلو& لها قوسًا يكا
 (يكا
 �E تكا
ر) يقا�� بعلّو6 سقف  كالهما صحيح، فالقوX مؤنثة Eلكنها ُتذكَّ
&لبنا1 كله، Eجعلو6 على شكل &ألقو&X &ألندلسية Eهي غالبًا ثلثا 

&ئرJ، بينما نجد &ألقو&X &لتركية نصف 
&ئرE ،Jمن &ألقو&X ما 
هو �قّل من نصفها. Eمن شاT� 1 ير� &ألقو&�E Xشكالها في &ألبنية 
Eتا�يخها،  فيها صو�ها   Jكثير كتب  في  Aلك  علم  Eجد  &ألثرية 
Eليس هذ& مجا[ &لكالj عنها. Eجعلو& للقصر E&جهة من &لخلف 

______________________
(١) في مقالة >&لسلطاT &لشهيد< (مجاهد).
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 J�&=جعلو& طبقتها &لعليا لوE ،صغر� Xمن جهة &لجنو� فيها قو
&لعد[.

على  بالقائمين  يومئذ  &لصلة  Eثيق  عرفتم-  -كما  Eكنت 
�ئيس  &لحكيم   fشد�E Eكيلها  &لعظم  سامي  Eهم   ،J�&=لو&

يو&نها، Eهما من �صدقا1 �بي Eخالي ُمِحّب &لدين Eمن �فاقه في 
 jّلعا& &لمفّتش   ،fلنكد& Eعا�`   .fلجز&ئر& طاهر  &لشيخ  صحبة 
صلتي  Eكانت   >jأليا&< تحرير  �ئيس   Tكا لّما  معه  عملت   fلذ&
&لتلميذ بأستاE ،6Aقد شّرفني فوقها بصد&قته مع صديقه  به صلة 
�ستاAنا عّز &لدين &لتنوخي. Eمحاسب &لو=&�J =يو&� بك &لجابي. 
فاستطعت بذلك �T �ختا� &لمكاT &لذf ��يد6 في &لقصر &لعدلي، 
تحت  ما   f� &لجنوبية،  &لو&جهة  في  &أل�ضي  &لجنا�   hفاختر
 ]E� ليها، فكانت &لمحكمة &لشرعيةL نقلت &لمحكمةE ،J�&=لو&

محكمة تدخل &لقصر.
&لخياطين  سو�  في  كانت  لّما  &لشرعية  للمحكمة   TكاE
مسجد Lماُمه &لرسمّي &لشيخ صا
� �بو قو�E ،Jفي &لمشيرية حتى 
لّما صا�h &لمندEبية �ياj &لفرنسيين مسجٌد Lماُمه &لرسمي &لشيخ 
يحيى &لمكتبي، Eكالهما من تالميذ &لشيخ بد� &لدين Eمن &لذين 
يتولوT خدمته. EكاT &لشيخ يحيى �قرَ� &لناL Xليه، كاE Tكيله 
في �عماله �Eسوله Lلى &لو=�&E 1&لر]سا1 في حاجاh &لبلد &لتي 
يرفعونها للشيخ، �Eشهد �Tْ طالما �نقذ &لشيخ يحيى ناسًا من &لثو&� 
Eغيرهم من �يدf &لفرنسيين، نّجاهم -بعوT &هللا ثم بجا6 &لشيخ 

بد� &لدين Eبسعيه هو- من &لقتل.
�ما &لشيخ صا
� فهو �جل يغلب عليه صفا1 &لقلب، يقو[ 



٣٨٢

�حيانًا كالمًا مغّطى عجيبًا ال يكا
 ُيفهم. Eمن &لعجائب ما �خبرني 
للشيخ   T� &لشيخ صا
قًا،  &هللا �Eحم  &لعطا� �حمه  �نو�  به �خي 
صا
� �خوين �حدهما &سمه &لشيخ عمر &لمسالخي E&لثاني &سمه 

(١)!fلشيخ علي &لمستو&
*   *   *

______________________
(١) قا�� هذ6 &لفقر&h &ألخيرJ من هذ6 &لحلقة يد�T� r &لشيخ بد� كالمًا 
لم يتّمه. E&لظاهر �T نيته كانت �T يكمل في �E[ &لحلقة &آلتية ما بد�6 
&لذكرياh في طر� شتى  �حا
يث  تشّعُب  ثم صرفه عن Aلك  هنا، 
كما سترTE. فَمن ��&
 �T يصل هذ& &لحديَث بتتّمته فليقفز Lلى Eسط 
&لحلقة ٢١٥ (في &لجز1 &ألخير من هذ6 &لذكرياh) فَثّمة خبُر ما &نتهى 

Lليه مسجد &لمحكمة في موقعها &لجديد (مجاهد).
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-١٨٢-

مشق jغّر من �يا� jيو

في  �مشي   T� Eنويت  &لطريق  &نفتح  كلما  قلت:  كلما 
 Gمتصلة، عر متسلسلة  يسوقونها   ،Xلنا& يمشي  كما  Aكرياتي 
 Jهذ6 &لمر Gلعا�& TكاE .جهتيE لي في مسيرتي ما يصرفني عن

�سالة.
كنت على عا
تي �كتب �]XE &لمسائل &لتي ��يد �T �ضّمنها 
 hفوجد ظرEفه  �فتح  Eجعلت  &لبريد،  علّي   
فو�  ،jليو& حلقة 
منها  كلمة  كل  Eلكن  Aيلها،  في  &سَمه  مرسُلها  يكتب  لم  �سالة 
تدّ[ على �نه يعرفني �Eنه شا�كني في بعض Aكرياتي Eصحبني في 
 Tّال من كاL مرحلة من طريق حياتي، فهو يذّكرني بأشيا1 ال يعرفها
معي. فسّرني برسالته، Eلكن �تعبني بمحاEلة معرفته �Eضاx علّي 
في هذ6 &لمحاEلة ساعاh، كنت �شتغل فيها عنها ثم �عو
 Lليها 
ألA Tهني قد تعّلق بها. فما &لذf كاT عليه لو �نه �تّم لي فرحتي 

بذكر &سمه؟
 jلشا& تا�يخ  في  &لُغّر   jأليا& بعض  عن  فيها  يسألني  Lنه 
 fلتسّلح &لذ& jفيها؟ عن يو f�E
&لحديث، لماA& لم �تحد$ عن 
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عشته بكل جو&�حي Eحفظت Aكر&6 بين جو&نحي، عّما صنَعت فيه 
 TL نصو� بابيل Aيقو[ لي: &سأ[ صديقك &ألستاE .هلها�E مشق

كنَت نسيت �نبا1 بلدr، يذّكرr بها، بمقالتك >Lلى بلدf &لحبيب< 
&لتي قر�ُتها �Eنا في &لمد�سة &البتد&ئية من �كثر من ��بعين سنة في 
كتا� &لمطالعة، Eنقشتها على ظهر قلبي مع &لكثير من كتاباتك 
&لتي لم يكن يخلو منها كتا� من كتب &لمطالعة &لمد�سية Eكتب 

.h&لمختا�&
�نا نسيت؟

كيف �نسى بلدE fصو�ُته �بد&ً �ماj عيني Eحبُّه في فؤ&
f؟ 
�لم �بذ[ له قّوتي �Eِقْف عليه لساني Eقلمي؟ هل قّصرhُ في بِّر6 
حتى يأتي من يّتهمني بعقوقه Eقد كنت به �بّر &ألEال
؟ �لم �كتب 
&لصحف  حمَلتها   hمقاال نضاله  Eفي عصف  جماله  في Eصف 
&لشمس  مسير   hفسا�  hعا&Aإل&E &لمنابر  �Eعلَنتها   hلمجال&E
Lلى كل مكاT، يوj لم يكن قد Eُلد Lّال E&حد من كل �لف من 
�هل &لشاj &آلT؟ �لم �عّر` &لناXَ ببال
 &لشا�E jغرX حبَّها في 
يعرفها،  يكن  لم  ممن  عنها،  مقاالتي  Lليها  Eصَلت  نفس  كل 

يها، &EE غوطتهاE ،مزتهاE بوتها�E ،جامعهاE عّرفته بمجتمعها
عر`  عرفها  َمن  �ماكن  �سما1  Eتلك  EشاE�A&نها...  بقاسيونها 
&جتال1  فاته  فقد  يعرفها  لم  &لدنيا، Eمن  في هذ6  &لجما[  مستقّر 

.
�حلى مشاهد هذ& &لوجو
بحبها،  &لبعد  على  قلبه  يهيم  لها  قا��  كل  جعلت  لقد 
&لمحب  تو�  لر]يتها  Eيتو�  لوصفها،   xلسما& على  Eيعشقها 
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 &Aصنعه بي. ما fما &لذ fلكن سلو& بلدE .صا[ &لمحبو�E لىL
صنعَت بي يا بلدf &لحبيب؟

�نا ال �شكوr بعد &هللا Lّال Lليك، TLE كاT &ألمل بإنصافك 
 fُمناE نأيتني عنك�E ،ما جفوُتكE لقد جفوتني .jبعد من &لنجو�
كلها &لقر� منك، �Eميتني بالرصا  يختر� صد�f حين &ختر� 
طُهرها  �حمت  ما  بنتي؛  Lلّي:   Xلنا& �حب  صد�  Eغد�&ً  ظلمًا 
Eال �عيت غربتها Eال توّ�عت عن مبا�=تها في Eحدتها، �ميتني 
لئّال يجر�   
�E �ّبز ترميك   T� لنفسي  لم �سمح  بالرصا  �Eنا 

&لو�
 خّديك.
بنا� &أللم ألنّفس به عن نفسي  �قو[ هذ& Eلو كاT مشتعًال 
كما يتنفس &لبركاT بإلقا1 &لحمم. Eلكن لماA& �قوله &آلT؟ Eما نفع 
 &Aلضعيف ال ُيعين؟ &لشكو� هللا، فلما E� ال يرحم fّلشكو� لقو&
عّما  غافًال  &هللا  Lيماني فحسبت   hُفقد غير6 شكو&f؟ Eهل  �بّث 
ُرُهم لَِيْوjٍ َتْشَخُص فيِه &ألَْبصاُ�}. يعمل &لظالموT؟ Lنه {Lّنَما ُيؤخِّ

*   *   *

ال يا مرسل &لرسالة، لم �نَس موطني Eلن �نسا6.
Jٌعليَّ عزيز hْ�َجا TْLE f
ِكر&jُبال َعَلّي  َضّنو&   TْLE �Eهلي 

لم �نَس �سبوx &لتسّلح Eلكن كنت �ُ�جئ &لحديث عنه حتى 
�صل Lليه، فلقد كاT تا�يخه سنة خمس Eخمسين �Eنا ال �=&[ في 
 ،jلكن �سالتك عّجلت بموعد &لكالE .كرياتي في عشر &أل�بعينA
فعفوكم يا �يها &لقر&1 &لكر&E .jلست �كتب &آلT صفحة من تا�يخ 
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&لبلد، بل �
TEّ قطعة من Aكرياتي �نا، �Aكر &لقليل &لذf قمت به 
.fبه غير jقا fلكثير &لذ& Tللمؤّ�خين بيا x
�E

لنا،  ال  علينا   jلشا& في  &لفرنسيين  عهد  على  &لجيش   Tكا
Eكانت قيا
ته بيد عدEّنا غاصب ��ضنا، فلم يكن يدخل فيه �حد 
من �Eال
نا. فلما كاT &الستقال[ Eتّم جال1 &لمستعمرين عن بال
نا 
&شتجرh &آل�&1: هل نأخذ هذ& &لجيش فنستفيد من تد�يبه Eننّظفه 
من �
�&نه Eُنصِلح من شأنه Eنجعله جيشًا Eطنيًا، �j نسّر� جند6 

Eننشئ جيشًا جديد&ً؟
Eكنت في سنة ١٩٤٣ &قترحت على &لصديق &لكبير جميل 
 hقد صا� &ألEقا`  تكن  (Eلم   jّلعا& &ألEقا`  مدير   Tلدها& بك 
 jيو fفي &لجامع &ألمو jُيقا  fهذ& &الحتفا[ &لذ xيد T� (J�&=E
 Jلصال& عليه  &هللا  �سو[  على   �Eمكذ  jكال فيه  فُيتلى  &لمولد، 
E&لسالE jُتنَشد فيه �ناشيد �يسر ما فيها &لغَز[ بالرسو[ EEصف 
مع   �
� كلها سو1  &لَباَبة  هذ6  من  �Eشيا1  AEكر Eصاله،  جماله 
ُيقا[ مثلها لشيخ &لضيعة فما بالك بسيد  &لرسو[ Eقّلة حيا1، ال 
 rهو &لشرE ،&فيها ما هو �شّد من هذE ؟j
&لبشر �Eفضل Eلد �
&لظاهر من 
عا1 &لرسو[ LEطر&ئه حتى َنِصفه بما ال ُيوَصف به Lّال 
&لسّلم   TEلذين يصعد& &لفرنسيين،  &هللا! Eكل Aلك بحضو� كبا� 
&لدE �&EّيقعدTE في &لسدJ &لعليا من &لجامع EيسمعوT هذ& كله، ثم 
يرTE هجوj &لناX على قر&طيس &لفستق (&لملّبس)، يتخاطفونها 
Eيتز&حموT عليها، في منظر ال يستطيع �عد� عدEّ لنا �T يهجونا 

.TEما ير TEهم يصّو�E ،صفهE هجا1ً عَمليًا بأكثر من
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فأخذh صديقي �نو� &لعطا� �حمه &هللا (EكاT يمشي معي 
حيثما مشيت) AEهبنا Lلى جميل بك �حمة &هللا عليه، فقلت له: 
�تحّب �T تعمل عمًال يرضى به عنك &هللا Eيحمدr به &لناX؟ قا[: 
نعم. Eكنت �عرفه من قديم عن طريق خالي ُمِحّب &لدين &لخطيب 
مسلمًا  �عرفه  حمص،  لمنطقة  محافظًا)   f�) متصرفًا   Tكا لّما 
متمسكًا بإسالمه. فلما قا[ نعم قلت: ُتبِطل هذ& كله، Eتأتي بشيخ 
&لقّر&1 يفتتح &الحتفا[ بآياh من كتا� &هللا، ثم �ُلقي �نا كلمة �Eنو� 

.h&لك &حتفا[ٌ خاٍ[ من تلك &لمنَكرA من Tفيكو ،Jقصيد
��يد  �Eنا  &لمولد.   J1&قر بغير   Tيرضو ال   Xلنا&  TL قا[: 
&لرئيس.  �ُغِضب   T�E  Xلنا& �ثير   T� �ستطيع  ال  Eلكن  &إلصال� 
&لمولد  من   Jألخير&  Jلتعطير&  fلكزبر& &لشيخ  فليقر�  قلت: 
له  نحن  نختا�ها   Jلمنّجد قصيد& توفيق  &لسيد  ُينِشد  ثم   ،
&لمعتا
في مد� &لرسو[ عليه &لصالE J&لسالj ال يكوT فيها شي1 يخالف 

.jإلسال&
Eلست ��يد &آلT� T �تكلم عن هذ6 &لحفلة Eما كاT فيها، 
في هذ6  �خر خطبتي  في  عنها. Eقلت  فأتكلم  Lليها   
�عو Eلعّلي 

&لحفلة (Eقد ُنشَرh في &لرسالة):
 Jلوحد&  jعال� Eالحت  &ألماني،  
َنت E &لنو�  لنا  بد&  لقد 
ِطو&[  لياٍ[ حو&لك  بنا   hمّرE قد طالما هجعناE .ّقت طبولها
ُE
 TAّ�E نقضى& jقت &لنوE لكنE ،]َخَبت &لعقوE فيها &لهمم hفتر
 jلنهضة: حي على &لفال�، فنفضنا عن �نفسنا غبا� &ألحال& TAّمؤ

Eنهضنا.
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لقد ُكتب على &لمسلمين �T يذّلو&، Eلكنها مرE J&حدE ،Jقد 
مّرE hلن تعو
 TL شا1 &هللا. لقد &نبلج &لفجر E&نتهى &لليل، Eبد& 
&لبيت  هذ&  في  فأقسمو&  E&لوحدJ؛  &الستقال[  نو�  &لنهضة،  نو� 
&ألطهر في هذ& &ليوj &ألنو� �نكم لن تنامو& Eلن تضعفو&، فما ينا[ 

&لمجَد نائٌم Eال E Tٍ&Eال ضعيف.
 Jلعز& معنى  عّلمنا  محمد،  على  &هللا  صّلى  محمد&ً،   TL
 Tإليما& لنا شرعة   xشرE ،لعلم&E لعقل& قيمة  E&لكر&مة، Eعّرفنا 
E&لعد[ E&إلحساT؛ فلنُعد Lلى ما شرx &هللا لنا على لساT محمد 
كتبها  كالتي  Eنبل  Eسمّو  مجد  صفحة  &لتا�يخ  في  لنفتح  نبّينا، 
 Jلسد& في   TكاE- &لرئيس  ��يت  (Eهنا  &لرئيس  �يها  فيا  �جد&
نا. 
 ،Tلّي) يا �يها &لرئيس، &�فع �&ية &لقر�L ينظرE يرفع ��سه -Jلصغير&
ثم &
ُعنا Lلى &لعمل شيوخًا لهم عزيمة &لشبا� Eشبابًا لهم حكمة 
 jيوE سية
&لشيو¥، ُتِجْبك من جنو
 &لحّق جحافل تصل يوj &لقا
 Jنابلس &لتي فيها جبل &لنا�. &عمل للوحدE لغوطة& jبأيا rليرمو&
 ،jإلسال& Jّال بها، �ِقْمها على صخرL لنا Jلكبر� فإنها حياتنا ال حيا&

فال تعبث بها &لزعا=E xال تزلزلها &ألعاصير.
&لدما1ُ   �Eلعر& في  ضّجت  Eلكنها  &لحكيم،  &لقائد  Lنك 
، فانشر &للو&E 1ُسق &لجيش، ليعلم  ُ̀ hْ في &ألغما
 &لسيو Eتلوَّ
نضح   fلذ&  jلد& Aلك  عرEقنا  في  يز&[  ال  �نه  E&لجّن  &إلنس 
&أل�G من بو&تيه في فرنسا Lلى �بو&� &لصين، Eفي قلوبنا Aلك 
&لنو� &لذf �ضا1 &لدنيا من &لمشر� Lلى &لمغر�، Eفي سو&عدنا 
&لتيجاE ،Tفي  له   hEتهاE  Tلطغيا&  �Eبر هّد   fلذ&  jلعز& Aلك 
�فو&هنا Aلك &لنشيد &لذf عال في كل مكاT، فكانت تخشع له 
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&لرE&سي Eتطأطئ &لشامخاh: ال Lله Lّال &هللا E&هللا �كبر.
*   *   *

&لمقاالh كاT عنو&نها  قبل Aلك نشرh سلسلة من  Eكنت 
>Lلى &لسال� يا عر�<، قلت في �E[ مقالة منها(١):

يا �يها &لقّر&L ،1ني ما جئت �صّب في �عصابكم قوJ ليست 
Eما  �عصابكم،  في  نامت  &لتي   Jلقو& �Eقظ  جئت  Eلكن  فيها 
�نكم  �نتم عليه Eلكن جئت ألُفهمكم  مما  جئت ألجعلكم خير&ً 
خيٌر مما �نتم عليه؛ جئت �ضرj جمرJ &لحماسة &لتي غّطاها في 
ثم  باهللا،  &لثقة   J
باستعا عليها  فأعينوني  &لكسل،   
�ما نفوسكم 
&لثقة بها Eبسالئق &لعرEبة &لتي �Eثتها EبعزJ &إلسالj &لتي كانت 
لها. E&علمو& �نكم TL فقدتم عّزتكم �Eضعتم سالئقكم E&بتعدتم 
عن 
ينكم لم تكونو& جديرين بمحمد، Eلم يكن لكم &لحّق في 
&الجتماx هنا في يوj مولد محمد، صّلى &هللا على محمد Eعلى 

�[ محمد.
يا سا
TL ،J &ألمم كاألفر&
؛ �ال يكوT &لرجل منكم �&ئحًا من 
عمله خائر &لجسم E&ني &لعزj، كل �مانيه �T يصل Lلى &لد&� فُيلقي 
بنفسه على �E[ مقعد يلقا6 قبل �T يستنفد &لجهد قو&6، فيجد في 
&لد&� Lشا�J بأنه ُ�فع 
�جة �E نا[ جائزE� J هبط عليه �L$ ضخم 
بّلله  &لعصفو�  ينتفض  كما  &نتفض  �نه  فيحّس  منسّي،  قريب  من 

______________________
(١) &نظر في كتا� >ُهتا` &لمجد< مقالة >Lلى &لسال� يا عر�< بجز�يها 

&ألE ]E&لثاني (مجاهد).
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&لقطر، E&نتعش كما ينتعش &لنباE�� h&6 &لماE ،1نشط كما ينشط 
&لجمل �ُطِلق من عقا[؟

�ال يكوT �حدكم مرخّي &ألعصا� خامل &لجسد، قد خّد�6 
�E يطرقه   ٍ
&لنعاX حتى ما يقد� �T يفتح عينيه، فيعدE عليه عا
من  Eيشّد  نا�&ً  
مه  في  &لغضب  فيشعل   TنساL يحقر6   E� لّص، 
�عصابه �Eتا�&ً، فيثب يريد �T يعلو &لجد&� �T� E يخوG &لنا�؟ 
�ال يكوT �حدكم تعباT كسالT، يجّر قدميه من &لَوَنى جّر&ً يظّن 
يطا�
E 6حش   E� فاجر   Eّعد فيلحقه   ،Gأل�& على  �نه سيسقط 
 Eَعد EيعدE هو ينطلق &نطال� &لقذيفة من فم &لمدفع &Aكاسر، فإ

x؟ َّEلغز&[ &لمر&
 ،Tفي �عصا� &إلنسا Jلمّدَخر& Jُلقّو& -Xهذ6 -يا �يها &لنا
 Jقو &ألمم  Eفي  &لخو`.  Eيبعثها  &لغضب  Eُيبديها  &ألمل  ُيظِهرها 
كهذ6 &لقوE ،Jما &ألمة Lّال &ألفر&
. �فال تحّس TL غضبَت �E فرحت 
 E� جهك يحمّرEE ،قلبك يخفقE ،xنبضك يسر T� جزعت E�
يتبّد[ Eيتغّير؟ فكذلك &ألمم: تكوT &ألّمة  يصفّر، Eجسدr كله 
نائمة �منة قد غلب عليها &لخمو[ Eشملها &السترخا1، فما هي 
 E� ً&يصر¥ فيها ينذ�ها خطر ،fيبعث &هللا لها &لقائد &لعبقر T� الL
 fَيِعدها نصر&ً مؤّ=�&ً، حتى تثب كما يثب &لجند E� ً&Eيحّذ�ها عد
 xتدE ،h&تصنع &لمعجزE لى سالحه، فتعمل &لعجائبL لمستريح&
&لتا�يخ حائر&ً من فعلها مشدEهًا. Eهذ6 هي &ألمثلة تمأل &لعصو� 
Eُتتِرx صفحاh &لتا�يخ، &ألمثلة من &لشر� E&لغر�، من &لقديم 

E&لحديث، حيثما تلّفّتم Eجدتم مثاًال.
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Eهذ& هو &لمثل &ألغّر &لذf ال تد&نيه &ألمثلة Eال تضا�عه في 
سمو6 &لنهضاh؛ هذ6 &لقرية &لتي كانت متمد
�E J&1 &لرما[، نائمة 
 Tبها &لمد fال تد� ،hلجد� فو� ظلما&E من &لجهل hفي ظلما
&لعبقريين  سيد  بيمينه  هّزها  فلما  &لتا�يخ،  بها  يسمع  Eلم  &لكبا� 
 jماL  TكاE 1لسما& &لعظماE ،1من كاT في &أل�G سفير  �Eعظم 
 >Jلمنو�& >&لمدينة   hمحمد ‘، صا� &ألنبيا1،  �Eفضل  &لرسل 

.Gيومًا عاصمة &أل� hلتي غد&
هّزها فإA& هذ6 &لرما[ &لمحرقة &لتي ال تعيش فيها &لحياJ ُتنبت 
&لسهوَ[ &لِخصا� E&لرياE G&لجّناh في &لشاE j&لعر&�، ALE& هذ6 
 Jلقاهر&E 
&لقرية &لضائعة تلد &لمدT &لعظاj: &لكوفة E&لبصرE Jبغد&
فتح   fلذ& &لجيَش  ُتخِر�  &لمتفرقة  &لقبائل  هذ6   &ALE  ،T&Eلقير&E
 &ALE ،Tفي ثلث قر Tملك ثلث &لعاَلم &لمتمّدE لغر�&E لشر�&
 &Eشد��E لدنيا& &لذين عّلمو&   Jُتنِجب &ألساتذ &لجاهلة  &ألّمة  هذ6 
&لخير E&لحّق   Jلبشر: حضا�& �هلها �Eقامو& �عظم حضا�J عرفها 
 
Eلبا�&E 
E&لجما[، ال حضا�J &لقتل E&لتدمير E&لمصائب E&ليهو

(E&إليد=) E&لقنبلة &لذ�ية!

 Lّال حر� Eنسير على سنن &لجدE 
Lنه ال ينقصنا لنعّز Eنسو
 T� E� يتحّمس &لعر� T� ّالL ننا ال نريدL .
تنّبه �E =عيم عبقرf يقو
يغضب &لعر� �T� E يخا` &لعر�، فتوقظهم &لحماسة �E يثيرهم 
Lلى ما كاT سبَب عّزهم  &لغضب �E يحّركهم &لخو`، فيرجعو& 

.Tهو &لقر�E ،صد&�تهم بين &ألممE تهم
Eسيا
تهم Eسعا
*   *   *
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>Lلى  فقلت:   T&لعنو& بهذ&  بعدها  Eكتبت  طويلة.  E&لمقالة 
&لسال� يا عر�<. هل تذكرTE يوj نا
يتكم من هذ& &لمذياx (�عني 

AL&عة 
مشق) Eهتفت بكم: Lلى &لسال� يا عر�؟
 Tفكا �E&نه  غير  في  جا1  ألنه   j&قو� يومئذ  كالمي  نقد  لقد 

ٍ مقفر. EكاT &لحّق مع هؤال1 &لناقدين؛ كاT &لحّق &E صرخة في
 (h&لك من ثال$ سنوA TكاE) 1&يت هذ& &لند
معهم ألنني يوj نا
لم يكن قد طلع هذ& &لفجر، Eلم يكن قد �شر� &ألفق بالنو�، Eكنا 
ال نز&[ في بقية من سو&
 &لليل، نتخّبط على غير ُهد� Eنمشي 

على غير &لطريق.
كنا نظّن �T &لطريق Lلى &لمجد E&لظفر LEلى غسل &لهزيمة 
Eمحو &لعا� هو طريق مجلس &ألمن Eهيئة &ألمم، Aلك &لطريق 
&لطويل &لملتوf &لذf يكمن في جنباته ُقّطاx &لطر� E&للصو  
ّمة) لّما  من &ليهو
. Eقد عصينا &لشيخ ُ
َ�يد&ً (�عني 
�يد بن &لصِّ

نصحنا فقا[:
&للَّو� بُمْنَعرِ�   fمر� �مرُتهمو 

فلم َيستبينو& &لّنصَح Lّال ُضحى &لَغِد
 J
&لجا  ��� fلذ&  ،fلخو�&  Xلعصر هو فا�& 
�يد  TكاE
حين ضّل عنها &لسا�TE فقا[ لنا: TL قضية فلسطين ال ُتَحّل في 
��Eقة هيئة &ألمم، Eلكن ُتَحّل على سفو� &لكرمل Eشو&طئ يافا 
بالحديد  Eلكن  E&ألشعا�  بالخطب  ُتَحّل  Eال   ،Xلقد& Eهضا� 
E&لنا�. �Eشهد للحّق Eللتا�يخ �نه قد قالها قبله �جل �عظم منه، 
َيبِن  لم  ما   
بنى ألمته من &ألمجا  fلذ& &لعصر   fقبله عبقر قالها 



٣٩٣

مثَله ألمته عظيٌم في هذ6 &لعصو�، هو عبد &لعزيز بن عبد &لرحمن 
&لفيصل �[ سعو
. TL من &لحّق �T �سّجل �نه كاE� T[ من عر` 
يوصل   fلذ& &لطريق  جميعًا.   Tآل& ��ينا6   fلذ& &لطريق  &لطريق، 
EحدL 6لى &ستعا
J &لحّق &لمسلو� E&لنصر &لضائع؛ طريق &لمعركة 
 Tّال من حمل سالحين: سال� &إليماL لحمر&1 &لتي ال يظفر فيها&


 في يد6.Eسال� &لبا�E في قلبه
لذلك �عو
 &ليوj ألنا
f مرJ ثانية: >Lلى &لسال� يا عر�<. 
�نا
f �مة لم تُعد تحتا� Lلى ند&ئي ألنه لم يبَق فيها نائم فأEقظه، 
Eال A&هل فأنبهه، Eال ناXٍ فأAّكرE ،6ال شحيح يضّن بالقليل من 

ينه حتى �سّخيه ��Eّغبه في &لبذ[ E&لعطا1. E شرفهE ماله على �ّمته
�نا
f شعبًا 
عا6 �ّبه Eهتف به قلبه، فلّبى قبل �T يسمع ند&ئي، 

فعالTAL jَ �عو
 فأصيح: Lلى &لسال� يا عر�؟
 f
&ليهو Eلكن  سال�،  لديهم   
&ليهو  TL قلت):   T� (Lلى 
ُجبَنه  يستر  متينة،  
بابة   E� حصينة  قلعة  في   Tيكو حينما  يقاتل 
بالحجا�E J&لحديد. Eلقد نّبهنا Lلى هذ6 &لظاهرJ &لتي ��ها كل من 
شهد معا�r فلسطين قائٌد كبير، �EفاG فيها E&فتخر بأنه �E[ من 
&نتبه لها، Eهو طه باشا &لهاشمي، EكاT &لحديث في فند� شط 
&لعر� في &لبصرJ، فقلنا له (�نا E&ألستاA &لصو&`): Lنك يا باشا 
لم تكشف شيئًا مستو�&ً؛ Lنها ظاهرJ في &ليهو
، ظاهرJ معرEفة من 
قديم من نحو �لف ��Eبعمئة سنة، حين �نز[ &هللا في كتابه قوله: 
ُجُدٍ�،   1ِ&�Eَ ِمْن   E� نةٍ  ُمَحصَّ ُقرً�  في  Lّال  َجميعًا  ُيقاتِلونُكم  {ال 
بأُسُهم بيَنهم شديٌد}. فُدهش Eقا[: �منت باهللا، لقد نسيت هذ6 

&آلية من كتا� &هللا.
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لعرضُت   jلكال& لي  يجو=   Tكا  E� &لوقت  يتسع   Tكا Eلو 
عليكم من Eقائع &لحو&
$ ما تمتلئوT منه عجبًا مما يجرf في هذ6 
&ألياj، ال في �ياj &لحر�، Eلكنني مع &ألسف ال �ستطيع. Eمع 
Aلك سأغامر fE��E لكم حا
ثة E&حدJ ��يناها في &لقر� &ألمامية: 
��ينا (�نا E&لشيخ &لصو&` Eفريق من �عضا1 مؤتمر &لقدX سنة 
 ،fنكليزL ضابط  عند  مخفر  في  محبوسًا  عربيًا  ��ينا   (١٩٥٣

، فسألو6 Eعند &لحد Jنه شوهد يجّر بقرL :]فسألنا6 ما شأنه؟ قا

 Eتلعثم، ثم تبّين �نه جا1 بها من &لجز1 
من �ين جا1 بها، فترّ
&لذf تحتّله Lسر&ئيل من فلسطين (Eال تنسو& �نني �تكلم في هذ6 
&لمقالة عن فلسطين قبل ثالثين سنة) فعجبو& منه Eقا[ له &لضابط 
&إلنكليزf: هل تستطيع �T تأتي بغيرها؟ قا[: نعم، TLE �عطيتني 
هذ& &لمسدX جئت بالحا�X &ليهو
f. فأعطا6 &لمسدE ،Xغا� 
فإA& هو يطلع عليهم �Eمامه  به،  فّر  &لرجل ساعاE hحسبو6 قد 

بقرتا�E Tمامه &لحا�X &ليهو
f مكتوفًا.
(�Eقو[ &آلAL :T& شككتم في هذ6 &لحا
ثة &لتي ��Eيها لكم 
Eعّمن  عنها  &لصو&`   Aألستا& فاسألو&  كثير-  �مثالها  من   fّلدE-
فإنني  &لمؤتمر &إلسالمي،  &لحديث من �عضا1  هذ&  كاT حاضر&ً 
قد شخت Eصرh �نسى &ألسماE ،1&لصو&` ال ينسى &سمًا �بد&ً. 

�عو
 Lلى ما قلته في هذ6 &لمقالة، قلت فيها):
يجب �T تعرفو& T�E تؤمنو& �نه لم يغلبنا &ليهو
 على فلسطين. 
Eمتى كاT &ليهو
 يغلبوT &لمسلمين؟ Eلكن غلبتنا &لدE[ &لقوية &لتي 
تحمي &ليهو
، &لدE[ &لتي �كرهتنا على &لهدنة Eلم نكن نريدها. لم 
ننهزj نحن، Eهل حا�بنا حتى ننهزj؟ Lنما &نهزَمت فينا &ألخال� 
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عرEبتنا  سالئق  ألجلها  Eتركنا  غيرنا   
بال من  &ستو�
ناها  &لتي 
�Eخال� 
يننا. Eلوال &لهدنة لقذفنا بإسر&ئيل Lلى &لبحر.

جّد
نا   TL  TE�
قا &هللا،   Tبعو Aلك  على   TE�
قا Eنحن 
قر�ننا  بر&ية  E&ستظللنا  Eحدتنا  Lلى  Eعدنا  
تنا &�L Lيماننا Eصدقنا 
Eتسّلحنا؛ فإلى &لسال� يا عر�. Lلى &لسال�، فإT كل &ستقال[ 
ال يحميه &لسال� قلعة مبنية على تّل من &لملح في مجر� &لسيل. 
 Gَّمعر حّق  &لمدفع  فم  يؤّيد6  ال  حّق  كل   Tفإ &لسال�،  Lلى 
لالغتصا�. Lلى &لسال� لتحمو& به Lيمانكم E�Eطانكم، Eتد&فعو& 

E& به عن �جد&$ �جد&
كم EلتذE ،عن عرضكمE به عن ��ضكم

�Eثا� �مجا
كم.
لقد كنا من عشرين سنة (Eال تنسو& �T &لمقالة مكتوبة من 

عونا Lلى &لسال� �لقت بنا &لحكومة في &لسجن،  &AL (ثالثين سنة
عليها  يتنّز[   hحكوما &لساحل  Eفي   Tلبنا Eفي   jلشا& في   TكاE
&لوحي من قصر &لصنوبر في بيرE ،hEكاT في كل J�&=E مستشا� 
&لمستشا�،  عند  كاتب  E&لو=ير  &لو=ير  هو  E&لمستشا�  فرنسي، 
Eعلى كل �&بية قلعة فيها جنو
 �عّدE& بنا
قهم لُيفِرغو& �صاصها 
في صد�E كل من يهتف باالستقال[، Eفي كل قلعة مد&فع موجهة 
 
Eبا� بلدنا بصو&عق من  لترمي  بالحّرية  تترّقب همسة  بلدنا  Lلى 

فتهدمه على �]Eسنا.
 h
فاحمدE& &هللا على �T فيها &ليوj حكوماh منا LEلينا AL& نا
كانت  بعدما  لنا   hصا� xلقال& T�E هذ6  منا،  ملّبيًا  �بد&ً   hجَدE
علينا، T�E &لرجل &لذf كاT قائد &لشعب في معركة &الستقال[ في 

ية �ياj &لثو�E Jكنت Eأل&E في &لمضايقE hفي &لساحاE x�&لشو&
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يومًا على ��X جماعة &لطال� نأتمر بأمرE 6نمشي �E&61 هو �ئيس 
جمهو�يتنا &ليوj (�عني شكرf بك &لقّوتلي �حمه &هللا).

فكيف كاT هذ& كله؟ كيف Aهبت فرنسا من هذ6 &لديا� Eما 
كنا نظّن �نها ستذهب؟ كيف جا1نا هذ& &الستقال[؟

نحن  Lنكلتر&؛ Eلكن  علينا  بها   h
يكن هدية جا لم  كّال، 
شعا�  Eفي  &لغوطة،   hجنا Eفي   ،Tميسلو �E&بي  في  =�عنا6 
&لجبل، Eفي سهو[ حماE ،Jعلى ضفا` &لفر&E ،hفي سفو� 
حلب، =�عنا6 بأيدينا Eسقينا6 بالما1 &ألحمر من 
مائنا، Eغّذينا6 

بمهج Lخو&ننا �Eبنائنا �Eحبائنا �Eجسا
 &آلال` من شهد&ئنا.
LEّال فهل تظنونه جا1 سهًال سائغًا بال كّد Eال تعب؟ فأين 
TAL ثو�&تنا، �Eين َصْبُرنا عن &لكسب E&لعمل LEضر&بنا ستين يومًا 
متتالياh (EكاA Tلك سنة ١٩٣٦ Eقد سبق &لكالj عنه) �Eين تلك 
&لبطوالh في مدT &لشاj كله؟ �نسيتم مقالتي >�طفا[ 
مشق< &لتي 
تناقَلتها سنة ١٩٣٦ ��بع EعشرTE جريدE ،Jُترجَمت Lلى &لفرنسية 
E&إلنكليزية فعجب مما فيها &إلنكليز E&لفرنسيوT(١)، &لمقالة &لتي 
&أل
بية،  بالصو�  &لخيا[ آلتي  Lلى سما1  �سُم  Eلم  فيها   xُبِد� لم 
Eلكْن Eصفُت مشهد&ً كاT على &أل�G من بطولة �طفا[ 
مشق، 
Eهي  Eتسّلقها  &لدبابة  على   Jبالمسطر هجم   fلذ& &لطفل  مشهد 
 fلوحش &لفرنسي &لذ& T� عتهE� بلغ من fُتطِلق &لنا�، &لمشهد &لذ
كاT في &لدبابة -يسوقها ليقتل بها �هل &لبلد Eيهدj بها 
�Eهم على 
�]Eسهم- تأّثر به حتى &ضطُّر �T يذكر Lنسانيته &لتي نسيها Eيفتح 

______________________
(١) Eهي في كتا� >
مشق، صو� من جمالها Eِعَبر من نضالها< (مجاهد).
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برجه �يقّبل �لصبي �يقّد� له قطعة شكالطة(١)؟
فهل تظّنو) () (مًة هؤال0 (طفاُلها تعجز عن () تنا% �ستقاللها 
بأيديها، (� تظّنو) (نها بعدما نالت �ستقاللها من فرنسا تعجز عن 
�قد  عنهم  (تعجز  �ليهو?؟   :BCأل�  Eمن كال �لحفنة   Hهذ قتا% 
�لعاَلم، �لم تستطع  بّرية في  لّما كانت (قوL ?�لة  حاCبنا فرنسا 
�، Oال Cنهر تو ،Cبعة (متاC) كا) عرضه Qلذ��لنهر  Rفرنسا () تجتا
�ستمّرS سنتين،  TCً؟ لقد غلبنا فرنسا في معا�بعد ثمانية عشر شهر

�ليهو?؟ Eمن حر Yفهل نجز
فلسطين،  في  �ليهو?  (ما�  ننهز�  لم  Oننا   ،Zلنا� (يها  يا 
�نهزمنا  �ألصيلة؛  (خالقنا  ال   ^Cلمستعا� (خالقنا  �نهزَمت  �لكن 
بالما%  �يمّد�)  �ليهو?   Cلذين يحمو) ظهو� �ألقويا0  (ما� ضغط 
�بذلو� في  ،bلسال��بالقو^ �ليهو?، فإلى �لسالb يا عرE؛ Oلى 
�لصحن ��لكرسي  �بيعو  ،bلسال�Oلى  �لغالي ��لرخيص،  سبيله 
 (O فإنه ،bللسال ��منعو� عن (فو�هكم ��بذلو� ،bلسال� ��شتر��
�سترجعتم كل ما بذلتم، �O) لم يكن معكم  bلسال�كا) معكم 
من   Hشتر��  ،bلسال� Oلى   .Hخرتمو?ّ� ما  كل  ينفعكم  لن   bسال

�طلبوH من �إلنس ��لجّن. ،Eلغر�� iلشر�
 bلحديد في (يديكم، �سال� bسال ،Eيا عر bلسال�Oلى 
�لعلم ��لما%، ��هللا معكم: � iألخال� bإليما) في قلوبكم، �سال�

�هللا بأمو�لكم �(نفسكم ينصركم �يثّبت (قد�مكم. �O) تنصر�
*   *   *

______________________
�لّشكالطة بتسكين �لكاq �بالطا0 تعريب كلمة >شوكوالته<. (١)
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-١٨٣-
�سبو� 
لتسّلح في 
لشا�

/لى 
ألستا* >(.).�.<: نعم، لقد كانت لي صال� بالرئيس 
شكرB بك 
لقوتلي 3حمه 
هللا؛ كنت �2356 في 4
23، على موعد 
غالبًا، �5حيانًا �*هب /ليه بال موعد /F 4عا /لى *لك 4
ٍ�. 5كنت 
 F5كا 
لوطنية  
لكتلة  �نشأَتها  لّما  
أليا�< <  Qجريد في  عرفته  قد 

لز35  4ير  من   �عد 5لّما  
لظاهرين.  �عضائها  من  بك   Bشكر

لتي   Xلطال
سنة ١٩٤٠ متحّمسًا �3يد �F �عمل، 5كانت لجنة 
كنت 3ئيسها سنة ١٩٣١ قد تفّرَقت 5تبّدلت حالها، لم �جد في 

لكتلة /ّال شكرB بك،  aلعاملين من 3جا

لساحة من 
لوطنيين 
5لقد كتبت خبر *لك فيما مّر من هذ2 
لذكريا�. عرفُته مناضًال، 
 F/5 ،ً
5عرفته 65ير
ً، 5عرفته 3ئيسًا، فما تغّير علّي قليًال 5ال كثير


لكتلة قد غّيرتهم 
لمناصب. hغير2 من 6عما Fكا

لعابد،  بك  علي  محمد  بالرئيس  قبله   �لي صال 5كانت 

لدين 
لحسني،  iلشيخ تا
5
لرئيس هاشم بك 
ألتاسي، 5
لرئيس 
� 5من 
لو36
h ال �ستطيع �F �حصيهم. 
3

لو6 hساm3 5جماعة من
من   Fكا  ،�
3

لو6  hساm3 بعض  5من  بل   ،h

لو36 من  5كثير 
/خو
ني �5 من تالميذB، 5لعّلي �جمع *كرياتي عنهم في حلقة �5 

.�حلقا� من هذ2 
لذكريا
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من  عجبت  نني  تصّد�  �هل  هذ�؟  في  �لعجب  �جه  فما 
�في  �لشا!  في  غيرها  مصر  في  �لحالة   ( +كر(  ثم  عجبك، 
�لكبر0،  ختنا  �مصر  خو�(،  كلها  �لعر7  قطا8 � �لسعو=ية. 
�لكن �لطباL تختلف بين �ألشقاE، �مصر ُتغِلق غالبًا على �لحاكم 
�ألبو�7 �ُتقيم =�نه �لُحّجا7 فال يوصل Nليه Nّال بمشقة � بكتا7، 
 Qبو�7 �لملو Rسائنا في �لشا! كانت مفتوحة، �ال تز�X8 7بو��

��ألمر�E في �لمملكة هنا مفتوحة لكل =�خل.
فإ+�  �يكّلمنا،  �نكّلمه  8�Zنا،  �8بما  �لرئيس  نز�8  كنا  لقد 
جاE( �لرسميا( �قفنا معه عند حّد �لقانو) ��ألعر�\. �كانت في 
=�8نا لوحة مكتوبة بخّط فا8سّي جميل لها Nطا8 ثمين، فيها حكمة 
حفظُتها �نا صغير �ال R�Z =�ئمًا �8ها مامي، هي: >حِسْن Nلى 
َمن شئَت تكن ميَرc، ��حَتْج Nلى َمن شئَت تكن سيَرc، ��ستغِن 
عّمن شئت تكن نظيرc<. فإ+� كنت في غير حاجة Nلى �لرئيس �Nلى 

�الستفا=j من منصبه فأنت مثله.
 kثال من  للمملكة  �أل�لى  Zيا8تي  في   08 كنت  �لقد 
على  يدخل  با=يته  من  �لقا=!   lلبد��  08 سنة(١)،  �خمسين 
�لملك �لمؤّسس �لعظيم عبد �لعزيز، فيقعد بين يديه يكّلمه كما 
يا  له:   Rيقو باسمه  ينا=يه  بل  منه حاجته،  �يطلب  يكّلم صديقه 
عبد �لعزيز! �لقد مشى على +لك بناcX جميعًا، فإ+� جاE موعد 
�لملك  مع  �قعد��  �ألطبا�،  �ُ�ضعت  �لمو�ئد  ُبسطت  �لطعا! 

يأكلو) معه مما يأكل منه.
______________________

(١) ُنشر( هذc �لحلقة سنة ١٤٠٦هـ.
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لملك فهد على سّنة �بيه 5/خوته يلبس مثل ما يلبس  
5هذ

ألسو4 
لذB يتخذ2 
لنا(، 65
4 على �بيه  aلعقا

لنا(، 5
تخذ 
� مع 
hللقا
5/خوته 3حمهم 
هللا فاستحد{ شيئًا جديد
ً هو هذ2 

لجامعا�، يكّلمهم كما يكّلم 
ألX �5ال24 5يجا5بهم كما  Xطّال

لمعّلم تالميذ2، يخاطبهم مخاطبة عفوية فيها 
ّطال� 5فيها  X5يجا

نكتة 5فيها فائدQ 5متعة.
يا �يها 
ألستا* 
لذB كتب /لّي: �ما تعلم �F قلمي 5لساني 
مريضاF�5 ،F مرضي هو 
الستطر
4؟ فلما*
 فتحَت لي 
لباX حتى 

خرجُت عن 
لموضو�؟
 hساmلر
عندB كال� كثير كثير عن 
لرئيس شكرB بك 5عن 

لفصل للقوa فيه، بل للكال� عن  
من قبله، 5لكنني ما �نشأ� هذ
 Qلجريد
 h
�سبو� 
لتسّلح 
لذB �بعدَتني برسالتك عنه. 5سيرq قّر

ألسبو� ما يملؤهم 4هشة 5يدنو بهم من غر
بته /لى  
من خبر هذ
حد /نكا3 ما يقرF5m، 5لكن /ياكم �F ُتنِكر5
 شيئًا منه، فإنه حّق 

5صد) ما 46� فيه على ما 5قع، بل نقصت منه.
 h

ألسبو� من 
لبذa في شر 

لذB صنعه 
لنا( في هذ F/

لسال� ما �3يت مثله 5ال سمعته 5ال قر�ته، 5/نه َليخطر على بالي 

لستا3  xلمتبّرعين طر
 hهللا لهؤال

آلF سؤ
a عجيب: لو كشف 
 Bّ�5 �
لسال 
5�35
 �ين سيذهب هذ ،Xلمحجو
عن 
لمستقَبل 
 hلعطا
يد ستحمله 5/لى �Bّ صد3 توّجهه، �فكانو
 يتسابقوF /لى 

5يتز
حموF على 
لبذa كما يتز
حم على 
ألخذ 
لنا(؟
 �
ألعماa بالنيا F� لكال� �5نا �علم
 
5لكن لما*
 �قوa هذ
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F�5 لكل 
مر� ما نوq؟ 5هم ما نو5
 /ّال �خير
ً فلن يجد5
 عند 
هللا 
 aبرته بمثقا/ vتتحّر Bلذ

لحّسا(  F
/ّال 
لخير، 5
هللا عند2 
لميز
فّسرها  كما   Q3ّلذ
 �عني  ال   .hشي عنه  يضيع  ال  عليه،  تقع   Q3ّ*
عندما   h

لهو في  تر
ها  
لتي   Qhبالهبا  5�  Qلصغير
 بالنملة   Fأل5لو

�عني  بل  
لمظلمة،  
لغرفة  /لى  
لطاقة  من  
لشمس  شعا�  يدخل 
 X3لكها
 من   Q3ّلذ
  h
�جز بل  
ألتو�)، ) 
لعلمي  بالمعنى   Q3لذ

 h5صل /لى علمنا 5جو4 شي F/ 5ما هو �قل منها ،(�
إللكتر5نا)

هو �قل منها.
*   *   *

�عو4 /لى 
لموضو� 
لذB قطعتني 3سالتك عنه.
� تطلب تقوية 
لجيش 
لّما تتالت 
لطلبا� 5تعالت 
ألصو
 Fبك 5ُمنا2، 5كا Bلرئيس شكر
5تسليحه، 5كاF *لك هو مقصد 

لخز
نة تكا4 تكوF فا3غة  F� لساعة، 5جد
في تلك 
أليا� 3جَل 
 aنية ضعيفة ال تتحمل �ثقا
5
لميز ،�ليس فيها ما يفي بثمن 
لسال
 x5لدكتو3 معر
 Fمفتوحًا، 5كا �
لسال h

لتسليح. 5كاF باX شر

لد5
ليبي �a5 من كسر 
حتكا3 
لغرX بيَعه(١) 5جعلنا نهّد4 �5ًال 
فّكر  عندئذ  به.  هّد4نا  ما  نحّقق  ثم   Fمكا كل  من  سنشتريه  بأننا 

لشعب 
لكريم، 
لكريم 
لنفس 5
ليد. ال �عني 
لشعب  

لرئيس بهذ

لعر5بة،  F

لشامي 5حد2 بل 
لشعب 
لعربي في كل بلد من بلد
�5خّص منهم 
لمسلمين 
لذين يعلموF� F من ُينِفق 5
حد
ً سيأخذ 

لرئيس يعلم  Fسبعمئة. كا -Fإليما
بدله -/F �خلص 
لنية 5صد) 

______________________
(١) كلمة >بيعه< مفعوa به الحتكا3.
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 Fستمّد2، 5يكو
 F/ 2ستنجد2، 5ُيِمّد
 

لشعب ُينِجد2 /* 
�F هذ
معه �بنا2m جميعًا حين يدعوهم:

في 
لّنائباِ� على ما قاaَ ُبرهاناال يسألوFَ �خاهم حيَن ينُدُبهم

� فكانت 
لتجِربة ناجحة 4
ئمًا، 
لقد جّربنا *لك منهم مر

لدين   iتا 
لرئيس  �يا�  
لفقير  يو�  حديث   
تنسو لم  �5حسبكم 
كنت  لّما  فيه  فعلت  5ما  خبر2،  عليكم   �ُ435�  Bلذ
 
لحسني 

قاضي 
لنبك سنة ١٩٤٢.
�عو4 /لى 
لحديث عن شكرB بك 5عن �سبو� 
لتسّلح. لقد 
 ً
4عانا يومئذ في جملة من 
لعاملين 
لذين �قامو
 من �نفسهم جنو4

لوطن، يأتمرF5 بأمر شكرB بك ال ألنه 3ئيس 
لجمهو3ية  
لهذ

بل ألنه 
لزعيم 
لمناضل.
فبد�ُ� �*يع سلسلة من 
ألحا4يث من /*
عة 4مشق، 5كاF لي 

لجمعة من كل �سبو�. 5عندB بحمد  Qئم بعد صال
فيها حديث 4

لحديث ألنني كنت �كتب �حا4يثي،  

هللا صوQ3 مكتوبة من هذ

لكتابة  vبتر Q3لخسا
5قد �34كت لّما 5جد� هذ2 
لصوQ3 مبلغ 

ألسف؟ /F لي في 
لمملكة  Qألحا4يث. 5لكن ما فائد
 a3تجا
5

آلF /حدq 5عشرين سنة(١)، �حّد{ فيها كل يو� من 
إل*
عة 5كل 
� 5خطبًا، فكم 

لر
ئي، �5ُلقي خالa *لك محاضر �سبو� من 

مجلَّد
ً يخرi منها لو �نها ُكتبت؟
تذهب   F� قبل  �ُ*يع  �نه  
لحديث   
هذ  
5mتقر  F� قبل  �5نّبه 

______________________
(١) من سنة ١٣٨٣ (١٩٦٣).
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سمها فدعوناها  
ليهو4 على طمس  �عّنا  
لتي  فلسطين،  بقية  منا 
 
>فلسطين<، 3�5غمو  :
قولو 
لعرX؟  �يها  يا  
لضّفة  ما  
لضّفة<. <

ليهو4 بـ>
السم< حتى يقّد3كم 
هللا على /3غامهم بـ>
لفعل<. xنا�

*   *   *
 ً
5هذ
 نّص 
لحديث 
ألa5 من 
ألحا4يث 
لتي �ُ*يعت تمهيد

ألسبو� 
لتسّلح، �ختا3 منه 5ال �عرضه كله(١). قلت:
فيه  �حّدثكم  5لست  
لتسّلح،  �سبو�  عن  
ليو�  
لحديث 

سترضاh لّلجنة 
لعليا (�5*كر �نه كاF من �عضائها صديقنا 
ألستا* 

لموّجه له 
لمعنّي به فخامُة  Fبابيل فلعّله يكتب عنها) 5ال أل �نصو

لعمل له 5
لمشا3كة فيه 5
جب شرعّي  Fلرئيس، بل ألني معتقد بأ

5عقلّي 55طنّي. يدعو 
لدّيَن /لى *لك 4يُنه، 5
لعاقَل عقُله، 5
لوطنيَّ 
 F5طنيُته، 5لوال *لك ما قلت فيه كلمة، �5نتم تعرفونني 5تسمعو
لي من �كثر من خمس 5عشرين سنة 5تقرF5m لي من ثالثين سنة، 
فهل 5جدتموني بعت قلمي يومًا ألحد، �5 4فَعتني منفعة �3جوها 

�5 مضّرQ �خشاها /لى �F �قوa بلساني ما ال يؤمن به قلبي؟
5لست �قوa هذ
 تمّدحًا 5فخر
ً، بل ألحملكم على تصديق 
 F� لى/ iلكم؟ 5هل تر5نني �حتا aقو� 
ما �قوله 
ليو� لكم. 5ما*

لنها3،  3
بعة  في  
لشمس  بوجو4  �5قنعكم   ،�
لو
ضحا �5ّضح 


لعمل على 
لتسّلح ضرQ35 الX6؟ F� �5ثبت لكم
______________________

 xُهتا<  Xكتا في  5هي  5فلسطين<،  
لتسلح  >�سبو�  مقالة  
نظر   (١)

لحديث سنة ١٩٥٥ (مجاهد). 

لمجد<، 5قد �*يع هذ
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لعرX، 5هل في  بال4  
لبلد كله، 5هل في   
5هل في هذ
 Qلظاهر
4يا3 
لمسلمين جميعًا 3جل 5
حد يشّك في هذ2 
لحقيقة 

لخطب   �سال  F� 5هي   ،Fعينا 5جهه  في  من  كل  ير
ها  
لتي 
 F�5 ،Bلم يُعد ُيفيد 5ال ُيجد q5لشكا
5 �5
لبيانا �5
لتصريحا

لتي تفهم بها /سر
ئيل هي لغة 
لمدفع، �5ننا عرفنا  Qلوحيد

للغة 


للساF؟ 

آلF كيف نكّلم /سر
ئيل بهذ
 3
هذ
 يا �يها 
لسامعوa5� F قر
3 ستتخذ2 
لحكومة (�عني قر
 3

لتسّلح)، فيقوa لها 
لشعب صدقت، 5نحن معك. هذ
 هو 
لقر

لذB يترجم عن �فكا3 
لنا( جميعًا 5يعّبر عن �3
ئهم جميعًا، من 
3جل 
لسو) /لى موظف 
لديو
F، /لى تلميذ 
لمد3سة، /لى عامل 


لحقل. �
لمعمل 5فال
لقد 
ستطعت 
آلF� F �3فع �3سي 
لذB طالما �حنا2 
لخجل 

لخجل من 4يننا 
لذB يأمرنا  ،�في هذ2 
لسنين 
لسبع 
لماضيا
 �
�F ُنِعّد للعد5ّ ما نستطيع من 
لقوQ من 
لحديد 5
لبا453 5
لطيا3

لصحف  به  65لزلنا  
لمنابر  به  فأعد4نا كالمًا حّركنا   ،�5
لدبابا
تدّنسها   F� 
لعر5بة  
لخجل من سالئق  
لبر)!   vبه �سال 5هز6نا 
نحن  نبتعد  ير
نا   F� 
هللا  من  
لخجل  
لهزيمة،  �خال)  بالعا3 

لمسلمين عن قتاa كالX يهو4 بعدما قاتل �جد
4نا 
إلمبر
طو3يتين 
قلب  في  5نحن  نقاتلهم  ال  5
لر�5.  فا3(  
لعاَلم:  35ثتا  
للتين 
بال4نا مد
فعين عنها 5قد قاتل �جد
4نا فاتحين في �قصى 
أل�3! 
5في  
لقد(  في  تر5نها  
لتي  هي  
لنتيجة  فكانت  �5هملنا  قّصرنا 


ألمامية. qلقر
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 F/ لكم بأسف aألمامية (�5قو
 qلقر
هل تدF53 ما حديث 

ألمامية صا3 
آلF تا3يخًا ُيرq5)؟ لقد 5قفُت في  qلقر
حديث 

لبلدQ على صخرQ مقفرQ، 5بساتينها �مامها يضحك   
َقْلقيلَية فإ*
فبقَيت   Qلبلد
 �ّما  
لسو
قي.  5تغّني  
ألشجا3  5ترقص  
لنبت  فيها 
 F/ ثانية   Qمر  a�5قو) لليهو4  فأُعطَيت  
لبساتين  �5ّما   ،Xللعر


لبساتين �يضًا �ُعطيت لليهو4 5ال �قوa �خذها 
ليهو4).
5لقد كاF �هل قلقيلية يقفوF معنا لّما كنا في 
لمؤتمر سنة 
 :Fيقولو Qلشجر
١٩٥٣ 5*هبنا نز35ها، كانو
 يشيرF5 بأيديهم /لى 
5تعّهدتها  �3ضي  في   Bبيد 36عتها  لقد  
لشجرQ؟  هذ2   F5تر�
هذ2   F5تر� 
ليهو4!  ثمَرها  �كل   ��5ثمَر  �كبَر فلما  5سقيتها، 

لساقية؟ لقد شققتها �5جريتها، فلما ساa ماmها عذبًا سائغًا شربه 

ليهو4! 5بيوتنا 
لتي عّمرناها بأيدينا �قا� فيها 
ليهو4، 5ُفُرشنا 
لتي 

فرشها لنا نساmنا نا� عليها 
ليهو4.
5في كل شبر من فلسطين بقعة حمر
h من �ثر 
لد� 
لزكي، 

لذين سقطو
 صرعى 4فاعًا عن بيوتهم 5قريتهم 5عن  h

لشهد �4


لذين *بحهم 
ليهو4. aألطفا
5 hلنسا
شرفهم 5عن 4ينهم، �45 
لقد 5قفنا في َقْبَية على �نقا� 
لمد3سة 
لتي ضربها 
ليهو4 

ألنقا�،  5نبشنا  5
لتالميذ،  
لمعّلم   �فما سنتين  من  بالقنابل 
حوله  من  فني  قد  عظم  من  بيد  يشير  صغير  طفل  هيكل  �35ينا 

للحم، يفتش في 
أل�3 عن عربي من 
لثمانين مليونًا، عن مسلم 

ليو� �لف مليوF) ينقذ2 من هذ2 
لحفنة  
من 
لستمئة مليوF (صا53


آلفا) من 
ليهو4، فلم يجد. *
من ُشّذ
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لم يوجد يومئذ 5لكن �3جو �F يكوF قد 5ُجد 
آلF، 5ُجد 
من ينتقم لتلميذ مد3سة قبية، من يثأ3 للحبالى 
لالتي بقر بطوَنهن 
 aليهو4، لألطفا

لالئي قطع �ثد
hهن  hليهو4، للنسا
خنا6يُر 
لبشر 

لذين *بحهم 
ليهو4 على �عُين �مهاتهم، لقبية 45ير ياسين (5لم 
 Bلذ
 تكن جريمة صبر
 5شاتيال قد 5قعت)، للمسجد 
ألقصى 

ألبرياh من 
لمصّلين،  2 �4
ضربه 
ليهو4 بالبا453 3�5
قو
 على ثر


إلسال�. Qلعربية، 5لعّز
للكر
مة 
فهل في 
لسامعين من يشّك �5 يتر44ّ �5 يحتاi /لى �F �3ّغبه 
�ُثير في   F� /لى   iفيهم من يحتا 
لتسّلح؟ هل  
لبذa ألسبو�  في 
نفسه 
لحماسة �5 �5قظ فيها 
إليماF؟ هل فيهم من ُيعِوF� 26 �بّين 
 hلعطا
 
له �F ما يدفعه 
آلF هو 
لذB يبقى له يو� 
لقيامة، �5نه بهذ
 ،Fباللسا جها4   :�34جا 
لجها4   Fأل 
لمجاهدين  من   Fسيكو

ألّمة  F/ لكم aقو� F� i5جها4 بالنفس؟ هل �حتا ،a5جها4 بالما
�بو
بها، 5ال  على  
لجاثم  
لغا34  بالعد5   Q4 مهدَّ مثلنا   Fتكو 
لتي 

لقليل للتسّلح 5لالستعد
4، تذهب بذلك  hلشي
تبذa من مالها 


لقليل 5
لكثير؟
 .aلما
  )�35 
لربح  يذهب   F� قبل  �3باحكم  من   
فأعطو
 .vألمال
�عطو
 من �جو3 �مالككم قبل �F تخرi من �يديكم هذ2 
 .�
5
لثمر 
أل�3   
تخسر5  F� قبل  �3ضكم   �
ثمر من   
�عطو
ما  5فر  من   
�عطو 53
تب.  بال   
تبقو  F� قبل  53
تبكم  من   
�عطو
تتخّلوF عنه من 
لكماليا�، فإF من ال يستغني عن 
لكماليا� في 

لمقا� ُيضطّر يومًا �F يستغني ُمكَرهًا عن 
لضر35يا�. من  
مثل هذ

لعر( 
لتي  �كاF عند2 عر( فليد� ثمن علب 
لسكاكر 5نفقا
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لتسّلح 5ُيعِلن *لك للمدعّوين، يشكر2 
لنا(  Fعي /ليها للجا
ال  4
 hلحّنا

آل( 5 vله مأتم فليتر Fلخير. 5من كا
5يكن قدQً5 لهم في 

لثالثة 
أليا� 5
أل3بعين 5هاتيك 
لبد� 
لتي ال يرضاها  �5حفال

لتسّلح،   Fللجا *لك  تكاليف  5ليدفع  
لدين،  يقّرها  5ال  
لشر� 
 F� يمكن ً
5لُيعِلن *لك للنا(. 5من كاF يريد �F يشترB ثوبًا جديد
يستغني عنه �5 تحفة �5 لوحة فليدعها 5ليدفع *لك للجنة 
لتسّلح، 
 ،Q3لصو
 Fمكا aالستقبا
5ليجعل لإليصاa /طا3
ً يعّلقه في غرفة 
5ليثق �نه يكوF �جمل من كل صوQ3 فّنية. 5من كاF يذهب /لى 
 Qجر� 5ليدفع  مرتين  فليذهب  
ألسبو�  في   �
مر ثال{  
لسينما 

لتسّلح، �5 فليرجع /لى عقله 45ينه 5يد� 
لسينما  Fلثالثة /لى لجا


5َيُتب منها 5يجعل نفقاتها ألسبو� 
لتسّلح.
5كل ما يمكن 
الستغناh عنه فلنستغِن عنه لنجعل ثمنه سالحًا 
ند
فع به عن بال4نا، 5نسترجع به �3ضنا من عد5ّنا، 5ُنخِلص 
لنية 
 Fأل ،ً
فُنرضي بذلك 3بنا. 5يستمّر *لك 4
ئمًا، ال �سبوعًا 5
حد
.X
4 بالعد5ّ 
لجاثم على 
ألبو 
لكماليا� ال مكاF لها في بلد مهدَّ

 hنتها
/F من حّق 
لرجل �F يستريح في بيت 5يستمتع بعد 
عمله 5يستلقي 5يأخذ جريدته 5قهوته، 5لكن /F شّبت 
لنا3 في 

لد
3 ال يبقى للمتعة 5
لر
حة مجاa؛ كّال، 5ال للطعا� 5ال للمنا�. 
 vنتر 
لخطر  
لضر35يا�، 5لكن في حالة  
لطعا� 5
لماh من   F/
/لى   

ضطُّر5 فلسطين  �هل   F/ بالكماليا�؟  فكيف   �
لضر35يا

لدفا� عن �نفسهم، كل يد
فع بسالحه عن بيته 5عن حريمه 5عن 

هللا �نتم على �F لكم جيشًا يد
فع عنكم 5ال يد�  
�5ال24، فاحمد5

لجيش  

هللا �F يجعل هذ 

لعد5 يصل /لى �بو
X بيوتكم، 5
4عو
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 F� حد منكم
بأيدB من هو منكم مخلص لكم، لئال ُيضطّر كل 5
يد
فع عن بيته  بنفسه �F� 5 يهرX منه تا3كًا ماله �5ثاثه فيه.

ال  قليًال   ،aلما
 من  قليًال  /ّال  
لجيش   
هذ منكم  يريد  ال 
يزعجكم 5ال يبقيكم 4فعه بال طعا�. فإ*
 شّحت نفوسكم 5غلب 
 
فا*كر5 
لنفو(-  في   Qفطر  aلما
 -5حبُّ   aلما
 حّب  عليكم 
/خو
نكم من �هل فلسطين؛ َمن كاF �كثر ماًال فخرi على 5جهه ال 
يملك شيئًا. �فليس خير
ً لكم �F ُتعطو
 قليال ليبقى لكم 
لكثير، من 
�F ال تعطو
 شيئًا 5ال يبقى لكم شيh؟ 5
نو5
 عند 
لعطاh 3ضا 
هللا ال 
 

لنا(. قولو
: هذ hلُحّكا� 5ال ثنا

لتفاخر 5ال 
لتظاهر، 5ال 3ضا 

بتغاh 5جهك، فاخلفه علينا 5
كتبنا به مع 
لمجاهدين  X3 ندفعه يا

بأمو
لهم في سبيلك.
 h

لشهد �
53� F/ :لشا�
5
لسامعا� من �هل  Fلسامعو
يا �يها 
 Qتصر� بكم، 5صخر hلدما
تنا4يكم من كل بقعة في فلسطين، 5
*لك  كل   ،Fلقر�
5 5
إلسال�  5
لعر5بة  
لماضي  �5مجا4  
ألقصى 

هللاِ،  سبيِل  في   
لُتنِفقو  Fَُتْدَعو  hِهؤال �نُتْم  بكم: {ها  
ليو�  يهتف 
فمنكْم َمن َيبَخُل، 5َمْن يبَخلْ فإّنما يبَخُل َعْن نفِسِه، 5
ُهللا 
لغنيُّ �5نتُم 


لفقر
F/5 ،hُ تتولَّو
 َيستبدaْ قومًا غيَركْم ثم ال يكونو
 �مثاَلُكم}.
*   *   *


الجتما� 
لكبير في  Fلسبت ١٩٥٥/١٢/١٠ كا
5في يو� 

لجامعة 
لسو3ية (جامعة 4مشق 
آلF)، فامتأل� مقاعدها  i مد3َّ
 �5ُسّد حولها،  من  
لنا(  5
حتشد  
لمقاعد،  بين   �
5
لممر
5حضر  
لمحشر،  يو�  كأنه  يو�   F5كا /ليها،  
لمفضية   �3

لشو
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لحكومة 5لجنة 
ألسبو�،  a35جا hلوجها
5 hلعلما
شكرB بك 5
.�حتى كأنه لم يبَق في 
لشا� �حد لم يحضر حفلة 
الفتتا


لذB �قوله حقًا) /F خطبتي كانت  Fكا F/5) aقو� F� �5خجل
هي عما4 هذ2 
لحفلة. 5
لخطبة مكتوبة عندB، ال �نقلها كلها /لى 
هذ2 
لحلقة من 
لذكريا� ألنها طويلة، 5لكن �نقل منها ما يتسع 

لنقله 
لمكاF(١). قلت:
 �� هذ2 
لمنابر �5قا�3 
لفرساF في حلبا
�نا �متطي صهو

لبياF من ثالثين سنة /لى 
آلF، فلم تحرF علّي هذ2 
ألعو
4 5لم 

أل3بعة  
ألحا4يث   Fلعشّية؛ ال أل
 /ّال هذ2  
لخطب  علّي  تتعّسر 
 �
لتي �لقيتها في 
لتسّلح (5قد نقلت /ليكم 5
حد
ً منها) قد 
ستنفَد

لخطيب 
لحماسة  �كل ما لدBّ من صو3 �5فكا3، بل ألF سال
 ،Fلعيو
5
لعاطفة 
لتي يستد3ّ بها 4مو�  Xلقلو

لتي يهّز بها �5تا3 
5
لخطيب ُيسِكر 
لسامعين  .�
لليلة /لى 
لميد
F بال سال a�5نا �نز
 ،Fفيلّبو Fهم فُيدَعو

لبالغة 5يجيئهم 5قد �*هب 
لسْكر ُقو Qبخمر
 .Fلبيا
 Qلليلة سامعين صاحين لم تلعب بألبابهم نشو
�5نا �5
جه 
5ما لي 5للخياa؟ ما لي 5للشعر 5عندB من 
لحقائق 
لو
قعة ما 

ُيغني عن حيك 
ألساطير؟
على  
لطريق   F5كا مصر،  /لى  3�5بعين  سّت  سنة  *هبُت 
فلسطين فأقمت فيها عشرQ �يا�، 5كاF لي فيها �صدقاh من 
لوطنيين 
قعو4هم  على  
ليهو4،  5قيا�  قعو4هم  على  فُلمُتهم  
لعاملين، 

______________________
 �
فتتا >في   F
بعنو 5هي  
لمجد<،   xُهتا<  Xكتا في  كلها  
لخطبة   (١)

�سبو� 
لتسلح< (مجاهد).
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أليدB منقبضة  F/ 

لسال�، فقالو h
5/همالهم جمَع 
لماa 5شر
5
لنفو( شحيحة. قلت: ال، بل �نتم 
لمقّصرF5. قالو
: هذ
 تاجر 

من �غنى 
لتجا3، فهلّم بنا /ليه تنظر ما*
 نأخذ منه.
5*هبت معهم /ليه في مخزF كبير حافل بالشا3ين، 5حوله 
5كّلمنا2،  5جماًال.  35جولة  صّحة   F
يتفّجر  Fشاّبا له   F
5لد

لمنطق  4�5ّلة  
لدين  شو
هد  من  عليه  �قد3  ما  كل  له   �5حشدُ
3
سية،  Qنية على صخر

لشعو3، فإ*
 كل ما قلته كنفخة 5 �
5مثير
 xنا ال �قّصر، �عر� :aترتّج منها. 5قا F� ما �حّست بها فضًال عن

لذB �قد3 عليه. قلت: 5هل �عطيت مثل  Qجبي 4�5فع كل مر
5

لذB يعطي تجا3 
ليهو4؟ قاa: 5هل تمّثلني بتجا3 
ليهو4؟ قلت: 

5هل �عطيت مرQ مالك كله؟

لذB يخاطبه مجنوF 5قاa: مالي  F� فُشد2 5فتح عينيه، 5ظّن
كله؟! 5لما*
 �عطي مالي كله؟ قلت: /F �با بكر لّما ُسئل 
لتبّر� 

v �بو بكر، 5هل �نا مثل �بي بكر؟ * :aللتسّلح �عطى ماله كله. قا

قلت: عمر �عطى نصف ماله، 5عثماF جّهز �لفًا...

هللا،  aيا �خي، �5لئك صحابة 3سو :aفلم يَدْعني �كمل 5قا
في  
لبال4   F�  qتر �ال  قلت:  منهم؟  نحن  �ين  عنهم.  يرضى  
هللا 
خطر �5ننا /*
 لم ُنعِط 
لقليل *هب 
لقليل 5
لكثير؟ قاa: يا �خي 

هللا يرضى عليك 
تركني بحالي. �نا 3جل بّيا� شّر
h ال �فهم في 

لسياسة 5ليس لي بها صلة، 5هذ
 مالي حّصلته بعر) جبيني 5كّد 
 B44فعه �5بقى �نا 5�5ال� F� يميني، ما سرقته سرقة، فهل تريد
�5حفاB4 بال شيh؟ قلت: ما نطلب مالك كله 5لكن نطلب ُعشر2. 
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قاa: 4فعت ما علّي، ما قّصر�. �5عرَ� عنا �5قبل على عمله.
يا ساQ4، هذ2 حا4ثة �53يها لكم كما 5قَعت، 5لو كاF يجو6 
لي لعّينُت 
لبلد 5
لتاجر، 5لوال �ني قر�� في جريدQ من 
لجر
ئد 

/شاQ3 /لى قصة مثلها ما عرضت لها.
�، 5*هبت من سنتين (�B سنة ١٩٥٣) 
5مّر� سبع سنو
بمخيَّم  
لطريق  في  5مر3نا  
لقد(،  في  
إلسالمي  
لمؤتمر  /لى 

لالجئين �5قبل 
لنا( يسّلموF علينا، 5/*
 �نا بشيخ �بيض 
للحية 

لتقت  لّما  �حسسُت   ،Xلثيا
  }ّ3 
لصدغين  غائر  
لظهر  محنّي 

لعيناF كأF قد برَقت عينا2 برقة خاطفة 5كا4 يفتح فمه بالتحية، ثم 
 �
تماسك �5غضى 5
3تبك كأنه يريد 
لفر
3. فلما 
نتهى 
لسال� 3
مني 45خل في غما3 
لنا(. 5لبثت �فّكر فيه من هو �5ين قابلته، 
فما لبثت �F *كرته، 5تكّشف لي 
لمنسّي فجأQ كأني كنت في غرفة 

مظلمة سطع فيها 
لنو3.
�لححُت  فلما  فتجاهلني،  5كّلمته   .Q4سا يا  هو  هو،  /نه 
عليه 
عترx. 5لم �شمت به، 5معا* 
هللا �F ير
ني �نحد3 /لى هذ2 

لدv3. 5لم �6ُِعجه بلو� �5 عتاX، 5لكن كاF في نظرتي ما يوحي 
بالكال�، لذلك 
ستبقني فقاa: ال تُقل شيئًا، هذ
 هو 
لقَد3، 5لو 
كاF هللا /3
Q4 أللهمني �5لهم /خو
ني 
لتجا3 
لنزa5 عن نصف ما 
كنا نملك. قلت: �5َلم يبَق لك شيh؟ فابتسم 
بتسامة حزينة يقطر 
من حو
شيها 
لدمع 5قاa: بلى، بقي 
لكثير؛ بقَيت 
لصّحة 5
لثقة 

في 
هللا، 5بقي هؤالh. �5شا3 /لى 
مر�Q عجو6 5طفل صغير.
 ،Qجعلنا عبر F� لحمد هللا
 :aهللا. قا
قلت: ال تيأ( من 3حمة 
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5لكن �3جو �F يكوF /خو
ننا في 
لشا� 5مصر 5
ألF43 قد 
عتبر5
بنا. 5نظر� /لى 
لطفل فسمعت 
لعجو6 تقوa له: قّبل يد عّمك. 

لثوX كز3ّ من  Xلبر4 يبد5 من ثقو
فجاh 5جسد2 
لمحما3ّ من 
)، �5نا في  
لو43 �خَذ� تتفّتح عنه 
ألكما�. كاF بثوX 3قيق ممزَّ


لمعطف 
لثقيل 5
لعباQh من فوقي �5ُِحّس 
لبر4 يقر� عظامي!
يكن  5لم   ،aألسما
 هذ2  كتمّز)  يتمّز)  بقلبي  �5حسست 
معي ما �ساعد2 به /ّال �F نزعت 
لعباQh فلففته بها، 5قلت لنفسي: 
/ّال  �جد  فلم  �كّلمه  35حت   .ُaلحا
 يسَعِد  لم   F/ 
لنطُق  فلُيسَعِد 

لشيخ �بو2، فقالت 
لعجو6  F� قلت له: �تحّب بابا؟ �حسب F�
للولد: قوa له: بابا في 
لجنة. قاa: بابا في 
لجنة. �عا4ها بلهجته 
 F� �كأنه ببغاh ليس يدB3 ما يقوa، فسكتُّ حائر
ً ملتاعًا. ثم �43ُ
�قطع حبل 
لصمت بأBّ كال� فقلت: فما*
 تصنع 
آلF؟ قاa: /نني 
 Fللسا

لسّكين أل*بح 
ليهو4 كما *بحو
 بابا. 5سكت  B5ّفر ألشتر�
5نطَقت 
لعيوF؛ لقد بكيت 5بكى 
لحاضرF5 جميعًا، 5مشيت �5نا 

ال �بصر من 
لدمو� طريقي.
*   *   *

�سا�3  تليها  
لتي  في  ألكملها  
لحلقة  هذ2  �ختم   F� 5قبل 
 h

لتاجر ال يمّثل 
لفلسطينيين، 5/نما هو 
لبقعة 
لسو4 
فأقوF/ a هذ

ألبيض، كاF هو 
لشاّ* بينهم 5ليس هو 
لقاعدQ لهم.  Xلثو
في 

لفلسطينيوF (/ّال قليًال منهم) من 4مائهم 5من  aلقد بذ F� �5شهد

�مو
لهم ما ال يبذa �كثَر منه قو�ٌ مثلهم.
*   *   *
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لى �لقّر�	 �لكر��
لقد بذلُت في تصحيح هذ� �لكتا� غايَة ما �ستطعت 
من �لجهد، لكّني ال 0َمُن .- يكو- فيه خطأ سهوُ' 
عنه، أل- �لكما> ليس ألحد من �لبشر، نما هو 
من صفا' خالق �لبشر. فأ?جو .- َيُمّن علّي قا?ئه 
(Gقا?K سائر كتب جّدH �لتي صّححُتها G.عد' 
خر�جها من قريب) فينّبهني لى .H خطأ سهو' 
 Nنا .شكر.G ،'عنه لكي .تد�?كه في �لطبعا' �آلتيا

T.Gعو له �َهللا بأ- يجز> له �ألجر �Gلثو��.

         مجاهد مأمو- Tير�نية
mujahed@al-ajyal.com
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�
لمحتويا
i

لحلقة (١٥٦) كيف قابلت عبد 
لحميد 
لسر

٥ ...................                   بعد 
لخطبة 
لتي هّز� 4مشق

لمشهوQ4 في 
لشا�..........١٩ hالستسقا
 Qلحلقة (١٥٧) صال

٣٣......hلسما
 Xّ3 Xفاستجا hلحلقة (١٥٨) خرجنا لالستسقا

٤٣......... 
لحلقة (١٥٩) تعليق على مقالة 5جو
X على 3سالة
٥٧....................... aالنفصا
5 Qلوحد

لحلقة (١٦٠) قّصة 
٧٣..................... aالنفصا
 Xفي �سبا Qلحلقة (١٦١) نظر


لحلقة (١٦٢) عندما 6عمت 
لصحافة 
لناصرية �ني ُ*بِحت....٩١


لحلقة (١٦٣) 
لتفاصيل 
لتي حبكت بها 
لصحف 
لناصرية 
١٠٧.............................. 53
يتها عن قتلي                  

لحلقة (١٦٤) عوQ4 /لى 3حلة 
لشر).......................١٢٣


لشجى يبعث 
لشجى. لما*
 �تحد{ F/ لحلقة (١٦٥)

                   عن بناF �5نا �3ثي شكرB فيصل؟...........١٣٥
١٥١................... 
لحلقة (١٦٦) على 
لطريق /لى �ند5نيسيا

لحلقة (١٦٧) جاكرتا 5فندقها 
لكبير........................١٦١
١٧٣..................... 
لحلقة (١٦٨) سويسر
 ليست في �3ُ5ّبا
١٨٧.............. Fلبيا

لحلقة (١٦٩) جماa يعجز عن تصوير2 

لحلقة (١٧٠) لوحا� حية من حياQ �ند5نيسيا..............٢٠٣



٤١٦

٢١٥..... 
لحلقة (١٧١) معركة �4بية كانت نتيجتها 4عوq قضائية
٢٣٣.......................... 
لحلقة (١٧٢) �ند5نيسيا 5
إلسال�


لحلقة (١٧٣) �ند5نيسيا بين عسف 
ليابانيين 
                  5نكث 
لبريطانيين.............................٢٤٩


لحلقة (١٧٤) بد�� �ند5نيسيا /سالمية، فمن �ين 
٢٦٥..................................                   يأتيها 
لبالh؟
٢٨٣.......  )3

لحلقة (١٧٥) خو
طر 5صو3 عن 
لتربية 5
لمد


لحلقة (١٧٦) ما 
لذB يجعل تعليم 
ألمس �كثر 3سوخًا 
٢٩٩.................................                   3غم مسا5ئه؟
٣١٥....... �
لحلقة (١٧٧) من *كرياتي في 
لتعليم 5تربية 
لبنا

5
لمحامين  Qلمحاما

لحلقة (١٧٨) مالحظا� عن 
(١).........................٣٢٩ Qلقضا
5 hلقضا
5                  

5
لمحامين  Qلمحاما

لحلقة (١٧٩) مالحظا� عن 
(٢).........................٣٤١ Qلقضا
5 hلقضا
5                  
٣٥٣........ 
لحلقة (١٨٠) �خبا3 غير قضائية في محكمة 4مشق
٣٦٩.......... hلقضا
 �
لحلقة (١٨١) صو3 5مشاهد من ساحا

لحلقة (١٨٢) يو� �غّر من �يا� 4مشق.......................٣٨٣

لحلقة (١٨٣) �سبو� 
لتسّلح في 
لشا�......................٣٩٩
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