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نهــــر متــعــــــدد ... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487106 )956+(  - فاكس: 22468134 )965+(

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد

القا�ض  فريد حممد معو�ض:

من مواليد م�سر، عمل زائرا لأدب الطفل بكلية الرتبية ، جامعة طنطا، وح�سل 

على اأكرث من �ست جوائز اأدبية حمليا وعربيا، ون�سرت له خمتلف املجالت العربية  

املخت�سة  باأدب الطفل مناذج من ق�س�سه.

له العديد من املجاميع الق�س�سية، منها :»عود ثقاب«، و»اأعلى من كل النا�ص«، 

و»اأر�ص  الأعظمية«  يف  »اأي��ام  مثل:  روائية  اأعمال  اإىل  اإ�سافة  الطري«،  و»علمنا 

الهوي�ص«  و »املنادي«...
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأبريل 2009م / ربيع الثاين 1430 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2009 / 016

ردمك:   978-99906-678-5-1

2



3

5

11

15

19

23

27

33

39

45

49

53

57

63

69

73

79

85

89

فهر�س املحتويات

ت�سدير ............................................................

�صر فرحة م�صطفى ........................................

العودة اإىل ال�صفاف .......................................

ح�صة الأ�صتاذ حمزة .......................................

جائزة خا�صة ..............................................

ح�صام ومدينة الأحالم .....................................

يف انتظار ال�صوق ..........................................

دور الوايل .................................................

حكاية طابع بريد ..........................................

قطار البالد النائمة ........................................

�صاعر الع�صافري ...........................................

�صاحب الكرة ..............................................

جولة جديدة ...............................................

حكاية كل يوم ..............................................

عر ................................................ دكان ال�صِّ

رحلة اإىل ب�صاط الع�صب ...................................

الهدف الرابع ..............................................

ُجمعة ل تن�صى .............................................

3



4

95

101

109

115

121

125

اأغلى ِم�ْصبحة ..............................................

حجرة القراآن ..............................................

حكاية �صجادة قدمية ......................................

مدينة الورد ................................................

نباأ اليوم ....................................................

اجلائزة ....................................................

4



5

ت�صدير 

5





7

احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

يعترب الإبداع الق�س�سي عملية دقيقة تتطلب موهبة نادرة ، وت�ستدعي 

�سردية  ن�سو�سا  لت�سوغ  جميعها  تتاآلف  وخيالية   واأ�سلوبية  لغوية  مهارات 

قادرة على اأن ت�سنف يف اإطار الفن الق�س�سي.

وهذه ال�سروط وحدها حتتاج اإىل خربة ودربة وثقافة ، اأما اإذا ان�ساف 

اإىل ذلك الإبداع الق�س�سي خا�سية اأن يكون موجها لفئة الأطفال واليافعني 

اأعلى درجات الدقة ، بله ال�سعوبة، اإذ هما  والنا�سئة ، فاإن الأمر يكون يف 

يراع  يف  اجتمعا  فاإذا  وموؤهالت،  و�سوابط  �سروط  اإىل  حمتاجان  جمالن 

كاتب، فقد حاز مكانة يف �ساحة الأدب غري مزاحم فيها.

ال�سف�ساف«  اإىل  »العودة  املقبل على قراءة  جمموعة  الكرمي  والقارئ 

اأن ي�سجل، بعد تاأمل املجموعة، باأن  للقا�ص فريد حممد معو�ص قادر على 

الأطفال  القا�ص ميلك موهبة فنية ق�س�سية، ويجيد �سناعة خماطبة فئة 

واليافعني والنا�سئة. وقد اأمكنه ذلك بف�سل ما حباه اهلل من مواهب ، وبفعل 

اأثمرت جماميع  خربته الطويلة يف جمال اأدب الأطفال ، تلك اخلربة التي 

ق�س�سية من�سورة .

ومعلوم اأن اأدب الطفل فن وعلم وتقنية ، تتداخل فيه الكلمة مع اخليال 

لتن�سج �سورا وعوامل  قادرة على اأن جتذب اإليها اهتمام الطفل  لتنغر�ص ، 

بيته ومدر�سته وحميطه  تقود حياته يف  ومواقف   قيما   ، يف وجدانه وعقله 

اخلا�ص والعام.

البالد  موؤ�س�سات حا�سنة يف  له  �سارت  اأن  الطفل  اأدب  اأهمية  من  وبلغ 

املتطورة، واتخذت له جمالت ومنابر خا�سة، بل و�سارت له اأق�سام ووحدات 

يف املعاهد واجلامعات، ور�سدت له جوائز وم�سابقات.
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ومل يغفل الأدب العربي احلديث قيمة اأدب الطفل، لكن التجارب توؤكد، 

هنا وهناك، باأن اجلهود ما زالت فردية عفوية، اإذ مل تقم موؤ�س�سات تتوفر 

زال  ما  بل  الطفل،  اأدب  على  لالإ�سراف  واملنهجية  العلمية  املوازين  على 

اخلالف قائما حول مفهومه ودوره واأنواعه ومراحله.

ولي�ص من اأهداف هذا الت�سدير اأن يب�سط القول يف خمتلف الإ�سكالت 

ي�سمح  ال�سياق  اأن  نرى  لكن  الطفل،  اأدب  مو�سوع  يثريها  التي  والق�سايا 

بتو�سيح الفروق الآتية:

الذي  وم�سرحية...(  ورواية  وق�سة  �سعرا  الأدب)  هو  الطفل  فاأدب 

يوؤلفه كتاب و�سعراء وروائيون وق�سا�ص وم�سرحيون يف خمتلف مو�سوعات 

احلياة، وي�ستهدفون به التوا�سل مع الأطفال بغية غر�ص جمموعة من القيم 

يف نفو�سهم وعقولهم.

»الأدب  غري  اأنه  كما  الطفولة«،  »اأدب  غري  فهو  املنطلق،  هذا  ومن 

الطفويل«،  فاأدب الطفولة هو الأدب الذي يتخذ مرحلة الطفولة مو�سوعا 

له، ويكتب عن اأحوالها وخ�سائ�سها وجتاربها ..

اأما » الأدب الطفويل«، فهو تلك املحاولت التي يكتبها الأطفال واليافعون 

تتخلق  اأن  اإىل  ت�سعى  التي  الفتية  مواهبهم  خاللها  من  ليربزوا  والنا�سئة، 

والرتبة  املناخ   اإذا وجدت   لتنمو مرحلة مرحلة، وخا�سة  تولد  ثم   ، جنينا 

املنا�سبني للنمو.

وا�ستنادا اإىل التعريف ال�سابق لأدب الطفل، مع متييزه عن امل�سطلحات 

املتداخلة معه، في�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية التابعة لقطاع ال�سوؤون الثقافية 

بوزارة الأوقاف بدولة الكويت ، اأن تقدم لقرائها الكرام  عموما ، ولليافعني 

والنقاد خ�سو�سا، باقة جديدة من الق�س�ص الهادفة اإىل غر�ص قيم التفاعل 

الإيجابي مع احلياة والنا�ص ، واملحافظة على البيئة ، واإدراك قيمة الإميان 
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والعمل والتعاون واحرتام الراأي الآخر، واإن كل ق�سة من هذه الباقة ت�سكل 

لوحة قيمية » تزين« ذاكرة الطفل ووجدانه ،وجتعله ، باإذن اهلل ، اأمنوذجا 

اإيجابيا يف الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع.

، واأن مينح القا�ص،وغريه من  اأن ينفع بها  ون�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل 

اأدب الطفل الذي يعترب  التاألق والعطاء يف ميدان   كتاب الأمة، مزيدا من 

مدخال فنيا �سديدا  اإىل ربط جيل النا�سئة باللغة العربية  وقيم الإ�سالم . 

واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.  
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�صر فرحة م�صطفى

يف  يجل�س  االبت�سام،  دائم  وجهه  اليوم،  رائًعا  يبدو  »م�سطفى«  الولد 

الف�سل مرتقًبا الدر�س، ينظر اإىل ال�سبورة يف انتظار بزوغ التاريخ وظهور 

بفرح  ال��در���س  االإق��ب��ال على  ع���ادة م�سطفى يف  اأن��ه��ا  االأح�����رف.. �سحيح 

خرًبا  هناك  اأن  اأ�سدقاوؤه  ظن  و�سعادة.  فرًحا  اأك��ر  اليوم  لكنه  و�سعادة، 

�سعيًدا يف عائلته..

اأو لعبة ج��دي��دة، لكن  اآخ��ر: رمب��ا ح�سل على م�سروف زائ���د..  وق��ال 

ا، وجهه م�سرق،  اجلميع يوؤكدون اأن م�سطفى اليوم خمتلف، خمتلف جدًّ

وعيناه مبت�سمتان، وقلبه ي�سع الدنيا والعامل.

اجلواب،  ك��ان  ال�سوؤال  انتهاء  وبعد  ال�سوؤال،  ك��ان  احل�سة  انتهاء  بعد 

واجلواب كان كلمة واحدة: ال�سالم.

اعتاد م�سطفى وهو ي�سري يف ال�سارع اأن يلقي على َمْن يقابله ال�سالم، 

لكن الكبار ال يردون، ينظرون ناحية ال��سوت، وال�سوت �سغري و�ساحبه 

كانوا  اأن�سفوه  الذين  حتى  م�سطفى،  مع  ينفع  ال  ال�سالم  وك��اأّن  �سغري، 

اأو مينحونه ن�سف �سالم، لكن اليوم كان �سيًئا  يردون وكاأنهم ي��رتددون، 

اآخر، ففي اأثناء ذهابه اإىل املدر�سة مّر على رجل طيب، بادره م�سطفى: 

ال�سالم عليكم.  -

ا وجليًّا ورائًعا: ولده�سته كان الرد قويًّ

وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل.  -

اأكر حبًّا و�سفاًء، وع��اود من  الولد م�سطفى فرًحا ف�سار  ُملئ قلب 

جديد اإلقاء ال�سالم على رجل اآخر، وكان الرد رائًعا كذلك، وهكذا طوال 

�سريه يلقي »م�سطفى« ال�سالم، والدنيا ترد على �سالمه باأح�سن �سالم، 
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اأما  ب�سالم،  ال�سالم  على  النا�س  ي��رد  اأن  اأجمل  ما  بحق،  �سعيد  فاإنه  ل��ذا 

اأ�سدقائي ما حدث  ال�سالم من طرف واحد فكيف يكون �سالًما، هذا يا 

بالتمام.

اإن�ساء  على  العزم  وع��ق��دوا  م�سطفى،  فرحة  �سر  اجلميع  اأدرك  وهنا 

ال�سالم.
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العودة اإىل ال�صف�صاف
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العودة اإىل ال�صف�صاف

ُدوا ربكم، ككم ككم.. ككم ككم. ككم.. ككم، وحِّ

ال�ساكنة يف قلب �سجرة ال�سف�ساف، وين�ساب �سوتها  اليمامة  وتن�سد 

ب��ع��ي��د.. وت��ن��ادي الع�سافري  ع��ذًب��ا جميال رق��ي��ق��ا.. ت��ن��ادي ال��ي��م��ام��ة م��ن 

واحلمام، والكل يرد عليها وياأتي اإليها، ولكننا ال نفهم ما يقولون؛ الأننا 

ال نفهم كالم الطيور، نحن نفهم فقط ماذا تقول اليمامة، رمبا نختلف، 

ولكن االختالف ال يف�سد يف الود ق�سية، واحد يقول اإنها تقول:

دوا ربَّكم.  - ككم ككم.. وحِّ

واآخر يقول اإنها تقول:

ككم ككم.. احرثوا زرعكم.  -

ويوؤكد ثالث اأنها تقول:

ككم ككم.. اأحبوا بع�سكم.  -

ككم ككم.. احذروا عدوكم.  -

اأر�سنا،  ونحرث  ربنا،  د  نوحِّ اأن  نحب  الأننا  نحبها؛  احل��االت  كل  ويف 

احلب،  تعرف  �سيء،  كل  تعرف  اليمامة  ع��دون��ا..  ونحذر  بع�سنا،  ونحب 

وتغني  ال�سنابل،  وتداعب  ال�سف�ساف،  على  وتهبط  ال�سف�ساف،  وت�سعد 

تركوها  ال�سجرة،  النا�س  اأهمل  املحال..  من  احل��ال  دوام  لكن  للرباعم.. 

عط�سى، وتركوا احل�سرات تعرتي جذورها.. مالت فروع ال�سجرة كئيبة 

وذبلت بع�س االأوراق.. بكت اليمامة و�سارت تردد: 

ك��ك��م ك���ك���م.. ا���س��ق��وا زرع����ك����م.. ل��ك��ن اأح������ًدا مل ي�����س��م��ع��ه��ا.. ومل   -

ي�سدقها.
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اليمامة  ف���رتد  خ�����س��راء،  ك��ان��ت  ك��م��ا  ال�سف�سافة  ت��ع��ود  ك��ي��ف  ق��ال��وا: 

باجلواب: 

ا�سقوا زرَعكم.  -

النداء، �سربوها لتم�سي فم�ست، حرموا عليها  وت�سر اليمامة على 

اأن تقرب ال�سف�سافة يف النهار فرف�ست، لكنها يف الليل �سارت تت�سلل اإىل 

ال�سف�سافة، و�سارت تنادي النائمني، وكلما ا�ستد الظالم عال �سوتها:

ككم ككم.. طال رقادكم.   -

ككم ككم.. ككم ككم.  -
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ح�صة الأ�صتاذ حمزة

19



20



21

ح�صة الأ�صتاذ حمزة

كان مدر�س احل�سة االأوىل قد غ��ادر الف�سل، يا له من طيب حنون، 

مع خروجه عاد اخلوف يدب يف قلوبنا، وبدا الرتقب على وجوهنا جميًعا 

بانتظار ح�سة االأ�ستاذ حمزة، وما اأدراكم به، مدر�س غليظ، له قلب من 

اإال  يبت�سم  ال  عنه،  نقول  هكذا  �سقر..  وعينا  ح��دي��د،  م��ن  وع�سا  حديد 

قليال.

غادرت مقعدي حتى باب الف�سل، اأترقب قدوم االأ�ستاذ حمزة، الأعلن 

للجميع عن قدومه لكنه مل ياأِت، بداأت اأ�سواتنا تعلو رويًدا رويًدا، وقلنا: 

لن يح�سر، فاالأ�ستاذ حمزة ال يتاأخر دقيقة واحدة، وبداأنا نغادر مقاعدنا، 

وخرجت اأنا اإىل ال�سبورة واأم�سكت بقطعة الطبا�سري، ورحت اكتب: » �سيء 

جميل اأال ياأتي االأ�ستاذ حمزة«.

فجاأة �سمعت �سوت اأقدام جتري نحو املقاعد، ثم حل �سمت رهيب.. 

وقبل اأن انظر نحو الباب، اأدركت اأنه و�سل، امتدت يدي لتم�سح ما كتبته 

على ال�سبورة، لكنه اأم�سك بيدي، اإنه االأ�ستاذ حمزة، ب�سحمه وحلمه، مل 

يعاقبني، قال بهدوء:

دع ما كتبت، وعْد مِلقعدك.  -

اأن  اأود  كنت  حزيًنا..  ك�سيًفا،  ال��راأ���س،  حمني  مقعدي،  �سوب  اجتهت 

اأبكي، اأو اأقول �سيئا، لكني مل اأ�ستطع، ونظرت اإىل وجه االأ�ستاذ حمزة، كان 

يبدو عليه التعب، لكنه ابت�سم وقال:

فقط حزنت الأنك تخليت ب�سرعة عما كتبته، حني امتدت يدك   -

لتم�سح جملتك عن اللوح، اإذا كنت موؤمًنا مبا كتبت فلماذا تريد اأن متحو 

كتابتك؟.
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وبكيت، بكيت كثرًيا، وقلت له:

اأنا اآ�سف يا اأ�ستاذ..  -

قال االأ�ستاذ حمزة:

ا اأقدم لكم اعتذاري. اإنني حقًّ  -

وعلت الده�سة وجوهنا، االأ�ستاذ حمزة يعتذر لنا !..

اإال الأمل �سعرت به، وقد حت�سنت  ما تاأخرت عنكم هذه الدقائق   -

واحلمد هلل.. لكن يجب اأن تعرفوا اأنني ال اأق�سو عليكم اإال الأنني اأحبكم.

اندفعت نحو  ك��ل ه��ذه الطيبة؟!  االأ���س��ت��اذ ح��م��زة  ل��دى  ي��ا اهلل!! ه��ل 

ال�سبورة ورحت اأم�سح بيدي االثنتني ما كتبت، وقلت واأنا اأبكي: 

ا�سمح يل يا اأ�ستاذ اأن اأكتب كلمة على ال�سبورة، كلمة اأوقن اأنها   -

من قلبي ومن قلوب زمالئي..

ثم �سطرت »نحبك يا اأ�ستاذ حمزة.. ونرجو اأن تقبل اأ�سفنا«.

وردد التالميذ ما كتبت ب�سوت عاٍل.
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جائزة خا�صة
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جائزة خا�صة

كانت امل�سابقات يف املهرجان املدر�سي متنوعة، �ساركنا يف معظمها، فاز 

بع�سنا يف الدوري الثقايف واآخرون يف املواهب..

االأطباق  من  جمموعة  )اأمامك  الرتفيهية  امل�سابقة  اأم��ام  االآن  نحن 

اململوءة ب�سنوف الطعام.. عليك اأن تلتهمها قبل غريك(.

ك��ان��ت ه��ن��اك اأط���ب���اق مم���ل���وءة ب�������االأرز، واأخ������رى ب��ال��ل��ح��وم، وغريها 

باحل�ساء..

ي�ساهدون وي�سحكون على  والتالميذ  كنا ع�سرة حول مائدة كبرية، 

�سرا�ستنا ونحن نلتهم ما اأمامنا من طعام.

كل من  �سيكت�سح  كاأنه  بدا  اأول طلعة عمالًقا،  منذ  »ذك��ي«  الولد  بدا 

التهام  وب��ني  بينه  وك��ان  والتهمه،  االأرز  طبق  على  قب�سته  اأحكم  حوله، 

اأثري،  موقع  مدخل  يف  كتمثال  ب��دا  فجاأة،  جمد  اأن��ه  غري  حلظة،  اللحم 

وبعدها ترك ما بيده من طعام.. مل نعره انتباًها، ومل ن�ساأله عن ال�سبب.. 

ظننت اأن الطعام مل يعجبه، واآخرون ظنوا اأن طعاًما وقف يف حلقه، واأعلن 

عن الفائز ومل اأكن منهم، ومل يكن ذكي بالطبع.. اقرتب االأ�ستاذ من ذكي 

و�ساأله:

ملاذا توقفت عن التهام الطعام؟!  -

قال ذكي:

ا مي�سك وعاًء خ�سبيًّا فارًغا ويلعقه  تذكرت طفال نحيًفا مم�سو�سً  -

يف ن�سرة االأخبار فلم اأَر �سرورة لهذا ال�سباق؛ اأن اآكل ب�سراهة ويظل هذا 
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الطفل حمروًما. 

حط ال�سمت على اجلميع وكاأن على روؤو�سنا الطري، واأعلن االأ�ستاذ اأن 

ذكي نبهنا ملا كنا عنه غافلني.. لقد اأخطاأ منظمو املهرجان حني فكروا يف 

اإقامة هذه امل�سابقة التي ال تدعو اإىل قيمة قدر دعوتها لل�سحك وامتالء 

يعاي�سون احلرمان،  الذين  اإخوته  اإىل  ذكي  يلفتنا  اأن  اأجمل  البطن، وما 

واأعلن االأ�ستاذ عن الفائز االأول يف امل�سابقة حتى ال يحرمه حقه، ثم اأعلن 

�ستى  باإخوته يف  اإح�سا�سه  ف��وًزا خا�سا وم�ستحًقا، وحياه على  »ذك��ي«  فوز 

البقاع.
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ح�صام ومدينة الأحالم
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ح�صام ومدينة الأحالم

ما اإن ي�سمع ح�سام حكاية اجلدة حتى يخلد اإىل فرا�سه �سعيًدا را�سًيا.. 

احلكايات  م��ن  ر�سيد  لديه  اأ�سبح  حتى  كثرية  حكايات  جدته  ل��ه  حكت 

الرائعة، �سيحكيها لوالده عندما يعود من العمرة، لكن م�سكلة ح�سام يف 

ذلك ال�سوت الذي ي�سمعه يف اأثناء نومه يف حلظات حمددة، �سوت اأ�سبه 

الفور،  على  وي�ستيقظ  االأح��الم  مدينة  من  ح�سام  يخرج  حينها  باالأزيز، 

بعدها يتكوم حتت الغطاء ويظل يفكر وهو خائف حتى يغم�س عينيه من 

جديد.

يف ال�سباح حكا جلدته، ابت�سمت وقالت:

لعله يف احللم يا ح�سام.   -

لكن  بانتظام،  يوقظه  كاملنبِّه  واأن��ه  اأن��ه يف احلقيقة،  يوؤكد  لكن ح�سام 

اأنه �سوت من مدينة االأحالم التي راآها ح�سام ذات  اجلدة تبت�سم وتوؤكد 

مرة وحكا عنها.

املحدد جاءه  الوقت  وف��ى  ون��ام،  عينيه  اأغلق  فرا�سه،  اإىل  وع��اد ح�سام 

�سوت االأزيز.. ا�ستيقظ م�سرًعا وقال:

اأ�سعر اأنه قريب.. رمبا كان هذا ال�سوت قادًما من ال�سارع.  -

ومن جديد تكوم ح�سام حتت الغطاء ونام.. ويف ال�سباح قالت له جدته 

بعدما �سمعته:

عندما تدخل مدينة االأحالم ا�ساأل عن هذا ال�سوت!  -

ثم �سحكت اجلدة، وت�سايق ح�سام وقال:

�سوف اأرى بنف�سي.   -
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اأغلق عينيه ونام، وعلى  اإىل فرا�سه وراح يفكر،  اآوى ح�سام  الليل  ويف 

ال�سوت،  اأح��د يحل له لغز  االأح���الم، وراح يبحث عن  الفور دخ��ل مدينة 

�سيًخا طيًبا يجل�س حتت �سجرة وارفة  راأى  البحث حتى  وتعب كثريا يف 

الظالل.. ي�ساأله ح�سام دون تردد، ربت ال�سيخ على كتفه يف حنان وقال: 

عندما ت�سمع ال�سوت قم اإليه وال تخف، و�ستعرف جدتك اأن ما   -

قلته كان �سحيًحا.

لكن كيف؟ هكذا �ساأل ح�سام نف�سه قبل اأن ينام، وما هي اإال دقائق حتى 

اأغم�س عينيه، وج��اءه �سوت االأزي��ز قويًّا هذه امل��رة، ا�ستيقظ ح�سام ودق 

قلبه �سريًعا، وجل�س �سامًتا يفكر، وتذكر ن�سيحة ال�سيخ، مل يتكوم هذه 

املرة حتت الغطاء، كان قد عرف اجتاه ال�سوت، نظر اإىل النافذة املغلقة، 

قام اإليها.. فتحها برفق، كانت ده�سته كبرية حني راأى �سديقه »نور« وهو 

يفتح باب منزلهم، وعرف اأن هذا ال�سوت هو �سوت الباب، وقبل اأن يغلق 

»نور« الباب ناداه ح�سام: 

من اأين جئت يا نور؟  -

كنت اأ�سلى الفجر يا ح�سام.  -

اأن »نور« ي�سلي الفجر كل يوم، وي�سهد له �سوت الباب،  وفهم ح�سام 

قال يف نف�سه:

ما اأروعك يا نور.. وهنيًئا لك بالثواب.  -

حكا ح�سام جلدته ما حدث، وقال لها:

اإن ال�سوت كان حقيقيًّا، ومل يكن يف االأحالم.   -

الباب،  اأزي���ز  �سمعت �سوت  نائمة ح��ني  اجل��دة  كانت  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
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ا�ستيقظت اجلدة م�سرعة تتبني االأمر، وقالت يف نف�سها:

هذا �سوت خمتلف عن الذي �سمعه ح�سام.  -

الباب، ويا لده�ستها كان  القلق، واجتهت �سوب  وب��داأت ت�سعر ببع�س 

»ح�سام« قادًما من �سالة الفجر. ابت�سمت اجلدة وقالت:

ما اأروعك يا ح�سام.. �سليت الفجر وتركتني يف مدينة االأحالم.  -
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يف انتظار ال�صوق
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يف انتظار ال�صوق

ت�سرق ال�سم�س قوية على وجهها، وتلمع قطرات العرق على جبهتها، 

وتبدو جتاعيد الزمن كاأنها اأنهار �سغرية مالأى باملاء.. اإنها اأم اأمين.. 

ابت�سامتها  تخفي  طيبة  عمرها،  من  ال�سبعني  تخطت  عجوز  �سيدة 

البيع  ت��رى حركة  داره��ا،  اأم��ام  البلدة  �سوق  اأن  تفخر  ال�سنني..  عالماُت 

اأحدهم وهو  تفاجئ  وقد  التجار،  اأ�سوات  اإىل  ال�سمع  وت�سغي  وال�سراء.. 

يق�سم باهلل فتقول له: ال تكن حالًفا يا هذا!!.

وكاأنها  تفرح  الفارغة،  واالأواين  الِقَرب  م��الأت  قد  تكون  ال�سوق  ليلة 

تنتظر عيًدا، وتن�سى فراق ابنها الذي تزوج يف بلدة بعيدة، ت�سمع قرقعة 

الِقْربة وهى تتجرع املاء من ثقوبها ال�سيقة، ت�سحك وتقول:

بالهناء وال�سفاء ملن �سي�سرب.  -

االأواين  ت��ت��اب��ع  بعيد  غ��ري  ت��ق��ف  ممتلئة،  ال��غ��د  اأواين  االآن  اأ���س��ب��ح��ت 

وحتلم،  عينيها  تغلق  فرا�سها،  اإىل  وت��اأوي  جيًدا  بابها  تغلق  امل�سفوفة.. 

ترى ال�سوق قادمًة من بعيد، وعربات القما�س تتواىل، واأقفا�س الفاكهة 

اإن القدمني تكونان ثقيلتني عندما  و�سناديق ال�سمك، جتري، يقولون: 

يجري االإن�سان يف احللم اإال اأم اأمين جتري يف حلمها باجتاه ال�سوق مثل 

هوان. الرَّ

اأع��اله خيًطا من خيوط  ثقٍب  واأر���س��ل من  الباب،  ال�سبح ط��رق على 

اأن ال�سوق اليوم، تتقافز  اأم اأمين، وفجاأة تتذكر  الفجر الزكية، ت�ستيقظ 

مثل طفلة �سغرية فرحة، حتاول اأال تتذكر فرحتها بال�سوق وهي �ساجدة 

تطيل  هلل..  االأ�سمى  حبها  عن  لل�سوق  حبها  ي�سغلها  ال  حتى  ال�سالة  يف 

البعيدة، تدعو الأوالده ولزوجه؛  البالد  الغائب يف  ال�سجود تدعو البنها 
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تدعو اأن يحفظه من �سر كل �سوء، وما اإن تفرغ من ال�سالة حتى تكون قد 

فتحت اأبواب دارها، اأول نوافذ تفتح على ال�سوق هي نوافذ اأم اأمين، تتذكر 

دوًما قول ال�سحابي اجلليل عبد الرحمن بن عوف:

دلني على ال�سوق.  -

تفرح اأكر:

ال�سوق اأمام داري.   -

رويًدا  ت�ستد  ثم  ال�سحى،  تعلو يف  ثم  امل��ك��ان..  ومت��الأ  ال�سم�س  ت�سرق 

رويًدا حتى تر�سل خيوطها ال�سديدة، جتف احللوق، ي�ستد العط�س، حتمل 

القربة اإىل ال�سوق، تقدمها للعط�سان، ي�سرب، يرتوي.. يعلو حمده هلل.. 

تفرح الأنها كانت �سبًبا يف ذلك احلمد.

حتمل القربة تلو االأخرى، تفرغ االأواين فتمالأها.. كم حاول كثريون 

ي�سرق  ثم  وجهها  يعلو  الغ�سب  ك��ان  النقود..  من  قطعة  لها  يقدموا  اأن 

الوجه من جديد عندما يعيد النقود اإىل جيبه.

يتحا�سى من بال�سوق اأن مينحها ماال، اأم اأمين ال ت�سعى للمال، لكنها 

قد تقبل حبة فاكهة اأو قطعة من احللوى.. وفى نهاية ال�سوق جتد االأوالد 

ال�سغار وقد حتلقوا حولها ليح�سلوا على بركة ال�سوق كما تطلق عليها 

اأم اأمين..

ذات مرة �سقت عط�سان فاألح اأن يعطيها ماال، دمعت عيناها وقالت:

ادع يل اأن اأرى ولدي قريبا..  -

رفع الرجل راأ�سه اإىل ال�سماء وقال:

يا اهلل، حقق الأم اأمين اأملها يف اأن ترى ولدها قريًبا.   -
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وقد ا�ستجاب اهلل لدعوة الرجل.

وكم كانت فرحتها يف ذلك اليوم فقد بدت يف ال�سوق التايل �سعيدة.. 

كانت �سعادتها ال حدود لها.
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دور الوايل

اأعطى  امل�سرح  فريق  اأع�ساء  على  االأدوار  حممود  االأ�ستاذ  وزع  حينما 

الولد اأحمد دور الوايل، كان الوايل يف امل�سرحية ال يهتم بواليته وال يهتم 

للحاجب  ال�سغرية  االأدوار  وبقية  فيلبى..  وينادي  فُيَطاع،  ياأمر  برعيته، 

���س��غ��رًيا؛ يقول  دوره  ك��ان  ال�ساعر  وال�����س��اع��ر.. حتى  وامل��ن��ادي  واجل��ن��دي 

دنانري كثرية، وحني  ال��وايل  فيمنحه  ال�سعر  بيًتا من  وبطريقة �ساحكة 

يقول:

هذا كثري يا موالي.   -

يرد عليه الوايل:

اإذن فاجعلوها اأقل.   -

ويوؤكد ال�ساعر اأنه كان ميزح، ولكن الوايل ال يهتم به فيبكي ال�ساعر 

حظه.

لقد جنح اأحمد يف دور الوايل وجنح رفاقه يف بقية االأدوار، بل اأحبوها 

اأحبوا الوايل كثرًيا.. كان الوايل ظريًفا، يحب َمْن حوله لكنه ال  مثلما 

يهتم باآراء االآخرين.

حفل  يف  املدر�سي  امل�سرح  على  م�سرحيتهم  بعر�س  امل�سرح  فريق  ق��ام 

للوايل  �سفقوا  كثرًيا..  احلا�سرون  �سفق  كبرًيا..  جناًحا  وجنحت  كبري 

وللجنود وللحاجب ولكل من يجل�س مع الوايل..

بعد جناح امل�سرحية نزع اأحمد عنه زي الوايل، ولكن بقي ميار�س دور 

الوايل، ي�سرخ يف وجوه زمالئه.

يف البدء كان زمالوؤه يردون عليه باحلوارات، ويفرحون بها ويتذكرون 
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العر�س امل�سرحي اجلميل الذي مت يف امل�سرح املدر�سي، واأعجب اجلميع.. 

لكن اأحمد مل يكّف.. ظل ي�سرخ وي�سيح وياأمر: 

اأحمق.. خذ من بيت مال امل�سلمني.  -

اأو يرد:

غبي ال تفهم �سيًئا.  -

���س��اق زم���الء اأح��م��د ك��ث��رًيا ب�سبب جت��اوزات��ه ال��دائ��م��ة،وام��ت��ن��ع��وا عن 

م�ساركتهم له، ورف�س احلاجب اأن يرد عليه، ومل يلتفت اجلندي الأوامر 

الوايل، وي�سرخ اأحمد:

اأنا الوايل.. اأنا الوايل.   -

ويرد عليه اأحدهم:

ما يل اأنا والوايل.   -

الوايل  االأدوار؛ فهو  ي��وؤدي كل  واأن  اأن يعتمد على نف�سه  اأحمد  وقرر 

واجلندي واحلاجب وال�ساعر، وكان يغري �سوته ح�سب مقت�سيات االأمر.

واحلق اأن زمالءه اأعجبوا به، لكنهم مل يعلنوا عن اإعجابهم مبوهبته 

و�ساق  تعب  االأدوار حتى  كل  اأحمد ميار�س  وظ��ل  غ���روًرا،  ي��زداد  ال  حتى 

و�سئم اللعبة وقال لنف�سه:

اأن يقوم فرد واح��د بكل االأدوار،  لكل واح��د منا دوره وال ميكن   -

بكل  واأ���س��اد  لهم عن خطئه يف حقهم،  واعتذر  اإىل اجلميع  اأحمد  وذه��ب 

االأدوار امل�ساركة معه، وقال:

لكل منا دور ال ميكن اال�ستغناء عنه.   -

قبل زمالوؤه االعتذار، واأ�سادوا مبوهبة اأحمد، وعاد فريق امل�سرح من 
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جديد، وعاد اجلندي وال�ساعر واحلاجب اإىل �سداقة اأحمد، واأعادوه والًيا 

من جديد، وقال اأحمد لزمالئه:

اأن تغني دائما للوطن،  اأيها ال�ساعر  اأنا معكم جندي.. واأري��دك   -

فل�ست اأنا الوطن حتى تغنى يل.

يف  باهًرا  جناًحا  وجنحوا  امل�سرح،  لفريق  امل�سرحية  العرو�س  وك��رت 

اأدوار اأخرى.. لكن م�سرحية الوايل كانت در�ًسا للجميع.
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حكاية طابع بريد

كان جمرد طابع بريد �سمن جمموعة طوابع كثرية مهملة يف مكتب 

بعيد، لكن بعد اأن ا�سرتاه عبد الرحمن اأ�سبح م�ستقاًل، قال طابع الربيد 

يف نف�سه:

يبدو اأنني اقرتبت من حتقيق حلمي.  -

اإحدى  اإىل  بال�سفر  له  ت�سمح  التي  الفئة  تلك  ِم��ْن  الربيد  كان طابع 

البلدان العربية، يركب الطائرة مت�سدراً الر�سالة التي الت�سق بها، لكن 

ترى اإىل اأين �سيطري هذه املرة، لقد حلم كثرياً منذ متت طباعته اأن ي�سافر 

اإىل هناك، اإىل فل�سطني، حيث امل�سجد االأق�سى املبارك، يرى ذلك الوطن 

اجلميل، يتاأمل هوؤالء االأطفال الذين األفوا املوت، ومل يتخلوا عن وطنهم، 

لكنه يعرف منذ فرتة بعيدة اأن كل الطوابع -القدمية واجلديدة- مازالت 

ممنوعة من ال�سفر اإىل هناك لذا فقد ا�ستعد الطابع اأن يكون �سفره هذه 

املرة اإىل فل�سطني، لكن على اأي حال ما دام قد خرج من قائمة الطوابع 

النائمة يف مكتب الربيد، ف�سوف ي�سافر اإىل اأي بلد عربي، وهناك لن يجد 

نف�سه غريبا. و�سع عبد الرحمن الطابع فوق الر�سالة، بدا الطابع جميال 

رائًعا، دقق يف الر�سم املوجود على الطابع فراأى �سورة ال�سندباد العربي 

فابت�سم قائال:

ما اأروع ال�سندباد! يلف كل البالد.   -

ثم اأطرق حزينا:

تذكر  وه��ن��ا  فل�سطني،  اإىل  ي��ذه��ب  اأن  بو�سعه  ي�سبح  متى  لكن   -

�سديقه »غ�سان« الذي اْلَتَقاه منذ اأعوام، كان يطوف حول البيت احلرام، 

عبد  �ساأله  يومها  تنتهي،  ال  م��ودة  بينهم  و�سارت  وتاآلَفا  تعارَفا  مكة  ويف 

الرحمن:
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اأين ت�سكن يا غ�سان؟  -

قال له:

يف فندق مبكة ا�سمه فندق فل�سطني. وعرف عبد الرحمن عنوان   -

وال�سباب،  الطفولة  ذكريات  عن  مًعا  وحتدثا  م��رات،  عدة  وزاره  الفندق، 

ت�سابهت الذكريات كاأنهما كانا يعي�سان مًعا، و�سار بينهما و�سال.. بعدها 

عاد عبد الرحمن اإىل م�سر، وعاد »غ�سان« اإىل فل�سطني.

عاد عبد الرحمن يدقق يف منظر الطابع وقال:

نعم يا له من رائع.  -

ملاذا ال اأكتب ر�سالة اإىل »غ�سان«؟   -

وت�ساءل عبد الرحمن: كيف ميكن اأن اأر�سلها اإىل هناك؟ وعلى الفور 

قال لنف�سه: �ساأر�سلها اإىل فندق فل�سطني، حيث يتوافد الفل�سطينيون اإىل 

هناك كل عام، �ساأكتب على غالف الر�سالة ا�سم »غ�سان« كامال وعنوانه يف 

غزة، و�ساأطلب من مدير الفندق اأن ي�سلمها الأي فل�سطيني، و�سوف ت�سل 

اإن �ساء اهلل.

الطابع يف فرح،  ويتابع  اإىل غ�سان،  ر�سالته  الرحمن يخط  وراح عبد 

وهبت ن�سمة هواء لطيفة من النافذة فتقافز الطابع مع غالف الر�سالة 

فرًحا وكاأنهما يتاأهبان للطريان، وها هو عبد الرحمن يكتب العنوان بجوار 

– ال�سعودية، ثم وا�سل العنوان حتى و�سل اإىل فندق فل�سطني،  الطابع 

ومل ي�سدق نف�سه وعبد الرحمن ي�سع الر�سالة يف �سندوق الربيد وهو 

ال�سعودية،  اإىل  م�سر  من  طريقها  �ست�سق  الر�سالة  اأن  ثقة  وكله  يبت�سم 

و�ست�سل اإن �ساء اهلل اإىل يد »غ�سان« يف البلد اجلميل فل�سطني.
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قطار البالد النائمة
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قطار البالد النائمة

كان بيت الولد �سعد بجوار ال�سكة احلديد.. وكان قطار الفجر مير كل 

يوم على البيت كاأنه ا�ستيقظ االآن، وي�سرع كي يدرك �سالة اجلماعة.

ي�ستيقظ �سعد ل�سالة الفجر، وتبداأ رحلته اليومية مع بيته ودرو�سه 

ومدر�سته.

�سعد  بيت  اإىل  ي�سل  اأن  قبل  احل��دي��د  ال�سكة  ط��ري��ق  تغري  ي��وم  ذات 

مب�سافة وحتول اإىل جهة اأخرى، واأ�سبح القطار مي�سي بعيًدا عن �سعد، 

وبعيًدا عن البيوت التي اقرتبت من ال�سكة احلديد،مل يعد �سعد ي�سمع 

مرور القطار وحركته ال�سريعة الن�سطة؛ فقد دب ال�سكون خارج البيت.. 

ال�سوؤال،  �ساأل �سعد نف�سه، ونام ومعه  ُتَرى من �سيوقظك يا �سعد؟ هكذا 

عن  االإج��اب��ة  ج��اءت  الفجر  وعند  عينيه،  ال�����س��وؤال يف  وبقي  عينيه  اأغ��ل��ق 

وقال  اعتاده،  ال��ذي  املوعد  وح��ده يف  ي�ستيقظ  نف�سه  �سعد  ال�سوؤال، وجد 

�سعد لنف�سه:

ما اأروع ذلك!! ا�ستيقظت بال قطار، وهل من ال�سروري اأن ي�سل   -

القطار كي يوقظني من النوم؟!.

ثم ابت�سم وقال:

وملاذا ال اأ�سبح قطاًرا، اأ�ستجيب لنداء الفجر واأجري م�سرًعا يف طريقي 

لل�سالة.

ي�ستيقظ ويرى على مبعدة  كان  اإنه  ثابًتا حتى  و�سار موعد �سحوه 

القطار وهو يجري �سريًعا؛ حيث حتول اإىل مدن بعيدة لعلها مل ت�ستيقظ 

ب���ع����د.
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�صاعر الع�صافري
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�صاعر الع�صافري

قال الع�سفور ال�سغري للع�سافري الكثرية:

اأريد اأن اأ�سبح �ساعًرا.  -

مل تنده�س الع�سافري لكالم الع�سفور ال�سغري؛ فقد �سمعه اجلميع 

وهو يحاول اأن ينطق �سعًرا؛ كان ي�ستيقظ مبكًرا ويردد:

�سو.. �سو.   -

ثم ينتهي من �سو�سواته وكاأنه قد فرغ من ال�سالة، وينظر اإىل ناحية 

ما ويعاود الرتديد، يقول:

اأغرد.. اأردد.. واأزقزق واأن�سد.  -

واأكر من ذلك مل ت�سمع منه الع�سافري، قال الع�سفور الكبري:

يا ولدى اأنت بالفعل �ساعر لكنك ال تاأتي بجديد.. ال �سيء �سوى   -

تلك الفقرة التي ترددها.. نريد املزيد.

قال الع�سفور ال�سغري:

ومن اأين يل باملزيد؟  -

طار الع�سفور الكبري اإىل قمة �سجرة واأ�سار للع�سفور ال�سغري وقال:

تعاَل اأيها الع�سفور ال�ساعر  -

طار الع�سفور ال�سغري وا�ستقر بجوار الع�سفور الكبري وراح ينتظر.. 

وملا طال �سمت الع�سفور الكبري قال الع�سفور ال�سغري:

ماذا تريد؟!  -

قال الع�سفور الكبري:
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انظر لالأفق كم يبدو وا�سًعا.. اأريدك اأن جتوبه.. تعرب فوق اجل�سور 

�سرتى  و�ساعتها  احلكايات،  حامال  ع�سك  �ستاأتي  واجل���داول..  واالأن��ه��ار 

نف�سك يف ثوب جديد.

طار الع�سفور عرب اجلداول واجل�سور.. اجتاز ال�سطاآن والوديان وراأى 

االأر���س ليمالأ عينيه  اأعلى، وحط على  �سراع احليوانات وهو ينظر من 

باخل�سرة ويلتقط رزقه، وحني توارت ال�سم�س خلف �سجرة عمالقة طار 

عالًيا، اأعلى من ال�سجرة، وقال وهو ينظر اإىل قر�س ال�سم�س:

ما اأجمل اأن اأدقق..

ما اأروع اأن اأزقزق..

�سبحان اهلل..

ما اأح�سن االأنا�سيد!!

ا من حوله.. التفت فراأى اإخوته الع�سافري، قال  و�سمع ت�سفيًقا حادًّ

الع�سفور الكبري:

�سنحتفل الليلة ب�ساعر الع�سافري.  -

هلل الع�سفور ال�سغري فرحا، وقال:

االآن �سرت �ساعًرا !!  -

وارتفع �سرب الع�سافري الأعلى واجته اإىل املوطن احلبيب.. يف املكان 

ا من  الذي يجمعهم عند املبيت.. هناك حيث ردد ال�سغري الأول مرة بع�سً

ال�سعر اجلميل.
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�صــاحب الكـرة
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�صاحب الكرة

الهدف  م��رم��اه  يف  ن��ح��رز  ق���رار،  يف  يراجعه  اأن  ي�ستطيع  منا  اأح���د  ال 

�سحيًحا وال يعرتف به، ومعه حجته دائًما، قد يزعم اأن هناك ت�سلال اأو 

خمالفة، اأو اأي �سبب اآخر، املهم اأن يلغي الهدف، نتم�سك بحقنا، نناق�سه، 

وعندما تنفد حجته ي�سرع اإىل الكرة، يلتقطها، يقب�س عليها ويقول:

انتهى اللعب.. اإنها كرتي.. اأنا حّر.   -

والأن الكرة جميلة م�ستديرة، ولها خطوط تلمع، ودوائر مثل ال�سمو�س 

ال�سغرية، تتواثب كما ينبغي وتعلو كما يحلو لنا، نطرق يف ياأ�س، ونوافق 

على اإلغاء الهدف، لذا قلما نهزم فريقه فهو دائًما يلغي اأهدافنا دون اأن 

يعباأ بكالمنا، نغ�سب، ن�سيق، نو�سك اأن نت�سابك معه، لكننا نتذكر، بعد 

قليل �سيقب�س على الكرة، ويقول:

انتهى اللعب.. اإنها كرتي.. اأنا حر .  -

والأننا نحب اللعب، ونحب كرته اجلميلة التي ال منلك مثلها نر�سى 

بقراره، ونلغي الهدف، ونلعب بال هدف، وال منلك غري ذلك..

فريقه،  مع  نلعب  اأن  على  نت�سابق  كنا  فقد  الهزمية  نحب  ال  والأن��ن��ا 

نن�سم اإليه فن�سمن الفوز باأقل جهد، لكنه حتى يف ذلك له احلق اأن يختار 

من الالعبني من يريد وعندما يعرت�س اأحد يقول:

اإذن ال يوجد لعب.. كرتي.. اأنا حر .  -

كنا نعرف كل مرة اأنه حر، لكننا مل نكت�سف من قبل اأننا مل نكن اأحراًرا، 

فهو دائًما يقرر ويوؤكد وي�سيح يف وجوهنا، فالكرة كرته، والكلمة كلمته، 

اكت�سفنا جميًعا اأن اللعب مل يعد له طعم، حاولنا احل�سول على كرة نلعب 

بها وال ن�ساركه اللعب، اأو ي�ساركنا باالأ�سول – اأ�سول اللعبة – وقانونها 
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لكننا مل ن�ستطع احل�سول على كرة، حتى كانت الفكرة، يا لها من فكرة، 

فكرة جتعل لنا كلمة، وجتعل لنا قرارا، قال اأحدنا:

الذي  الولد  كرة  وبالذات  الكرة..  تهمنا  ولن  الكرة..  نلعب  لن   -

يظلمنا، وقلنا:

منار�س اأي لعبة اأخرى اإىل اأن منلك الكرة.. منلكها وال متلكنا.   -

لغًزا ويحاول  وذات مرة كنا منار�س لعبتنا اجلديدة، يقدم كل واحد 

االآخرون الو�سول اإىل احلل، وجاء اإلينا �ساحب الكرة، كانت الكرة يف يده، 

ال تزال جميلة وقال:

هييه.. من يلعب معي؟  -

وعاد  مفيدة،  األ��غ��اًزا  وقدمنا  اجلديدة،  لعبتنا  وا�سلنا  اأح��د،  يرد  ومل 

يكرر ال�سوؤال، وكان الرد منا وا�سًحا.

ال.. ال نريد اللعب   -

قال: اأنتم اأحرار

وفرحنا بالرد الذي قاله وهو ين�سرف، واأ�سعدنا اأن يكت�سف اأننا �سرنا 

اأحراًرا بالفعل، و�سار لنا قرارنا، و�سارت لنا كلمة.

ب��ني احلني  اإلينا  وينظر  وح���ده،  يلعب  اأن  ي��ح��اول  بعيد  م��ن  وراأي��ن��اه 

واحلني، وعندما ينادي اأحدنا، يعتذر الأنه ال يريد اأن يلعب بالكرة، فالكرة 

فيها ظلم، واللعبة اجلديدة جميلة.

اإل��ي��ن��ا، كان  ت��ك��رر امل�سهد م���رات وم����رات، حتى راأي��ن��اه ذات م��رة ي��اأت��ي 

يقرتب منا يف خجل، وعندما اأدركنا جل�س بجوارنا يف �سمت، وتابع لعبتنا 

اجلديدة، وعندما فرغنا منها و�سع الكرة يف منت�سف حلقتنا وقال:
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هذه كرة اجلميع.. اأنا اآ�سف.. لن اأظلم اأحًدا اأبًدا.  -

ا بكالم �سديقنا، ووافقنا اأن ي�ساركنا لعبتنا، ونظرنا اإىل  وفرحنا جدًّ

بنا  فرًحا  تتقافز  وكانت  بها،  نلعب  وعدنا  جميلة،  ت��زال  ما  كانت  الكرة، 

وب�سديقها الذي مل يعد يظلم اأحًدا.
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جــولة جـديـدة
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جولة جديدة

انزوى اأحمد جانًبا واأو�سك على البكاء، كان بداخله حزن �سديد فابتعد 

عن كل التالميذ، لقد �ساق من زمالئه يف الف�سل؛ اإنهم ال يفهمون وال 

رون مواهبه، عندما تقدم اأحمد النتخابات اأمانة الثقافة كان يناف�سه  يقدِّ

زميل له ا�سمه عاطف، وزميله عاطف يعرف جيًدا اأن اأحمد هو خري من 

ناحية  من  ميتاز  عاطف  اأن  �سحيح  الثقافية،  الناحية  يف  الف�سل  ميثل 

الطول لكن املناف�سة مل تكن حول من يفيد يف لعبة كرة ال�سلة.. ملاذا جنح 

اأحمد ي�ستعيد ما  الثقافية، ور�سب هو.. وراح  اأمينا للجنة  عاطف و�سار 

قراأه من كتب وما يعرف من معلومات وما لديه من اأفكار، فوجد كفته 

اأرجح، وها هو ير�سب!!. 

قرر اأحمد اأن ينزوي بعيًدا، واأن يخا�سم اجلميع، راآه �سديقه جمال، 

اأ�سرع اإليه كي يطيب خاطره، انتف�س اأحمد من مكانه و�ساح قائال:

من ف�سلك ال اأريد اأن اأحدث اأحدا   -

اأطرق جمال حزيًنا وقال له:

حتى اأنا يا اأحمد؟   -

قال اأحمد بحدة:

حتى اأنت.. كلكم.   -

ا���س��ت��دار ج��م��ال ل��ي��غ��ادر امل���ك���ان ث���م خ��ط��ا خ��ط��وة وال��ت��ف��ت اإىل اأحمد               

قائال له:

يجب اأن تعلم اأنني اخرتتك..   -

�ساح اأحمد يف ح�سم:
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اأعرف، مل اأ�سك يف ذلك.. اخرتتني الأنك �سديقي..  -

ابت�سم جمال وقال:

اأنني �سديقك.. لكني مل اأخرتك  اأنك ما زلت تذكر  احلمد هلل   -

الأنك �سديقي.. اخرتتك الأنك االأحق.

قال اأحمد:

وما دمت تراين االأحق فلماذا مل يخرتين زمالئي؟!   -

قال جمال:

ب�سراحة و�سدق اأنت املق�سر يا اأحمد.  -

اأنا؟!  -

قال جمال:

نعم .. اأنت.  -

كيف؟!  -

اإن اأردت االإجابة فانه�س معي.   -

وا�ستطرد جمال قائال:

يجب اأوال اأن تعرتف اأن االنتخابات متت ب�سكل رائع.. واأنت كنت   -

رائًعا عقب اإعالن النتيجة حني توجهت اإىل مناف�سك و�سافحته مهنًئا، 

وقد قدم اإليك ال�سكر.

قال اأحمد:

اأين خطئي اإذن؟  -
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قال جمال:

اأن��ت بالفعل االأح��ق بالنجاح.. لكن كم واح��دا يف الف�سل يعرف   -

ذلك.. كم واحًدا يعرف اأنك حفظت القراآن قبل دخولك املدر�سة، وقراأت 

كتبا من العيار الثقيل مثل: »كليلة ودمنة«، والكثري من الكتب الدينية.. 

واأن���ك ب��ارع يف عمل جم��الت احل��ائ��ط.. ول��دي��ك اأف��ك��ار كثرية ومده�سة؟ 

لالأ�سف ال اأحد يعرف ذلك �سوى اثنني اأو ثالثة من املحيطني بك.. لقد 

باأهمية االإعالن عن برناجمك قبل االنتخابات لكنك �سحكت  ن�سحتك 

وقلت: �سينتخبني اجلميع، بل ومنعتني من عمل �سيء، اأما مناف�سك فقد 

كان متحرًكا ن�سيًطا يعر�س برناجمه على اجلميع. 

�سكت اأحمد قليال، ثم نظر اإىل �سديقه يف امتنان وقال له:

كم اأنت خمل�س يا جمال.. �سكًرا لك.. ولن اأعباأ بالن�ساط الثقايف   -

بعد ذلك. 

قال جمال:

اجلميع  ���س��ريى  و�ساعتها  ال��ف��ائ��ز،  ل�سديقك  ع��وًن��ا  ت�سبح  ب��ل   -

جهودك.

نظر اإليه اأحمد واأوماأ موافًقا.

ويف االجتماع االأول الذي عقده اأمني اللجنة الثقافية كان اأحمد يديل 

باأفكاره، واأظهر تفوًقا رائًعا على �سائر ف�سول املدر�سة، ويف الدورة التالية 

كان اجلميع قد عرف اأحمد وجهوده ومواهبه واأفكاره، فما اإْن تقدم حتى 

فاز على مناف�سيه، و�سار اأحمد اأمينا للجنة الثقافية.. وبعد ذلك ارتبط 

ا�سم اأحمد يف املدر�سة كلها بالن�ساط الثقايف الذي يربع فيه دوًما.
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حكاية كل يوم

نعرف موعد قدومه من العمل، ون�سعر باإيقاع خطواته وهو يدخل اإىل 

البيت، يتنحنح مرة، ثم يتبعها باأخرى، نقول بلهفة:

اأبونا و�سل.  -

ثم ن�سمع �سوته:

ال�سالم عليكم.  -

نردُّ ال�سالم، وجنري اإليه بفرح، �سيجتمع ال�سمل، ونتحلق حول مائدة 

واحدة، ثم تكون احلكاية، »حكاية كل يوم«، ومع اأنها تبداأ دائًما بخروجه 

جديًدا،واأحداثا  �سيًئا  ن�سمع  يوم  كل  اأننا  اإال  بعودته،  وتنتهي  العمل  من 

اأب��ي من حكايات يف الطريق، يف امل�سنع، هناك  اأك��ر ما يرى  كثرية، فما 

ومنها  بامل�ساهد،  ال  حممَّ اإلينا  ويعود  جيبه،  يف  ي�سعها  يلمحها،  م�ساهد 

ي�سنع احلكاية..

ال ن��دري مل��اذا ك��ان وق��ُع خطواته ثقيال ه��ذه امل���رة، وم��ا ال��ذي جعلنا 

نلحظ جميًعا اأنه اجتهد ليتنحنح مرتني فخرجنا جميًعا، وحني اأو�سكنا 

اأن نرى وجهه املعروق، فاجاأنا ب�سحكته، وبدا وجهه م�سيًئا جميال، اتكاأ 

على احلائط وقال:

ا؟! ال.. اإنه احلرُّ يا اأوالد. اأظننتموين مري�سً  -

اأن تغرًيا قد حدث حني ن�سي »حكاية كل يوم«، وعندما  لكننا تاأكدنا 

حتلقنا حوله تذكرها، فقال:

تريدون احلكاية؟  -

نعم.   -
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قال:

ال باأ�س �سنجعلها اأربع حكايات.  -

وده�سنا..

ووا�سل اأبي حديثه قائال:

�ستكون اأجمل حكايات..  -

واأ�سار يل وهو مي�سح العرق من فوق جبهته، وقال:

اأنت حتكي حكاية..  -

واأ�سار اإىل اأخي الثاين:

واأنت حتكي حكاية.. واأختك.. واأخوك..  -

يف  م�ساهد  هناك  االآن؟  منكم  اأ�سمع  ال  فلماذا  لكم،  اأق��ول  اأن  اعتدت 

رحالتكم اإىل املدر�سة.. واأ�سياء جديرة باالهتمام حتدث هنا.

قلنا بفرح:

واهلل فكرة..  -

واأخذنا نحكي، كل واحد حكا حكاية جميلة، واكت�سفنا اأننا ن�ستطيع اأن 

نحكي، ونظرنا اإىل اأبي وقد زاد الِب�ْسر على وجهه وقال:

ت�سمعوا  اأن  ميكنكم  هكذا  احلكايات،  ه��ذه  من  اأجمل  اأ�سمع  مل   -

احلكاية دوًما �سواء كنت معكم اأو خارج البيت..

واتفقنا مع اأبي على اأن نتبادل احلكايات.
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ـْعر دكـــان ال�صِّ
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دكان ال�صعر

واحللوى،  وال�سكر واجلنب  ال�ساي  يبيع  اأميًنا،  بائعا  العم ح�سان  كان 

واأ�سياء كثرية نحبها، وكان يظن نف�سه �ساعًرا وكنا كذلك، كثرًيا ما ذهبنا 

يق�سى  اأن  وقبل  كلمات،  وبها  ورق��ة  واأم��ام��ه  دكانه  واقًفا يف  فنجده  اإليه 

حاجة الواقف يقول:

اقراأ هذه.  -

مي�سك الزبون الورقة..

يردف عمي ح�سان:

هذه اأح�سن ب�ساعة عندي.  -

�ِسْعر  اأن���ه  ت��اأك��ي��د  ي�ستطيع  لكنه ال  ال��ك��الم فيه ج��م��ال  ال��زب��ون،  ي��ق��راأ 

حقيقي..

كتب عمي ح�سان يقول:

وراأيته عظيم ال�ّسان اإذا مررت على دكان    

اأن�������ه ملك ح�س������������ان ف���اع��لم دون �س�����وؤال    

وياأتي العم ح�سان للم�سرتي وي�ساأله عن راأيه، وقد يعرت�س امل�سرتي 

على كلمة اأو كلمتني فيحذفهما العم ح�سان ويقول:

اء.  اأنا �ساعر يحرتم اآراء القرَّ  -

ويعاود الكتابة من جديد:

اإذا م���ررت على الدك�ان                 و�سمعت جمال االأحلان  

ف������ال ت�س���األ اأي���ن تكون                 فاأن����ت عن���������د ح�س�����������ان  
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الكتابة من جديد،  امل�سرِتين، ويعاود  العم ح�سان على  وهكذا.. يقراأ 

اأهم ق�سائده، ظلت لفرتة طويلة يحذف منها  وق�سيدته عن دكانه هي 

وي�سيف.. ون�ساأله:

ملاذا احلذف واالإ�سافة؟  -

فيقول: حتى ن�سل اإىل املطلوب.

كان طيًبا يحب النا�س ويحبونه ويبيع باالأَجل حلني مي�سرة، مل يكن 

يردين خائًبا، كان يعطيني ما يريده البيت، وي�سجل ما علينا يف دفرته، 

�سحيح اأنه ي�ساك�سني ويقول:

هذه املرة ال ت�ستطيع اأن تخرج عيًبا يف الق�سيدة.  -

فاأ�سحك واأقول:

طبعا.. الأنني اأ�سرتي باالأجل.  -

لكن ال اأدري ما الذي اأغ�سبه يف ذلك اليوم، كان يقف يف �سدر دكانه 

منحنًيا على دفرته، يقلب يف تلك االأرقام، يجمع ويطرح ويق�سم، ثم يطلق 

زفرًيا غا�سًبا من فمه، اأبلغته مبا نريده من الدكان حتى يتي�سر احلال، 

جحظت عيناه يف غ�سب وقال:

اأال يوجد غري دكان ح�سان؟ اذهب.. لن اأعطيك.  -

منه  �سدري  و�ساق  عنه،  وجهي  واأدرت  بكالمه،  ح�سان  عم  �سدمني 

ومن دكانه البغي�س!.

يف البيت جل�ست حزيًنا وطال حزين حتى ملحت الورقة والقلم وقلت: 

اأح��اول تقليد العم ح�سان، وبعد دقيقة كنت قد  اأنتقم.. وب��داأت  اأن  ال بد 

فرغت من الكتابة، فكتبت اأقول:
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ان اإذا مررت على دكان                     ووجدته حقري ال�سَّ  

فاع��لم اأنه ك��������������������ان                    و�س�����ار يف خب�ر ك�����������ان   

وفرحت مبا كتبت، رمبا �سرت �ساعًرا!! ح�سان لي�س متعلًما ويت�سور 

نف�سه �ساعًرا، وكان ال بد اأن تكتمل الفرحة وت�سل اإليه الورقة، وهذا هو 

وجل�ست  البيت،  اإىل  م�سرًعا  جريت  ثم  اأم��ام��ه  ال��ورق��ة  األقيت  فعلته،  ما 

اأفكر، االآن �سيقراأ العم ح�سان.. اأت�سور مالحمه الغا�سبة، اإنه االآن ميوت 

غيًظا..

و�سمعت  ال��ط��ارق،  ليعرف من  اأب��ي  وخ��رج  الباب،  على  و�سمعت طرًقا 

اأنه �سيحكي الأبي ما حدث و�سيقراأ له الورقة،  �سوت عم ح�سان، واأيقنت 

ورمبا طالبنا مبا عندنا من نقود قبل اأن حتني املي�سرة..

ولكن املفاجاأة كانت اأكر حدة، األقى عمي ح�سان ال�سالم، و�سافح اأبي، 

واأعطاه ما طلبناه للبيت واعتذر الأنه كان م�سغوال يف ح�سبة عوي�سة، واأن 

املحرو�س جاء وقتها، ثم كانت املفاجاأة الكربى؛ عمي ح�سان ي�سحك عاليا 

ويقول الأبي:

فيما  لنتناق�س  اأْر�ِسْله  منى،  اأح�سن  �ساعًرا  �سي�سبح  ابنك  ت�سور   -

كتب.

و�سكره اأبي كثرًيا، ثم ذهبت اإليه خجال، فاإذا به �سعيد ي�سحك وقال:

ما كل هذا اجلمال، اأتخبئ مواهبك عني.  -

قلت له واأنا اأبت�سم:

يف احلقيقة هي كانت خمتبئة.. واأنت الذي اأخرجتها.  -
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ق���������ال:

ت�سور.. لقد اأخربين االأ�ستاذ علي مدر�ُس اللغة العربية اأن هذا   -

النوع من ال�سعر ا�سمه الهجاء.

ثم اأ�ساف:

واأن ما اأكتبه يف دكاين كان مدًحا.  -

واأطرق خجال:

كنت اأمدح نف�سي.  -

وقلت بخجل اأكرب:

وما كان يل اأن اأهجَو دكانك؛ فهو �ساحب ف�سل علينا.  -

قال عمي ح�سان:

زاد ف�سلك وكر �ِسْعرك.  -

ومن يومها �سار بيننا و�سال �سعري، وب�سمة ت�سع �سياًء حني نلتقي.
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رحلة اإىل ب�صاط الُع�ْصب

كانت هناك قرية بعيدة تف�سلها عن املدن والقرى م�ساحات من القيظ 

والرمال، كانت اآمنة مطمئنة حتى زحف اإليها »الوباء اجلديد«.. اجتمع 

اأهل القرية جميًعا واتفقوا على اأن الريح هي التي حملت اإليهم هذا الوباء 

اللعني، فال ميكن للوباء الزحف وحده حتى ي�سل اإليهم..

وبداأ الوباء اللعني يعمل بال هوادة، فال مير يوٌم اإال وتخ�سر القرية 

اأحد اأفرادها..

اكت�سف رجل من اأبناء القرية عالقة هذا الوباء بالريح االآتية، وقدرة 

اأحد االأع�ساب النابتة يف ال�سحراء على عالج املر�سى �سريًعا..

املر�س يف  ه��ذا  كثرًيا، وعا�س ق�سة طوية مع  وع��رف  ق��راأ كثرًيا  لقد 

اإحدى اأ�سفاره..

املوؤمل لهذه القرية اأن َمْن ميلك هذا العالج وهذه املعرفة مل يكن اإال 

بخيال نذال،ال يهمه �سنع اخلري بقدر ما يهمه جمع املال..

كان الرجل يت�سلل ليال اإىل ال�سحراء ينتزع ما يقابله من هذا الع�سب 

ا اأال يرافق اأحًدا يف رحلته جلمع  وميالأ ما معه من اأكيا�س، وكان حري�سً

الع�سب حتى لو كان اأعز اأقربائه، اإنه يعرف اأن ال�سر اإذا جتاوز اثنني �ساع 

ا.. ومل يعد �سرًّ

وهناك يف حجرته كان يقوم بطحن هذا الع�سب، واإ�سافة بع�س ال�سعري 

اإليه، بعد ذلك يقوم بتدويره يف �سكل كرات �سغرية..

اإن َع�ْسر كرات �سغرية كافية للق�ساء على هذا املر�س اللعني..
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وابت�سم الرجل وقال:

اآ�سف  اأ�سبه؟!  فلماذا  ثرائي..  �سبب  �سيكون  اإنه  لعيًنا  لي�س  ال..   -

اأيها املر�س.. 

كثرية،  مبالغ  عر�س  يحب،  م��ن  لعالج  ا�ستعداده  ع��ن  ال��رج��ل  اأع��ل��ن 

كافية  حبات  خم�س  كانت  مده�سة،  النتائج  كانت  اإليه،  ال��ق��ادرون  توافد 

الفقراء،مل ي�سغله ذلك  الهالكني  ارتفع عدد  بينما  املر�س متاًما،  الإزال��ة 

االأمر لقد عاهد نف�سه اأن يكون قلبه مثل حجر ال�سوان، ال يخفق اأبًدا وال 

اإنه ذات ليلة وهو يتجه اإىل ال�سحراء الإح�سار  يهتز بني جوانحه، حتى 

ا تبكي وتقول: الع�سب �سمع اأمًّ

يا رب، ا�سِف ولدي.  -

وا�سل م�سيه بعيًدا غري عابئ مبا �سمع، اأ�سرق ال�سبح مبت�سًما   -

على غري عادته، زحف اجلميع نحو الرجل املعاِلج؛ الغني ليح�سل على 

العالج، والفقري ليبكي ويلح يف طلبه، لعل قلبه يرق ويلني.

لكن الرجل مل يخرج من البيت..

ال�����س��ح��راء، ون��ف��د م��ا ع��ن��ده م��ن عالج  اإىل  ال��ذه��اب ليال  مل ي�ستطع 

وع�سب، انتظر النا�س كثرًيا ومل يخرج الرجل، لقد كان هو االأمل بالن�سبة 

لهم، االأغنياء يدفعون، والفقراء ينتظرون لعل قلبه يرق ويلني..

هيا اأيها النا�س ادخلوا الدار.. لعل مكروها اأ�ساب الرجل.   -

اإعياء �سديدة، غارت  ودفعوا الباب دفعة واح��دة، كان الرجل يف حالة 

العينان وا�سفرت املالمح، ودب النحول يف ج�سده، قال بانك�سار:

لقد اأ�سابني املر�س.  -
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�ساح الكل:

العالج معك يا رجل.  -

قال بحزن:

لقد انتهى ما عندي من دواء ومل اأ�ستطع �سنعه ب�سبب مر�سي.  -

قال اأحد ال�سباب:

قل لنا اأحد عنا�سره.. وكيف ميكن اأن ن�سنعه؟  -

�سكت الرجل ومل يرد:

تكلم يا رجل..   -

�ساح الرجل:

لك������ن..  -

قاطعه اجلميع:

تكلم اأيها الرجل.  -

والكل  الع�سب،  يجمع  اجلميع  كان  وبالليل  يتكلم،  الرجل  وراح   -

ي�سنع لنف�سه والأ�سرته الدواء، واختفى الوباء من القرية..

ين�َس  اإنه زحف ووىل هارًبا، ومل  بعيًدا، وقيل  الريح حملته  اإن  قيل: 

و�سلوا  لالأ�سف  وي��ا  لكن  املعاِلج،  للرجل  حباٍت  يحملوا  اأن  القرية  اأه��ل 

املكان، لكن  رائحة  اأخربتهم  الرجل.. هكذا  االأوان.. لقد مات  بعد فوات 

الرائحة تال�ست بعد ذلك؛ قيل اإن الريح حملتها بعيًدا، وقيل اإنها ولت يف 

جنح الليل قبل اأن ي�سطع القمر يف منت�سف ال�سهر الهجري.
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الهدف الرابع

تدب  الكرة  وع��ادت  ال�سارع،  الكرة يف  ليلعب  اأحمد  ع��اد  اأخ��رى  وم��رة 

وتدب، و�سوت اأحمد يعلو مع الكرة حتى ي�سمعه زمالوؤه فيخرجوا اإليه 

م�سرعني، وتعلو االأ�سوات.. هكذا اعتاد اأحمد منذ فرتة.

ظلت  م�سرًعا،  اأحمد  تابعها  بعيًدا،  فذهبت  الكرة  اأحمد  رك��ل  اليوم 

ا  الكرة جتري وجت��ري، واأحمد يجري وراءه��ا، الكرة راأت مكاًنا منخف�سً

اإىل  �سريًعا  اأح��م��د  ن��زل  ج��دي��د،  م��ن  جت��ري  وانطلقت  اإل��ي��ه،  فتدحرجت 

املنخف�س، لكن الكرة �سبقته، جرى باأق�سى �سرعة، لكن الكرة كانت اأ�سرع، 

وجدت الكرة باًبا مفتوًحا الأحد البيوت، دخلت �سريًعا، وعلى الفور تابعها 

اأحمد ومل ينتبه..

حني دخلت الكرة وخلفها اأحمد كان �ساحب البيت واأ�سرته يتناولون 

�سفق  مهلال،  البيت  �ساحب  نه�س  ب��امل��ائ��دة،  ال��ك��رة  ا�سطدمت  ال��غ��داء، 

الأحمد وقال وهو يبت�سم:

هدف رائع!  -

ثم وا�سل وقد ذهبت ابت�سامته:

هدف رائع، نعم... لكنه لي�س يف مكانه.  -

ابت�سم اأحمد يف اأ�سف وقال:

التي تدحرجت، مل  الكرة هي  يا عمي..  ج��ًدا  اآ�سف  اآ���س��ف..  اأن��ا   -

اأمتكن من االإم�ساك بها قبل اأن ت�سل اإىل هنا.. واقتحمت املكان ودخلُت 

معها دون ا�ستئذان.
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ًرا:  قال �ساحب البيت مذكِّ

هذا رابع هدف حترزه يف بيتنا يا اأحمد.. األي�س كذلك ؟  -

 اأطرق اأحمد يف خجل، ووا�سل �ساحب البيت حديثه قائال:

هناك اأماكن خم�س�سة للعب اأف�سل بكثري من اللعب يف ال�سارع؛   -

اأن  ال�����س��ارع  حل��رك��ة  ميكن  وال  باللعب،  اال�ستمتاع  ميكنك  ال  ال�����س��ارع  يف 

ت�ستقيم باللعب.

وبعطف جميل اأعاد �ساحب البيت الكرة الأحمد، فقال له اأحمد:

�سكًرا يا عمي.. �سكًرا.  -

ووعده اأن يكون هدفه دوًما يف مكانه، واأخذ كرته وم�سى.
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جمعٌة ل ُتْن�َصى

وك���ان اخل�سوع  بامل�سلني،  اآخ���ره  ع��ن  ام��ت��الأ  ق��د  ال��ق��ري��ة  ك��ان م�سجد 

اأن  اأحمد  اأرج��اء املكان، واجته ال�سيخ نحو املنرب، الحظ  وال�سمت يعمان 

ال�سيخ يخطو نحو املنرب ب�سعوبة، وراأى وجهه �ساحًبا، ي�ستند على املنرب 

كاأنه يخ�سى اأن تزل قدمه..

ال يعرف اأحمد هل الحظ اأحد غريه ذلك اأم اأن ذلك ُخيِّل اإليه، لقد 

�سوقه  اأ�سد  ما  اإىل اجلمعة،  ينتظر اخلطبة من اجلمعة  اأن  اأحمد  اعتاد 

اإىل �سماعها من ذلك ال�سيخ الرائع!! اإنه يفي�س كالنهر على م�ستمعيه، 

ا ما يردده ال�سيخ من اأحاديث واآيات  وهو ي�سمع بخ�سوع، بل ويحفظ اأي�سً

وحكايات، فيطمئن قلبه وتبتهج �سريرته.

وبداأ ال�سيخ ي�سعد اأوىل درجات املنرب، واأح�س اأحمد اأن ال�سيخ قد مال 

اأم�سك جيدا  اأنه  اأن تزل لوال  بج�سمه قليال ناحية الي�سار، وكادت قدمه 

بالقائم اخل�سبي يف مقدمة املنرب، ووا�سل ال�سيخ �سعوده –اأو حاول ذلك– 

وت�سبث  ال�سقوط،  وي��ق��اوم  وي��ق��اوم،  مييل،  به  واإذا  االأخ���رى  قدمه  فرفع 

جيًدا باملنرب، و�سقطت العمامة فجاأة، واأ�سرع بع�س اجلال�سني، واأم�سكوا 

ال�سيخ واأنزلوه، وبداأت احلركة تدب يف اأنحاء امل�سجد، واحد مرر كفه املبلل 

اأنفه، وثالث فتح  ب العطر من  ال�سيخ، واآخر قرَّ الو�سوء على وجه  مباء 

طريًقا اإىل �سدر ال�سيخ كي ي�ستقبل الهواء، واأ�سرع اأحمد والتقط عمامة 

اأفاق  ال�سيخ قد  اأن  ال�سيخ، وبدا له  راأ�س  اإىل  التي وقعت، واأعادها  ال�سيخ 

قليال فحمد اهلل، ولكن هل ي�ستطيع ال�سيخ اأداء خطبة اجلمعة؟

ذلك،  اأم��َل يف  وال  متعًبا  يبدو  فال�سيخ  االأم��ر؛  �سعوبة  اأيقن اجلميع 

النظرات تبحث  امل�سجد، كانت كل  اأرج��اء  وب��داأت نظرات اجلميع تطوف 

عمن يقوم، معظم اجلال�سني ال يجيدون اإال زراعة االأر�س، ومن يجيد من 
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ا �سغرًيا.. احلا�سرين القراءة والكتابة ما زال غ�سًّ

ويقف اأحمد ب�سنوات عمره التي ت�سعه بني الطفولة وال�سباب، يبحث 

هو االآخر بعينيه عمن يقوم، غري اأنه ارجتف حني حدق فيه اأحد امل�سلني، 

حاول اأن يهرب بعينيه اإىل زاوية اأخرى يف امل�سجد، ثم حمد اهلل عندما راآه 

ينظر اإىل ناحية اأخرى، وبداأت الهمهمات يف امل�سجد..

ماذا نفعل؟  -

هل تروح اجلمعة؟  -

االأخ���رية، كيف ت�سيع اجلمعة، اجلمعة كما قال  الكلمة       �سدمته 

اإن راحت  ال��روح  ت��روح  ت���روح؟!  �سيخنا »جماعة« بل روع��ة وط��اع��ة، كيف 

اجلماعة، وبال جماعة يبدو كل �سيء بال روح.

     ونظر اأحمد لوجه ال�سيخ فراأى الدموع تت�ساقط من عينيه، وبدا 

كلما  تخونه،  قوته  اأن  غري  القيام  جاهًدا  يحاول  ا،  م�سفرًّ حزيًنا  وجهه 

حاول يعود كما كان..

وكاد اأحمد يبكي حني قال اأحد امل�سلني ب�سوٍت عاٍل:

ن�سلي الظهر اإن �ساء اهلل.  -

وما اأن �سمع اأحمد ذلك حتى قال يف نف�سه والفزع يزلزل كيانه:

ال بد اأن ن�سلي اجلمعة.. هذا يوم جنتمع فيه.. وددت لو جنتمع   -

مل��اذا ال  لكن كيف؟  اآه،  اأي��دي��ن��ا!!  يفلت من  اأن  يريد  اليوم  ي��وم، حتى  كل 

تنه�س يا اأحمد؟

ال�سيخ تتجلى واالآي��ات واالأحاديث  اأحمد يفكر، وب��داأت حكايات  واأخذ 

ترتى..
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ومِلَ ال يا اأحمد.. لديك ما �سمعته من ال�سيخ اأيها املتعلم.. لديك   -

االأح��ادي��ث.. وتعطر قلبك حكايات  وك��ذا من  القراآن حتفظه  ر�سيد من 

ال�سيخ، ولي�س هنا َمْن هو اأعلم منك يف احلا�سرين.. اأعوذ باهلل من الِكرْب.. 

ل�ست اأق�سد.. الق�سد هو اجلمعة يا اأحمد كيف تروح يا ابن عبا�س.

وانتف�س اأحمد من مكانه، وبداأت العيون تتجه نحوه، ماذا يريد ذلك 

الفتى ال�سغري، اإنه يتجه نحو املنرب، االأمر يبدو مده�ًسا، لكن اأحمد وا�سل 

�سريه، ومل يلتفت خلفه، كان ينظر ناحية املنرب فح�سب، حتى اإذا بلغ املنرب 

البيان  ي�ستمد منه  اأن  ال�سيخ ع�سى  اأخ��رية على وج��ه  األقى نظرة  ك��اد  اأو 

ال�سيخ  واأ�سار  ال�سرور،  يعلوه  وب��داأ  اأ�ساء  وقد  ال�سيخ  ف��راأى وجه  والقوة، 

العمامة  ال�سيخ  رفع  ال�سيخ،  اأحمد من  بيده الأحمد كي يقرتب،واقرتب 

من فوق راأ�سه وو�سعها على راأ�س اأحمد.

حينئذ �سعر اأحمد بقوة وثقة ال حدود لهما، واأح�س بالكون وكاأنه يبت�سم 

له، وراأى وجوه امل�سلني بع�سها يعلوه الفرح والبع�س يعلوه القلق.

هذا ال�ساب ال�سغري؟!  -

و�سعد اأحمد املنرب، ا�ستقام ورفع راأ�سه، اأنزل ذراعيه اإىل جنبيه بقوة 

ف�سار كبرًيا، وكل االأنظار تتجه اإليه، كادت قدماه تفلتان وتخونه قواه، 

لكنه متتم م�ستغفًرا، ثم رفع �سوته عاليا:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  -

و�سمع الرد مدوًيا، ف�سرْت القوة يف بدنه ودمعت عيناه

وعليك ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته   -

ا، فا�ستقرت روعة ال�سوت يف قلبه،  وارتفع �سوت املوؤذن من جديد نديًّ
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واأزاح��ت ما تبقى فيه من خوف، وعند ختام االأذان كانت العيون ال تزال 

ترقبه..

قال يف نف�سه:

عليَّ اأن اأغم�س عيني واأنطلق.  -

وب����داأ ب��احل��م��د هلل ف��وج��ده��ا يف ف��احت��ة ال��ك��ت��اب، ووج���ده���ا اآخ���ر دعاء 

املوؤمنني {            }،واأخ�ذه خيط احلمد 

من  وتدفقت  ال�سغري،  جم���راه  ين�ساب  نهر  بداخله  ج��رى  خ��ي��وط،  اإىل 

اإليه احلكايات  البينات واأحاديث �سيد اخللق، وتهادت  االآي��ات  بني �سفتيه 

اإىل  واأ�ساف  يرددها،  ملعنى احلمد ف�سار  تاأكيًدا  ال�سيخ  يرويها  كان  التي 

تف�سري ال�سيخ الإحدى االآيات تف�سرًيا قراأه يف اأحد الكتب، وبداأ الفرح على 

وجوه امل�سلني، وانطلقت دعواتهم العطرة اأن يحفظ اهلل اأحمد بن عبا�س 

اأنها  ال�سيخ، لقد حتققت اجلمعة.. غري  اأ�سارير  وانب�سطت  ويبارك فيه، 

جمعة ال تن�سى.
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اأغلى ِم�ْصَبحة

ها هي حلظتك يا هنداوي..

اأخذ يدفع حبات م�سبحته ب�سرعة غري عادية.. واأح�س بقلبه ينتف�س 

يف �سدره وانحدرت دمعة تدعوه.

اعر�س على ال�سيخ »ر�سدي« م�سكلتك يا هنداوي..

باجلال�سني؛  اآخرها  عن  تكتظ  وال�ساحة  املحفل  �سدر  يف  ال�سيخ  كان 

فقد خرجوا لتوهم من اجلامع.

ال�سيخ ياأتيه النا�س من كل حدب و�سوب ي�سعون لكلمته.. كلمته تنبع 

من القلب وتتلقفها القلوب وتطرب لها االآذان.

نحن يف حاجه لبناء م�سجد جديد ترتدد فيه كلمة التوحيد ي�سبِّح فيه 

بالغدو واالآ�سال رجال، ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل.

اإخراجه من مال  ويت�سابق اجلال�سون.. يخرجون كل ما ي�ستطيعون 

حتى يرتفع البناء.

الذين ال  الفقراء  املر�سى  فيه  يعالج  م�ست�سفى  لبناء  نحن يف حاجة 

ميلكون ماال، جعلكم اهلل لهم ماال و�سنًدا، فهل من م�ستجيب؟

اإىل اجليوب وت�سمع �سوت  االأي��دي  االأق��دام لالأمام، وتدخل  وتزحف 

انفتاح حافظات النقود.. كرم بال حدود.. والنفو�س خا�سعة خا�سعة،و�سم�س 

القلوب �ساطعة م�سعة بنور ال مثيل له ميالأ القلوب.

وها هو ال�سيخ والدنيا حوله وال�ساحة متتلئ بامل�سلني، والقلوب تواقة 

اإىل عامل جميل لي�س فيه ظلم، يلتحم فيه اجلريان وي�سود فيه االأمان 

ويخ�ساأ فيه ال�سيطان، ويذهب ال�سر بال رجعة..
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ها هو ال�سيخ، اعر�ْس عليه م�سكلتك يا هنداوي..

دون  حائال  اأم��ام��ك  يقف  اخلجل  اأن  ه��ن��داوي  يا  احلقيقية  م�سكلتك 

اأمل يذكرنا بقول نبينا  ال�سيخ: » ال حياء يف الدين«؟  اأمل يقل  ما تريد. 

الكرمي باأننا جميًعا كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر 

اجل�سد بال�سهر واحلمى..

اآٍه.. كيف اأ�ستطيع اأن اأقول ومن اأين اأبداأ.. اأ�ساألك يا رب اأن تعينني.. 

اأنا العبد ال�سعيف الذي بلغ من الكرب عتًيا.. امنحني القدرة كي اأنت�سر 

على نف�سي..

اإىل طريقة ال تخجلني وال  اأن هديتني  يا ربي  اأحمدك  اآه وجدتها.. 

تظهرين يف موقف الذليل.. لي�س �سلًفا يا ربي اأو غ��روًرا.. اإمنا اأريد اأال 

اأكون ذليال اإال لك؛ فاملذلة لك عزة.. واملذلة لعبد مثلي هوان و�سياع.. 

كلمة،  لل�سيخ  اأك��ت��ب  ���س��وف  القلم  وه���ذا  ورق���ة  ه��ذه  وج��دت��ه��ا..  لقد  نعم 

و�ساأثنيها واأعطيها ملن �سبقني يف ال�سف قائال له: اأو�سلها لل�سيخ، قل له 

من عند عبد اهلل..

له من  لل�سيخ، قل  اأو�سل هذه  ي�سبقه:  للذي  �سبقني  الذي  و�سيقول 

عند عبد اهلل..

وهكذا تنتقل الورقة بال �سجيج وال جلبة وال �سياح يوؤذي.. وال حرج 

الورقة، لكن  ال�سيخ ويقراأ  املحفل حيث يجل�س  يكون، حتى ت�سل ل�سدر 

ماذا تكتب.. املهم اأن تكتب، اأن ت�ستطيع اإيجاز حياتك البالية يف �سطور.. 

اأن تكون �سادًقا مع نف�سك ومع ربك.

واأخذ القلم يتحرك �سعيًدا على الورقة يخطُّ حروًفا وكلمات، بينما 

انتهى  اأن  وما  فتبللها،  الورقة  على  هنداوي  عيني  من  الدموع  تت�ساقط 

من ذلك حتى طوى الورقة عدة طيات وغمز الذي ي�سبقه واأعطاه اإياها 
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كي يعطيها للذي ي�سبقه، لكنه و�سع امل�سبحة يف الورقة قبل اأن يطويها، 

واأخذت الورقة تنتقل لالإمام من واحد الآخر.. ومن �سف اإىل �سف..

ُتَرى ماذا حتمل هذه الورقة غري امل�سبحة؟ هنداوي وحده الذي يعرف 

اأنها حتمل موجًزا حلياته البالية.. هنداوي وحده قلبه يت�سرع وينتف�س 

كلما تقدمت الورقة، وال�سيخ يف �سدر املحفل يفي�س على اجلال�سني بعلمه 

الغزير.

وهنداوي يرقب الورقة بامل�سبحة تتحرك لالأمام، وما اأن و�سلت ليد 

ال�سيخ حتى خيل اإليه اأن قلبه قد توقف عن الوجيب.. فتح ال�سيخ الورقة.. 

ا ال ينبغي اأن يطلع عليه اأحد، ثم  قراأها بال �سوت كعادته.. لعل بها �سرًّ

اأدرك اأخرًيا وبفطنته اأنه لي�س بالورقة ما يخجل، فلم يكن ا�سم �ساحب 

الورقة موجوًدا بالورقة، فقراأ على اجلال�سني ب�سوت عاٍل وقوى.

اهلل فيك  بارك  الفا�سل  �سيخنا  يا  الرحيم..  الرحمن  اهلل  ب�سم   -

واأكر من اأمثالك، فاالأمة بك دائما لالأمام.

اإن االإمام احلق من ي�سعر باآالم النا�س وي�سعى جاهًدا للت�سدي لها.. 

تلك  الكرب عتًيا.. جت��اوز وج��ودي يف  بلغت من  �سيخ  الكرمي  اأخ��ي  يا  اأن��ا 

احلياة �سبعني عاما.. كم زيفت.. وكم �سرقت.. وكم جتاوزت حدوًدا.. حتى 

ا غليظ القلب ال يعرف احلب اإىل قلبي  اأ�سقائي مل ي�سلموا مني.. كنت فظًّ

اأجل  ور�سالتي من  املال  �سقيًقا وال �سديًقا.. وجهتي  اأح��رتم  طريًقا، وال 

ثراء ال حدود له، وقد ك��ان.. وكر م��ايل.. وا�ستد باأ�سي.. ال ت�ساأل كيف 

جار عليَّ الزمان.. وكيف فقدت كل هذا ال�سلطان؛ الأن ما اأ�سابني من فقر 

هو من نف�سي.. وكل ما اأود قوله اإنني مل اأعد اأملك �سوى هذه امل�سبحة 

الرقيقة، وهي من رائحة املا�سي الذي ال اأود ذكره؛ الأنه يذكرين بخ�سة 

نف�سي.. لقد ابتعتها يوًما بخم�سني جنيها اأيام كنت اأملك اجلنيهات.. ومل 
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اأعد قادًرا على العمل وقد �سرت �سيًخا كبرًيا.. واأود اأن اأحيا بقية عمري 

بال مذلة.. خذ هذه امل�سبحة واأعطني ثمنها، ومن االآن ف�ساعًدا فليكن 

ت�سبيحي على اأ�سابعي.

اأِن انتهى ال�سيخ من القراءة و�سوته تهدج بالبكاء، وال�سمت قد  وما 

اأخ��ي��ه، ونظر يف  اأج��ل  امل��ك��ان.. ق��ال ال�سيخ: من يبتاعها من  حل يف رب��وع 

اأنا  اأح��د اجلال�سني:  ق��ال  اإال اهلل..  اإل��ه  امل�سبحة وق��ال: كل حبه عليها ال 

اآخذها باألف.. و�ساح اآخر واأنا اأخذها باألفني..  و�ساح ثالث قائال:

ثالثة..

اأربعة..

خم�سة..

ودمعت عينا ال�سيخ.. هذا مبلغ كاف مل�ساعدة املحتاج يف مثل هذه ال�سن 

فنادى:

الورقة  ولياأتي �ساحب  امل�سبحة،  ولي�ستلم  فليتقدم من يدفع خم�سة 

مو�سعه  من  هنداوي  انتف�س  وهنا  اجلميع،  ين�سرف  اأن  بعد  وامل�سبحة 

مفاجئا اجلميع:

واالآن  و�سرقتكم..  ظلمتكم  ك��م  ح����دود..  ل��ه  لي�س  ال���ذي  لكرمكم  ي��ا 

ت�سفحون عني ومتدون يل يد العون، ال اأريد كل هذا املال.. اإن اآفتي كانت 

ب�سببه.. يكفيني ربعه.. احلمد هلل.

اإن �سئت فاأنفق منه ما  قال ال�سيخ: ق�سي االأم��ر يا رجل، هذا مالك 

تي�سر على الفقراء.

رفع هنداوي يده �ساكرا ربه.. وانتقل ال�سيخ ر�سدي عبا�س جلواب اآخر 

عن �سوؤال �ساأله اأحد ال�سباب.
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حجرة القراآن

باالأم�س راأيته يف املنام -ال�سيخ جمعة ب�سحمه وحلمه-نحيًفا كما كان، 

وذراعه الي�سرى العاجزة منذ ال�سغر، وقد رفعها اإىل �سدره وو�سع عليها 

خافت:        ب�سوت  يقراأ  واأخ��ذ  الدنيا،  يف  كان  كما  متاما  ال�سريف،  امل�سحف 

 {              }

هرعت نحوه: �سيدنا..؟!

متاما مثلما كنا نقول له ونحن �سغار، ربت ال�سيخ جمعة على كتفي 

وقال:

ما �ساء اهلل.. لقد �سرت رجال يا ولد..  -

قلت له:

يا �سيدنا.. ل�ست وحدي، ولكن هناك الكثريون من اأبناء قريتي   -

واأطباء  مهند�سني  ���س��اروا  وق��د  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  حتفظهم  كنت  ال��ذي��ن 

وحمامني واأدباء.

امل�سيء  �سحابة يف وجهه  وم��رت  اأط���رق،  ثم  قليال  ال�سيخ  وج��ه  تهلل 

وقال:

القراآن  على  يرتبى  فمن  ه��ك��ذا..  �ست�سريون  اأنكم  اأع��رف  كنت   -

الكرمي ال بد اأن ي�سل اإىل ما يريد.. لكنى حزين؟

حزين؟ �سالمتك يا �سيدنا.. ما الذي يحزنك؟  -

اأين؟  قريتنا؟  يف  الكتاب  ه��ذا  ف��اأي��ن  ��اب،  ال��ُك��تَّ يف  اأحفظكم  كنت   -

اأين؟ 

وم�سى يكرر ال�سوؤال، ونربة احلزن يف �سوته، ثم ا�ستدار وم�سى،   -
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م�سى �سريعا من اأمام عيني.

م�سى ال�سيخ جمعة كطيف جميل، هرعت خلفه، كنت اأود اأن اأم�سك به 

واأ�ساأله املعذرة، لكنه اختفى.

ك��م اأح��ب��ه وه��و ي��ري��د يوجهنا: اق���راأ ي��ا ول���د.. ق���ف.. اب���داأ م��ن االأول                  

{      }

االأطفال،  نحن  بنا  مكتظة  الوا�سعة  احل��ج��رة  وت���رى  ن��ق��راأ..  ون��ح��ن 

تتداخل اأ�سواتنا، ن�سكل خلية كبرية، وال�سيخ جمعة بيده ع�سا من جريد 

النخل، �سقها لت�سبح هينة لينة على الراأ�س.. 

الع�سا ملن ع�سا يا ولد.. اقراأ من اأول: {             } 

اإذا �سمع لفظة  ونقراأ.. ونقراأ، وال�سيخ جمعة يهز راأ�سه ويتابع، حتى 

تئن اأ�سار بع�سا من جريد النخل حتى ت�ستقيم اللفظة.

وهو  واإك��ب��ار،  بحب  العيون  تبعته  مكان  اأي  يف  �سار  اإن  جمعة  وال�سيخ 

اأحد بادره  اإذا ما قابله  مي�سي وامل�سحف على يده العاجزة، يتمتم حتى 

اأو  فقهية  م�ساألة  ي�ساأله يف  كي  امل��ارة  اأح��د  ي�ستوقفه  ما  وغالبا  بال�سالم، 

يو�سيه خرًيا بولده، فيقول ال�سيخ:

الكرمي،  ال��ق��راآن  اأن يحفظ اجلميع  بد  وعبيد.. ال  زي��د  ف��رق بني  ال 

ومي�سي متمتًما..

تبدو ال�سماحة على وجهه، كان طيًبا، وكان رائًعا، وكان ال�سيخ جمعة 

يرتكنا نن�سرف من الكتاب قبل اأذان الظهر بدقائق، اأما اأ�سحاب احلمري 

فكان يرتكهم يذهبون قبل الظهر بربع �ساعة.

واأ�سحاب احلمري هم االأوالد الذين اأتوا من القرى والعزب اجلاورة 

ممتطني احلمري كي يتعلموا القراآن الكرمي على يد ال�سيخ جمعة الذي 
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يعرفه اجلميع.

ك��ب��رية، يحملون  ي��ب��دون كقافلة  اأ���س��ح��اب احل��م��ري يف عودتهم  وك���ان 

اخل�سراء  احل��ق��وق  و���س��ط  يف  مي�سون  وال��ك��را���س��ات،  واالأل�����واح  امل�ساحف 

فالقراآن  النهيق؛  على  حمار  اأي  ي��ج��روؤ  وال  ع���اٍل،  ب�سوٍت  معا  وي��ق��روؤون 

الكرمي ُيْتلى، و�سوت احلمار هو اأنكر االأ�سوات..

م�سهد رائع يتكرر كل يوم فتتمايل االأ�سجار واأعواد االأرز واأوراق اأ�سجار 

ي�سارك  الطبيعة  يف  �سيء  ك��ل  وك���اأن  ع��ارم��ة،  ف��رح  حالة  يف  كلها  القطن، 

اأ�سحاب احلمري التالوة!!.

وذات يوم كنا نردد خلف ال�سيخ جمعة بع�س االأذكار )�سبوح.. قدو�س.. 

رب املالئكة والروح( حني دخل علينا العم فار�س، كان عاري الراأ�س،ملطخ 

الثوب، وبوجهه جروح، وكف ال�سيخ جمعة عن الت�سبيح واجته نحو العم 

فار�س..

ما الذي اأ�سابك يا فار�س؟  -

اأغثني يا رجل القراآن والدين، جاري هدم داري يف اأثناء قيامه بهدم 

ا فيها. داره، وحني عاتبته توغل يف داري وزعم اأن له حقًّ

ي��اأك��ل��ون حقوق  ال��ذي��ن  اأن���ت م��ن  اأن��ه��ا دارك، وم���ا  ن��ع��رف  لكننا   -

االآخرين.

قال فار�س:

اأجرين يا رجل القراآن والدين.    -

بادًيا  الغ�سب  ك��ان  فار�س،  مع  وخ��رج  يف،  لعرِّ مهمتنا  ال�سيخ  واأ�سند 

على وجه ال�سيخ، وكلما قابله اأحد وملح على وجهه الغ�سب تبعه يف �سمت، 

مالحمهم  على  جمعة،وظهر  ال�سيخ  خلف  يتكاثرون  النا�س  ب��داأ  وهكذا 
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اإال للحق، وما دام قد ظهر  اأن ال�سيخ ال يغ�سب  اإنهم يعرفون  الغ�سب.. 

الغ�سب فال بد اأن هناك ظلًما قد وقع، ولي�س واقعا يف الغالب على ال�سيخ 

بل واقع على اأحد امل�ست�سعفني..

بدا كل �سيء يف موكب ال�سيخ جمعة حزينا، حتى ال�سم�س والطرق يف 

امتدادها، واالأطفال يف لعبها.

و�سل ال�سيخ جمعة وخلفه النا�س اإىل هناك، نظر فوجد ما ال ي�سدقه 

عقل؛ اأنقا�س البيت مكومة والنخلة اخل�سراء التي كانت تتقدم البيت قد 

مالت على االأنقا�س..

قال ال�سيخ ب�سوت عاٍل:

اتِق اهلل يا جبار، فلي�س من الكرامة اأن تتعدى على حق اجلار.  -

رفع جبار يده بالفاأ�س واأراد اأن يهبط بها على راأ�س ال�سيخ جمعة الذي 

الذين كانوا يقفون  النا�س  اأن  االأل��ف دون خ��وف، غري  ك��ان يقف كحرف 

خلف ال�سيخ انتف�سوا،ويف ملح الب�سر كانوا قد اأخذوا منه الفاأ�س، وهموا 

بقتله، غري اأن ال�سيخ جمعة �ساح يف اجلموع الواقفة:

{            }  -

قلوبهم،  وخ�سعت  روؤو�سهم  على  الطري  وك��اأن  �ساروا  جميًعا،  و�سكنوا 

لقد انتبهوا اإىل اأن ال�سيخ جمعة يتكلم، واإذا تكلم رجل القراآن وجب علينا 

اأن نفتح القلوب واالآذان.

وقال ال�سيخ: 

القراآن  اأعيدوا حق فار�س كما كان.. باحلق والهدى كما علمنا   -

الكرمي.

االأنقا�س بعيًدا كي  اأع��ادوا حق فار�س، ودفعوا  وبداأ اجلميع يعملون، 
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ي�ستطيعوا اإعادة البناء،وما اأن انتهوا من ذلك حتى قال ال�سيخ جمعة:

هيا اإىل ال�سالة، فقد حان موعد �سالة الظهر.  -

لقد  طويال  ينتظر  مل  جمعة  ال�سيخ  اأن  غري  رائًعا  االأم�س  منام  ك��ان 

م�سى. قلت له: تعاَل اإلينا ثانية.

قال: اإن امل�سيئة ال ت�سمح.

قلت له: خذين معك.

قال: اإن امل�سيئة مل ت�سمح.

قلت له: نلتم�س منك الن�سح.

قال: اإذن عودوا اإليها.

قلت: اإىل اأي �سيء نعود؟

قال: اإليها.. اإىل حجرتي التي علمتكم فيها، واجعلوا القراآن الكرمي 

يدوي و�سوف تَرْون.

قلت: �سوف اأخرب اجلميع يا �سيدنا بهذا االأمر.. �سنعود حلفظ القراآن 

اإن �ساء اهلل. 

ابت�سم �سيدنا وهو يودعني قائال:

فليحفظك اهلل.. فليحفظك اهلل.  -
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حكاية �صجادة قدمية
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حكاية �صجادة قدمية

ما راأيكم يف حكاية؟

االأخرى  هي  لل�سجادة  وه��ل  وتتعجبون،  اأحبائي  يا  تبت�سمون  اأراك���م 

حكاية..؟! نعم يل حكاية.. وال ي�ستطيع اأن يحكيها غريي.

اأب��داأ من نهايتها، حني ا�سرتى �ساحبي �سجادة جديدة،  ما راأيكم لو 

حني  �سعيدة  كانت  النهاية  لكن  اأح���زن..  اأن  حقي  وم��ن  حزنت  لقد  نعم 

اأيقنت اأنها �سنة احلياة؛ جديد وقدمي.. وما�ٍس وحا�سر.. اإنها احلياة يا 

اأحبائي.

ك�سب  واأح����اول  اأراوغ��ك��م  اأين  تظنون  ه��ل  حكايتي؟  ع��ن  ابتعدت  ه��ل 

الوقت؟ ها اأنا �ساأثبت لكم اأن يل حكاية..

كنت �سيًئا عزيًزا يف البيت يدعوين �ساحبي الأجمل حلظات رائعة حقا، 

مي�سك بي ثم ي�سربني برفق ليخل�سني من غبار قليل قد تعلق بي،ثم 

يفردين على االأر�س فاأنب�سط وينب�سط هو االآخر..

ي��ق��ف يف  ال��ب��ه��ي��ة،  الكعبة  ���س��ورة  ال��ن��ظ��ر يف  اإيلَّ ج��ي��ًدا، مي��ع��ن  ينظر 

خ�سوع  ينوي ال�سالة، والأنه يحب النظر اإىل مو�سع �سجوده فاإن عينيه 

تكونان نحوى، واأرى ال�سدق فيهما وهو يرفع يديه لريمي الدنيا خلف 

ظهره،واأجدين فرحة يف قيامه وهو ينظر اإيّل، ويف ركوعه ونظراته تقرتب 

اأنا  اأ�ساركه  اأكر، ثم اللقاء عند ال�سجود، عندما ي�سبِّح با�سم ربه االأعلى 

االأخرى يف الت�سبيح..

نعم  ن��ع��م..  ت�سبح؟!  �سجادة  وت��ق��ول��ون:  اأ���س��دق��ائ��ي  ي��ا  ت�سحكون  ق��د 

لها من  يا  ت�سبيحه..  تفقهون  ال  لكنكم  بحمده  ي�سبح  اإال  �سيء  وما من 

اأط��رايف، وحني يلفني  اأك��ون مو�سًعا لل�سالة حني تنفرد  حلظات.. حني 
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اأج��دين يف حالة انتظار.. انتظار من  اأح��د االأرك��ان  �ساحبي وي�سعني يف 

ياأخذين من اأهل البيت ويفردين علي االأر�س وي�سرع يف ال�سالة. 

، ميلوؤون  كم من ال�سنني مرت على هذا احلال، واأياد كثرية متتد اإيلَّ

كثرًيا  نومه  من  ينه�س  ال��ذي  البيت  كبري  �سيما  وال  بال�سالة  �سفحتي 

واأ�سمعه يردد يف خ�سوع: {

 ..{   

اأنب�سط  اأج��دين  وي��اأخ��ذين..  املكاره،  على  الو�سوء  ي�سبغ  بل  يتو�ساأ.. 

معه واأجده م�سرق الوجه، واأراه يدقق يفَّ كاأنه يتعلق بالكعبة املطبوعة يف 

قلبي، يدقق اأكر ويحني راأ�سه خ�سوًعا ويقول: اهلل اأكرب.. 

الليل قد هبط،وا�ستغرقت يف نوم  اليوم احلزين، كان  حتى كان ذلك 

طويل مل اأعتده، ومل متتد يد لتوقظني من �سباتي، غري اأين نه�ست مع 

ال�سروق ووجدتها بجواري.. �سجادة جديدة.

االآن عرفت ال�سبب، كانت تبدو مزهوة بنف�سها وهي تدفعني باأطرافها 

الالمعة، قالت يف دالل:

حتركي ناحيتك.. اأريد اأن اأ�سرتيح يف مو�سعي.  -

قلت لها: من اأنت؟

ا، من االآن �ساأكون اأنا  اأال تعرفينني؟ اأنا اجلديدة.. اجلديدة جدًّ  -

املطلوبة..

كانت تتحدث بلهجة فيها زهو وخيالء، �سعرت بحزن واأمل يف اأطرايف 

التي مل تعد ذهبية، وقلت لنف�سي: لقد �سدقْت.. ملاذا ال اأر�سى بالواقع؛ 

القدمي قدمي.. واجلديد جديد.

ال��زه��و ح��ني كنت  ب��ه��ذا  اأك���ن  ل��ه��ا: حقا لقد ���س��دق��ت.. لكني مل  قلت 
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جديدة، ثم اأنني ما زلت مطلوبة.

ابت�سمت اجلديدة بتهكم وقالت: ح�سًنا فلننظر َمْن �ستكون املطلوبة.. 

قالت  وا�ستغفار،  متتمة  واأ���س��وات  خفيفة  اأق��دام  وق��ع  �سمعنا  وبالليل 

اجلديدة: ها قد و�سل.. 

وا�سل الرجل �سريه حتى و�سل اإلينا، تقدم نحوي فخفق قلبي و�سرِت 

الروُح يف اأطرايف، لكنه تردد فجاأة ونظر ناحية اجلديدة وابت�سم، ثم اأخذها 

وذهب، كانت اجلديدة تنظر اإيلَّ وت�سحك، فَرَد الرجل �سجادته اجلديدة 

ها بحنوٍّ وو�سعها بجواره.. وراح ي�سلي، وعندما فرغ لفَّ

ملع وجه اجلديدة وهي تقول:

اأمل اأقل لك؟ و�سوف ترين كلما اأذن املوؤذن.

قلت لها: اأنا واأنت للنوافل وللفر�س حني تكون ال�سرورة.

قالت اجلديدة: اأنا فقط ولي�س اأنا واأنت.

�سكتُّ ومل اأنطق، ورحت اأفكر يف االأيام اخلوايل،منذ جئت اإىل البيت 

الأول مرة، تذكرت اأول �سالة متت فوقي، كانت فر�س الع�ساء �سلته �سيدة 

االنتهاء،ونب�س  على  الليل  اأو�سك  حني  ل�ساحبي  ركعات  اأرب��ع  ثم  البيت، 

الفجر يف االأفق يعلن عن قرب و�سوله، وكان ذلك منذ ع�سرين عاما.

لِّيت فوقي. ياااااه.. ع�سرون عاما، ترى كم ركعة �سُ

�سلى  وك��م  البيت،  كبري  �ساحبي  �سلى  كم  بالتقريب  اأح�سب  ورح��ت 

حممد واأحمد، ثم ال�سغرية اجلميلة »اإميان«

ق�سيت ليلة كاملة اأح�سب الركعات؛ كم يف ال�سهر، وكم يف ال�سنة، وكم 

يف كل ال�سنوات، هل ت�سدقوا يا اأحباء، لقد كان ر�سيدي اأكر من مليون 
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ركعة، لقد ح�سبت بالتقريب �سالة االأب واالأم واالأبناء، ومل اأن�َس ال�سيوف 

الذين كانوا يطلبونني.. هللت وفرحت، وكدت اأقفز من فرط �سعادتي.. 

اأنا �سجادة مليونرية.

قالت اجلديدة: ما يل اأراك فرحة؟!!

حكيت لها.. فده�سْت وراحت تتاأمل يفَّ وقالت: كم اأنت عظيمة، ولك 

تاريخ عظيم، العقبى يل يا رب.. ر�سيدي مل يبلغ ع�سر ركعات بعد.

قلت لها: اإن �ساء اهلل يزيد ر�سيدك مبرور االأيام، واقرتبنا من بع�سنا 

ودار بيننا حوار حتى اأغم�سنا العيون، ومر وقت غري قليل وجاءت �سيدة 

البيت ومدت يدها واأخذت ال�سجادة اجلديدة وراحت ت�سلي..

اإىل  لت�سل  الزمن  �ست�سابق  اإنها  اأجلها..  من  �سعيدة  كنت  �سدقوين 

ر�سيدي نف�سه.

 وما هي اإال حلظات حتى دخلت اإميان، كانت قطرات املاء تت�ساقط من 

وجهها وكانت تتمتم يف خ�سوع، االآن اأدركت اأنها �ست�سلي، مدت يدها اإيلَّ 

اإميان  يد  االآن يف  اأن��ا  �ساأوا�سل ر�سيًدا جديًدا..  ال��روح يف قلبي..  ف�سرت 

فردتني فانب�سطُت،ومالأين الفرح وال�سرور، ثم غمرين في�س من النور، 

ورحت اأنظر اإىل اإميان واأترقب اأول �سجدة.
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مدينة الورد
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مدينة الورد

وردة  واأعطته  الوحيدة  ابنته  نحوه  ج��رْت  للخروج  ا�ستعد  كلما  ك��ان 

بال�سعادة،  ي�سعر  ي�ستن�سق عطرها،  ال��وردة،  ياأخذ  احلديقة،  قطفتها من 

ت��ق��ول ل��ه: اأب����ي.. لي�س اأج��م��ل م��ن ال����وردة ���س��يء.. ب��ري��ئ��ة، رق��ي��ق��ة، طيبة 

الرائحة،اأريد اأن يكون طعامنا هكذا طيبا ولي�س من حرام..

يف  يفكر  الطريق  يف  املنزل،  خ��ارج  اإىل  ين�سرف  يتبلد،  وجهه،  يعب�س 

النهب وال�سرقة، كعادته دائًما قبل اأن تزرع ابنته الورد يف حديقة املنزل، 

وما اأن ي�سرع يف الظلم حتى يتذكرهما »الوردة وابنته«، يحاول اأن يطرد 

خيالهما دون فائدة؛ مرة تظهر ال��وردة يف وجه ابنته، ومرة تظهر ابنته 

قلبه  املكان،وفرح مي��الآ  تعبق  زكية  رائحة  ال���وردة، ويف احلالتني  يف وج��ه 

وي�سرى يف ج�سده فيرتاجع عن الظلم، ويعود اآخر النهار مبت�سًما وبيده 

املال احلالل.  

كل �سباح تعطيه الوردة، كل يوم يفكر يف الظلم، كل يوم متنعه الوردة، 

ابنته  اأن ورد احلديقة انتهى، بحثت  كل يوم يعود مبال من حالل، غري 

عن وردة فلم جتد، بكت، اأخذت جتوب الطرقات وتنادى: وردة..اأي وردة.. 

بي�ساء اأو حمراء اأو بنف�سجية اأو زرقاء، وردة تبعث الرقة يف النف�س، وُتْن�ِسي 

الظامل ظلمه.. لكن الطرقات اأجدبت،واالأرا�سي قحلت، وكاأن زراعة الورد 

مل تعد ت�سغل اأحًدا.

عادت االبنة فلم جتد اأباها، كان قد خرج بال وردة، والأنها تعرف عاقبة 

ذلك، انزوت يف ركن من املنزل واأخذت تبكي،ويف اآخر النهار عادت جيوبه 

منتفخة باملال، ووجهه عاب�س، راحْت ب�سمُته خلف غمامة على وجهه..

ازداد بكاء البنت امل�سكينة،ومل تقرتب من الطعام، ومل ي�سعر هو بها، 
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كل ما كان ي�سغل بال اأبيها اأن ميالأ االأكيا�س ماال -حراما اأو حالال-  هذا 

ما ي�سغله..

وهرع املظلومون اإىل البيت، كلُّ َمِن اكت�سف ظلًما اأو خديعة، والتفوا 

حول البيت يبكون، م�ساكني كثريون، مل يكن هو بالبيت بل كانت ابنته، 

خرجت اإليهم، �سمعت �سكواهم وبكت وهى تقول: لقد بحثت عن وردة ومل 

اأجد.

الفتاة؟ نحدثها عن ظلم  الده�سة على وجوههم!! ماذا تقول  وبدت 

اأبيها فتحدثنا عن الورد؟!.

اأن  وقبل  وردة،  الآخ��ر  وردة  اأول  من  البداية؛  من  احلكاية  لهم  حكت 

يظهر الورد يف احلديقة، ووعدتهم خرًيا اإن هم ذهبوا وعادوا بوردة.. اأي 

وردة.. بي�ساء اأو حمراء اأو بنف�سجية اأو زرقاء.. اأي وردة.

حفيت  وه��ن��اك،  هنا  يهرعون  الطرقات،  يجوبون  جميًعا  وان�سرفوا 

اأقدامهم واكت�سفوا اأنهم ظاملون للورد.

وعاد الظامل البنته،ووجدها تبكي، �ساألها عما ينق�سها، ربت عليها يف 

حنان وقال:

كل ما تريدين يا ابنتي اأعطيك.  -

الب�سمة  اأن تعيد  ت��رد احل��ق الأه��ل��ه..  اأن  ���س��وى  اأب���ي  ي��ا  �سيئا  اأري���د  ال 

للجميع.

ويف تلك اللحظة �سمع �سياًحا وَجلََبة خارج املنزل، خرج الرجل وابنته 

يتطلعان اإىل القادمني، كان امل�ساكني قد اأتوا ويف يد اأحدهم وردة،اأم�سكتها 

البنت منه وقالت بفرح: اأبي، ورد.. هل ن�سيت الورد يا اأبي؟

ابت�سم االأب وقال: اأاأر�سلت كل هوؤالء من اأجل وردة يل؟
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قالت: الأن الرقة يف الورد.. والعدل يف الورد.. والأن النف�س التي   -

ي�سبعها عبري الورد لن تكون اأبًدا نف�ًسا طماعة.

نظر الرجل اإىل ابنته وقال: ما اأروعك يا ابنتي وما  اأظلمني!

واأ�سار اإىل الواقفني باأن يجل�سوا، وردَّ لهم اأموالهم فغادروا فرحني.

وقال الرجل البنته: ال ظلم بعد اليوم.. بل �سنزرع الورد يف كل مكان.

ويف الطريق كان امل�ساكني يغنون: �سنمالأ ال�سهول بالورد واجلمال.

ومنذ ذلك اليوم كر الورد يف هذه املدينة، فاأم�َسْت مدينة رائعة تنبعث 

ْطلق عليها لقب )مدينة الورد(.
ُ
منها رائحة العدل، واأ
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نباأ اليوم
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نباأ اليوم

اليوم،  �سحيفة  ل��وال��ده  ي�سرتي  عا�سم  وق��ف  ال�سحف  ط��اول��ة  اأم���ام 

و�سي�ساأله عندما يرجع عن الكلمة التي ا�سرتعت انتباهه يف العناوين.

مل يكن عا�سم يف حاجة اإىل البحث.. كانت كلمة اإع�سار هي البارزة.. 

تتكرر يف كل ال�سحف.. حمراء كبرية.. واأ�سفلها تفا�سيل �سوداء.

ا�ستولت عليه الده�سة وهو يتابع على �سدر كل �سحيفة البيوت وهي 

ت�سقط،واالأ�سرعة وهى منتك�سة، والقوارب وهي تتكوم فوق بع�سها.

�سقت الف�ساء طائرة، دوى �سوتها قويا.. قال يف نف�سه:

وابتكر  العايل،  الف�ساء  و�سكن  اخليال..  تفوق  اأ�سياء  اخرتع  االإن�سان 

االأ�سلحة الفتاكة واالأخرى الذكية..هل ينت�سر عليه البحر.. هل تهزمه 

الرياح؟!

وعلت  ��ا،  ق��ويًّ ال��ه��واء  وه��ب  ال�سم�س  اختفت  وف��ج��اأة  للحظات..  ���س��رد 

واأ�سرع  اأك��ر..  الرياح  وا�ستدت  كاآخره..  اليوم  اأول  وبدا  �سوداء..  غمامة 

الطاولة،  ف��وق  ال�سحف  وا�ستدت،�سربت  ال��ري��ح  وا���س��ت��دت  اأك���ر..  امل���ارة 

تطايرت هنا وهناك، اأ�سر ع البائع يلملم ال�سحف املتطايرة،وقب�س عا�سم 

على �سحيفته ووا�سل �سريه بحذر،وقد عرف االإجابة على ال�سوؤال الذي 

حريه.
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اجلائزة

�ساح الولد زكريا يف جمع من االأوالد:

لقد و�سل احلاج عبد الرحمن.  -

متى يا زكريا؟  -

و�سل للقرية حلظة انطالق �سوت املوؤذن ل�سالة الع�سر.  -

يا زكريا، اإن الكذب حرام.  -

هل عهدمتوين كذاًبا؟  -

ال واهلل.  -

وهرعنا اإىل بيوتنا، نخرب اآباءنا واأمهاتنا:  -

لقد و�سل احلاج عبد الرحمن.  -

ابت�سم اأبي وقال:

نعم االإميان.. اإميان هذا الرجل.  -

�سهر  ه��الل  م��ع  القرية  على  ه��الل��ه  يهل  الرحمن  عبد  احل���اج   -

رم�سان، حيث ياأتي هو واأ�سرته، يق�سون ال�سهر بطوله يف القرية، يحكي 

وهي  فيها،  ي��زال  ال  وقلبه  فيها،  كان  وف�سله  فيها،  كان  اأ�سله  اأن  للنا�س 

معاملها  للنا�س  ويذكر  مماته،  فيها  يجعل  اأن  اهلل  ويرجو  يحتويها،  فيه 

ومالحمها ويقول: 

ونا�سها  وزروع��ه��ا  �سواقيها  ال��ق��ل��ب؛  م��ع  ينب�س  فيها  ���س��يء  ك��ل   -

الطيبون.
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اأمل تاأخذك املدينة منها؟  -

كيف.. وهنا االأ�سا�س.. هنا تعلمت كيف اأكتب احلرف، وحفظت   -

اأر���س اهلل وا�سعة  اأن  ال��ك��رمي، وام��ت��داد االأر����س فيها علمني  ال��ق��راآن  هنا 

وبالعمل تقوم احلياة.

بالليل كان اجلامع ميتلئ بالنور وبامل�سلني، ون�سمات رم�سان الزكية 

تتهادى من نوافذ اجلامع، حتمل روعة الف�ساء للنا�س.

واأم�سك  الرحمن،  احل��اج عبد  وق��ف  ال�سالة حني  قد فرغنا من  كنا 

مكرب ال�سوت، وقال بعد اأن حمد اهلل و�سلى على ر�سوله الكرمي: 

الباأ�س،  اإلينا  تعيد  وترفعنا،  جتمعنا  رم�سان  ي��ا  روع��ت��ك  ه��ذه   -

وتطهر النف�س، وترفع بجمالك احل�س،وتزيد بيننا االأن�س.. ما اأروعك يا 

رم�سان.

واأخ��ذ يقول، وي�سلي بني احلني واحلني على طه الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم حتى دمعت اأعيننا وغ�سلت وجوهنا. خرجنا بعد �سالة القيام 

ل�سوارع قريتنا الطيبة والقمر يف �سدر ال�سماء مبتهج يجمعنا..

وعاد زكريا ينادي:

يا اأوالد، من يباريني.. من يجاريني؟ يف الغد موعدنا.  -

يباريك يف ماذا؟  -

هل ن�سيتم ما قاله احلاج عبد الرحمن يف العام املا�سي؟  -

قلنا: هل تق�سد القراآن الكرمي؟  -

قال زكريا: ماذا حفظت يا حممود؟  -
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قال حممود: اأربعة اأجزاء.  -

واأنت يا ح�سان؟  -

خم�سة.  -

قال زكريا: رائع يا اأ�سدقاء، لقد قال احلاج كلما زاد عدد االأجزاء   -

كربت اجلائزة.

ثم وجه حديثه اإيل: واأنت ماذا حفظت؟  -

�سبعة.  -

قال زكريا: بارك اهلل فيك.  -

قلنا يف �سوت واحد: واأنت كم حفظت يا زكريا؟  -

ال�سماء  ويتاأمل  وميينا،  �سماال  يحوم  واأخ��ذ  قليال،  زكريا  �سكت   -

العالية واالأر�س املنب�سطة اأمامه واالأ�سجار اخل�سراء املنت�سبة يف املدى، 

وقال وعيناه تغرورقان: 

احلمد هلل.. لقد ختمت القراآن.  -

وهللنا يف فرح: اهلل اأكرب.. كل القراآن يا زكريا؟  -

كل القراآن يا اإخواين.  -

ر�سدها  التي  اجلائزة  قيمة  اجلنيهات  من  األفني  �ستك�سب  اإذن   -

احلاج للفائز االأول.

قال زكريا:  -

يف البدء كان هديف اجلائزة، واالآن بعد اأن حفظت �سارت �سعادتي مبا 

حفظت اأكر من �سعادتي باجلائزة.
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هنيئا لك يا زكريا.  -

وانت�سرنا، لقد حان وقت اللعب، اللعب يف �سوء القمر.. فالقمر   -

اأقدامنا  تعبت  وعندما  وه��ن��اك،  هنا  جن��رى  واأخ��ذن��ا  وجماله،  روعته  له 

وكلت، جل�سنا بجوار اجلامع واأخذ كل واحد منا يحكي حكاية، وما هي اإال 

دقائق حتى راأيناه بجلبابه االأبي�س،ومعه بع�س الرجال يحملون اأ�سياء مل 

ا وال  نتبينها، ترى هل هو؟ فلن�سكت يا اأوالد ولنتابع من يكون ال نريد ح�سًّ

حركة..

ال�سالم عليكم..  -

اأ�سياء ومي�سي، �سيًئا من جيبه، و�سيًئا مما يحمله  ثم يعطيهم   -

ال�سماء  �سدر  يف  والقمر  اآخ��ر،  بابا  يطرق  حتى  ينتهي  اأن  وم��ا  ال��رج��ال، 

�ساطع المع..

رددنا ب�سوت خافت كله فرح:  -

هو يا اأوالد؟  -

نعم هو.  -

واأ�ساف زكريا:  -

اأروع كل قرية فيها  الرحمن.. وما  اأروع قريتنا باحلاج عبد  ما   -

مثله!!.

م�سرًقا  ال��ك��ون  راأي���ت  ظ��ه��ري،  على  ا�ستلقيت  بيوتنا،  اإىل  وان�سرفنا 

جميال، واالأر�س منب�سطة خ�سراء، لن اأرقد حتى اأحفظ �سيًئا من القراآن 

الكرمي اأزيد به مقدار حفظي.  

واأخ��ذت اأق��راأ واأق��راأ، كل كلمة من القراآن تخرج من �سدري متنحني 
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فرًحا وثقة وجماال، ومل اأمّل حتى موعد ال�سحور.

يف اليوم التايل احت�سد اجلامع بامل�سلني، �سلينا الع�سر خلف احلاج 

عبد الرحمن، وبعد انتهاء ال�سالة جل�س، وب�سم اهلل بداأ يحكي عن عظمة 

القراآن، قال:

من حفظ من االأوالد يتقدم نحوي.. واحلاج يختربنا بنف�سه..   -

فواحد حفظ خم�سة وواحد حفظ �ستة وواحد حفظ اأكر..

وتقدم زكريا برفق وثبات واأخذ طريقه نحو احلاج وقال:

احلمد هلل حفظت القراآن كله.   -

ب�����س��م اهلل م��ا ���س��اء اهلل.. ت��ق��دم ي��ا ول����دي، ت��ق��دم اق����راأ م��ن اأول   -

االإ�سراء.

ويقراأ زكريا بروعة ياأخذ بها القلوب.  -

اقراأ من اأول اآل عمران.  -

واإبراهيم ومرمي وكل  واالأنفال  البقرة  واأخذ يختربه احلاج يف   -

ا والنا�س  ا نديًّ ال�سور، مل ميّل احلاج، ومل يكّل زكريا، بل كان �سوته قويًّ

ي�سمعون يف فرح، واحلاج يتابع ب�سعادة بالغة والفرح يتالأالأ على وجهه، ثم 

قال بعد اأن جنح زكريا يف االختبار:

اهلل اأكرب.. ابن من يكون؟  -

هم�س رجل يف اأذن احلاج:   -

ابن العربي الذي ا�ست�سهد دفاًعا عن الوطن   -

قال احلاج بفرح:  -
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فلرتفع اجلائزة األفني اآخرين؛ كرامة لل�سهيد، وتقديًرا لروعة   -

زكريا.

وت�سلم زكريا جائزته و�سط اأفراح مالأت القلوب واملكان، وت�سلم االأوالد 

االآخرون جوائز بقدر ما حفظوا.

زال��وا يجتهدون يف احلفظ.. وينتظرون  االأوالد جميعهم ما  اأن  غري 

العام القادم حني يهل هالل رم�سان وهالل احلاج عبد الرحمن. 
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1- ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط يف  ع�سر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�سري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�سياق يف الرتجيح بني االأقاويل التف�سريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�سكالية املنهج يف ا�ستثمار ال�سنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�س�سية( . 

د. �سعاد النا�سر) اأم �سلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر االأ�سويل. 

د. م�سطفى قطب �سانو.      

7- من ق�سايا االإ�سالم واالإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�سطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- االختيار الفقهي واإ�سكالية جتديد الفقه االإ�سالمي. 

د. حممود النجريي.      

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   
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10- مالمح تطبيقية يف منهج االإ�سالم احل�ساري. 

د. حممد كمال ح�سن.      

11- العمران والبنيان يف منظور االإ�سالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�سية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر االأنهار) ديوان �سعر(. 

ال�ساعرة اأمينة املريني.      

14-  الط��ري��ق... م����ن هن�����������ا.

ال�سيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حميد �سمري      

16- العودة اإىل ال�سف�ساف )جمموعة ق�س�سية لليافعني(

فريد حممد معو�س      






