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عبداهلل الطنطاوي

القا�ص والروائى عبداهلل الطنطاوي من مواليد بلدة اإعزاز التابعة لمحافظة حلب �سنة 

1953م، حا�سل على دبلوم الدرا�سات العليا من الجامعة الي�سوعية في بيروت، ودكتوراة 

فخرية من موؤ�س�سة االثنينية في جدة، معد ومقدم لبرامج اإذاعية وتلفزيونية كثيرة، ورئي�ص 

رابطة اأدباء ال�سام. ورئي�ص تحرير الموقع االإلكتروني (اأدباء ال�سام). له ثالثة م�سل�سالت 

تلفزيونية، كل م�سل�سل في ثالثين حلقة ُقدمت في عدد من التلفزيونات العربية. ونُ�سر له 

اأربعة و�سبعون كتاباً في الق�سة والرواية والنقد االأدبي والتراجم والتحقيق.
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ت�صـــديــــــــر





الإ�سدار الأدبي والفني »اإ�سهام«: املحددات والأهداف

اإذا تاأكد اأن خري ما يتقوم به ال�سيء هو هويته ووظيفته، فاإن االأدب 

واجلدوى،  االأهمية  درجات  اأعلى  ويحتل  كربى،  قيمة  هنا،  يتخذ، 

ومن  واالآداب،  االأخالق  معنى  اإىل  يرتد  الهوية،  حيث  من  اأنه،  ذلك 

عجيب املوافقات اأن العالقة بني االأدب واالآداب ظلت وطيدة حتى يف 

حلظات ال�سعف احل�ساري والركون اإىل قيم فاقدة لدورها يف تهذيب 

القيم وتوجيه النف�ص االإن�سانية يف تفردها اأو يف عالقتها مبحيطها 

االجتماعي وال�سلوكي. ومن يقراأ تاريخ االأدب العربي، قدميه وحديثه، 

يدرك هذه ال�سلة احلميمية بني االأدب واالآداب والقيم، اإىل درجة اأنه 

ميكن االنتهاء اإىل خال�سة جوهرية وهي اأن االأدب مل يخرج، يف يوم 

من االأيام، عن التب�سري بقيمة اأو التنفري من قيمة.

به  ونق�سد  االأدب،  مقومات  من  الثاين  املقوم  اإىل  ينقلنا  وهذا 

وظيفته، فمنذ مقولة »هورا�ص«: »ال�سعر ممتع ومفيد«، واإىل اأحدث 

وظيفته  كانت  ولو  حتى  وظيفة،  له  االأدب  فاإن  االأدبية،  االجتاهات 

بع�سهم،  بتعبري  »التقليدية«،  اأو  االأ�سيلة  وظائفه  عن  يخرج  اأن  يف 

اأو يتحداها، فالوظيفية قدر االأدب وحمدده الواقعي و�سامن وجوده 

وبقائه وا�ستمراريته.

والر�سول عليه ال�سالم، عندما قال: »اإن من البيان ل�سحرا، واإن من 

ال�سعر حلكما«، وعندما اأعلن املبداأ النقدي العام: »اإمنا ال�سعر كالم 

يوؤكد  ال�سالم،  اإمنا كان، عليه  موؤلف، فح�سنه ح�سن وقبيحه قبيح«، 

حقيقة اأن االأدب له ر�سالة ووظيفة.

فمن وظائف االأدب، والفن بدرجة موازية، اأنه ي�سهم يف ت�سكيل روؤية 

وعالقاتها،  مفرداتها  واحلياة مبختلف  والكون  الوجود  اإىل  االإن�سان 

القيم  تلقوا  فاإنهم  واملفكرين،  الفال�سفة  كتب  النا�ص  يقراأ  اأن  وقبل 

وامل�سرحية  الروائية  واالأعمال  الق�سائد  ثنايا  يف  املبثوثة  الوجودية 

واالإنتاجات الفنية.
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كما اأن االأدب والفنون عامة، لغوية وغري لغوية، ت�سهم يف تهذيب 

النف�ص، واالرتفاع بذوقها واإح�سا�سها باجلمال، وهي خمزن االأخالق 

الفا�سلة وداعيتها االأ�سدق، وهي التي تتغنى بف�سائل االأخالق وت�سجل 

ماآثر القيم، وت�سوغ من بيانها حكما خالدة حتتفي بال�سدق والوفاء 

والكرم وحزم الراأي واحلب واخلري واجلمال، وتنفر من نقي�سها.

واأزمات،  نوازل  احلديث،  الع�سر  يف  والفنون،  االأدب  اعتور  وقد 

وخ�سعت، يف بع�ص جوانبها، لتاأثريات املذاهب التي تدعو اإىل التحرر 

اإفراغ  نحو  النزوع  ل�سيطرة  ميدانا  االأدب  وجعل  واالآداب،  القيم  من 

االإبداع من حمتواه القيمي، ومت ا�ستدعاء مقوالت اإىل �ساحة النقد 

االأ�سلوبية على ح�ساب  الوظيفة  االإعالء من  االأدبي، من مثل مقولة 

والفن  االأدب  قيمية  اإىل  الداعني  ومت حما�سرة  التهذيبية،  الوظيفة 

اليوم،  »حداثة«  لـ  �ساحلة  تعد  مل  التي  املا�سية  الدعوات  زاوية  يف 

وكاأن هناك تنافيا وتنابذا قدريني بني »احلداثة« و»القيم«، يف حني اأن 

االأدب والفنون، كما اأ�سري اإليه �سابقا، ال تتقوم اإال بهويتها ووظيفيتها 

اللتني م�سى معنا بيان اأمرهما.

وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  الثقافية  ال�سوؤون  قطاع  من  واإميانا 

ن�سر  يف  ودورهما  والفنون  االأدب  باأهمية  الكويت  بدولة  االإ�سالمية 

القيم الفا�سلة والدعوة اإىل الذوق الرفيع واجلمال املنتج، فاإنه جعل 

من اآكد اأدواره االإ�سهام يف جتديد النظر اإىل هذا امليدان، وو�سع اإطار 

يجتمع فيه اأ�سحاب الريادة االأدبية واملواهب البيانية والفنية، يقدمون 

والرواية  والق�سة  ال�سعر  ميادين  يف  اأقالمهم  تخطه  ما  خري  لالأمة 

وامل�سرحية والدرا�سة االأدبية والفنون.

وقد تبلور ذلك االإميان يف اإجناز اإ�سدار اأدبي وفني دوري �سمن 

االأدبية  ال�ساحة  الإثراء  وذلك  »اإ�سهام«،  اإ�سم  يحمل  روافد،  م�سروع 

اإ�سعاع  يف  والفنون  االآداب  خمتلف  لتوظيف  منتدى  وجعله  والفنية، 

الروؤية  وفق  اأدبي  باأ�سلوب  والوجدان  الذوق  وتنمية  البناءة  القيم 
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الو�سطية، ولتاأكيد اأن الدين احلنيف مل يعار�ص الكلمة املوحية امل�سعة 

الراقي،  والفني  االأدبي  االإبداع  يقيد  املعربة، ومل  واالأ�سواق اجلميلة 

واإمنا و�سع االأ�س�ص واملعايري، واأف�سح املجال لالأدباء والفنانني للتعبري 

عن اأ�سواقهم وطموحاتهم النف�سية واالجتماعية. وذلك كله من اأجل اأن 

يكون االأدب والفن �سعبة من �سعب االإميان، اإذ ملا كان احلياء �سعبة من 

�سعب االإميان، وملا كان اإماطة االأذى �سعبة من �سعب االإميان، فكيف ال 

يكون االأدب �سعبة من �سعب االإميان، وهما دعوة اإىل قيم مت�ساوقة مع 

قيم احلياء، وهما دعوة اإىل اإماطة اأذى الت�سورات واملفاهيم والقيم 

ال�سلبية من طريق االإن�سان يف رحلته اإىل اهلل.

حتقيق  على  العمل  »اإ�سهام«  والفني  االأدبي  االإ�سدار  ويتوخى 

االأهداف االآتية:

والدرا�سة  وامل�سرح  والرواية  والق�سة  (ال�سعر  االأدب  دور  اإبراز   -

الثقايف يف  االأدبية) والفنون (خط، زخرفة، عمارة...) يف التح�سني 

زمن يتميز باالنفتاح والتحوالت القيمية.

- اإبراز دور االأدب والفنون يف تنمية الذوق وتطوير مهارات االإدراك 

اجلمايل لدى القراء واملهتمني.

- ا�ستثمار هذا امليدان احل�سا�ص لتمكني القيم االإ�سالمية من نفو�ص 

املهتمني والنا�سئة وعموم القراء واملتذوقني لالأدب.

الذي يغطي خمتلف مناحي احلياة  االإ�سالم  - اال�ستجابة ملنظور 

االإن�سانية، ومنها جانب الذوق والوجدان وال�سعور، تلك اجلوانب التي 

تعد، بحق، املحا�سن الراعية للقيم والروؤى واالأفكار.

- اال�ستجابة للتنوع الذوقي عند املتلقني، اإذ يوجد من املتلقني من 

ال يتفاعل مع االأطروحات الفكرية املتطلبة لطاقة كبرية من الرتكيز 

واإجالة النظر، ويجد نف�سه م�ستجيبا للتفاعل مع الكتاب االأدبي، �سعرا 

اأو ق�سة اأو م�سرحية اأو رواية، والعمل الفني.
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ابتداء،  الكويتي  املجتمع  يف  والفنية  االأدبية  املواهب  اكت�ساف   -

ال�ستيعاب  وتاأهيلها  رعايتها  ثم  انتهاء،  االإ�سالمي  العربي  واملجتمع 

منظور  وفق  ومعاجلتها  ال�ساحة،  يف  الفاعلة  االإ�سالمية  الق�سايا 

الو�سطية واحلوار احل�ساري.

- االإ�سهام يف تن�سيط اخلطاب االإ�سالمي حول االأدب والفنون.

- ت�سجيع االأدباء والفنانني على جت�سيد مقت�سيات م�سوؤوليتهم يف 

التوجيه والتح�سني والرت�سيد.

املرتكزات  اأدبي وفني ميثل دليال عمليا على قوة  تراكم  - توفري 

الفكرية والفنية لالإ�سهام يف ميدان االأدب والفنون.

احل�ساري  واحلوار  والت�سامح  الو�سطية  قيم  ن�سر  اإىل  ال�سعي  اإن 

يعتمد اأ�ساليب وو�سائل، وال �سك اأن ميدان االأدب والفنون يعد اأرحب 

الو�سائل واأ�سمن االأ�ساليب، الأنها، بطبيعتها، تخاطب وجدان املتلقي 

وت�ستثري فيه مكامن اال�ستجابة، وت�ستحث فيه قوة ذاتية للتاأمل والنظر 

واملقارنة واالختيار، وتلك قيم ي�سهم االأدب والفنون يف تنميتها اإ�سهاما 

فعاال.

واالأمل معقود على اأدباء االأمة وفنانيها الأن ي�سهموا باإنتاجهم االأدبي 

والفني، وذلك من اأجل اإبراز دور االأدب والفنون يف رعاية قيم االأمة 

اإىل العامل، تلك الروؤية القائمة على الفهم  ونقل طموحاتها وروؤيتها 

والتفاهم، والرغبة يف التوا�سل واإ�سعاع قيم احلب واخلري واجلمال.
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تـــقـــــــدمي





تقدم الرواية »عينان مطفاأتان وقلب ب�سير« تجربة �ساب لم تمنعه 

اإ�سابته بالعمى من اأن يحقق اأمنيته ويوؤدي ر�سالته على الوجه االأمثل، 

على  القوية  اإرادتهم  انت�سرت  الذين  اأحد  تجربة  يعك�ص  نموذجاً 

االإعاقة، فتحول اإلى نموذج يقتدى به في المحافل والمجال�ص وي�سعى 

النا�ص اإلى ا�ست�سارته واالأخذ براأيه، من العامة والخا�سة، ومن االأ�سرة 

والمحيط القريب والبعيد على حد �سواء.

ويختار الكاتب والروائي عبداهلل الطنطاوي لبطل روايته، ال�ساب 

اأعمى العينين ب�سير القلب ثاقب النظر، حاد الب�سيرة، ا�سم »�سالح«، 

من  ال�سالح  معاني هذا  يترجم  اأن  اإلى  الرواية،  وي�سعى، على طول 

واأبيه  باأمه  بعالقته  تعلق  فيما  �سواء  المحطات،  من  كثير  خالل 

والمحيط القروي القريب منه اأو بالمحيط العلمي الذي انت�سب اإليه، 

اأو بالمحيط ال�سيا�سي الذي ح�سل منه على الدعم النف�سي والمادي 

الإتمام م�سيرته العلمية واالجتماعية.

وت�سير اأحداث الرواية اإلى اأن الذكاء الذي تميز به البطل ورجاحة 

العقل وح�سن الب�سيرة جعلته يتبواأ مكانة عالية بين اأهله ومحيطه، 

اأو لم يقل ال�سافعي:

  تعلم فلي�ص المـرء يولــد عـالمــاً   ولي�ص اأخو علم كمن هو جـــاهل

  واإن كبيــر الـــقوم العــلم عنــده   �سغير اإذا التفت عليه الجحافل

  واإن �سغير القوم اإن كان عالماً    كبيــــر اإذا ردت اإليـــه المحـــافل

من  الروائي  ا�ستطاع  الذي  �سالح،  ال�سيخ  البطل  حال  كان  هكذا 

خالل الوقوف عند اأحداث ومواقف اأن يقدم روؤيته لعدد من الق�سايا 

اإلى  الو�سول  دون  حائاًل  تكن  لم  التي  مثاًل  كاالإعاقة  االجتماعية 

الهدف المن�سود بف�سل االإرادة القوية والعزيمة ال�سلبة اللتين ت�سلح 

بهما ال�ساب �سالح لمواجهة الحياة بقوة، ولتحقيق االندماج االإيجابي 
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في المجتمع انطالقاً من مراحل درا�سته االأولى مزوداً بفل�سفة رف�ص 

نحو  منطلقاً  جعله  الذي  بالزواج  وانتهاًء  والت�ساوؤم،  والف�سل  الياأ�ص 

اآفاق اأخرى جديدة وبنف�ص جديد نحو تحقيق الهدف واإثبات الذات، 

مروراً بمخالطة النا�ص والن�سح لهم ومد يد العون لهم، واالإح�سان اإلى 

الوالدين، وغير ذلك من مظاهر �سبكة العالقات االجتماعية.

الروائى  ال�سام،  اأدباء  رابطة  رئي�ص  ي�سعى  اثنتان  ر�سالتان  هما 

عبداهلل الطنطاوي اإلى اإبالغهما اإلى القراء من خالل روايته »عينان 

كل  عند  االإرادة  توافر  ب�سرط  االأولى  تتعلق  ب�سير«،  وقلب  مطفاأتان 

من يرغب في التطوير والتقدم نحو االأف�سل، وهذا ما يعك�سه كالم 

ابتالء من  العمى  اأبي،  يا  »اأنا ل�ست عاجزاً  ال�سيخ �سالح حين قال: 

اهلل، ولن اأكون عاجزاً ب�سببه«، فهي جملة تعك�ص االإرادة القوية لهذا 

ال�سيخ ال�ساب، الذي اآمن بالقدر واآمن بالفرار من قدر اإلى قدر اآخر، 

فقرر موا�سلة درب التح�سيل العلمي حتى اأدرك ما اأدرك، راف�ساً اأن 

يُنظر اإليه نظرة ا�ستعطاف و�سفقة، فهب يقوم بما عجز عن القيام 

به كثير من المب�سرين من اأقرانه وممن هم اأكبر منه. واأما الر�سالة 

الثانية فهي واجب االأمة وم�سوؤوليتها في االعتناء بالطاقات والمواهب 

وال�سهر على توجيهها واإزاحة ما يعتر�سها من م�ساكل تحد من عطائها، 

وهو الدور الذي تواله ال�سيخ فاتح، اأحد اأ�سدقاء اأبي �سالح االأغنياء، 

الذي فتح اهلل على يديه لل�ساب �سالح طريق درا�سة العلم ال�سرعي، 

ليكمل الوزير هذا الم�سوار ويعتني بهذا ال�سيخ ال�سرير عناية جعلته 

محط اأنظار اأهل القرية والمجتمع.

وتقدم الرواية بطلها ال�سيخ �سالح نموذجاً لل�ساب الفعال المخل�ص 

الغيور على وطنه وقريته، الذي يحب الخير للنا�ص وي�سعى الإ�سعادهم، 

ح�سل  ما  نظير  يوؤديها  تعليمية  ح�سارية  ر�سالة  ل�ساحب  نموذجاً 

من علم، وما قدمت له من م�ساعدات لتحقيق ذلك، نموذج من اآمن 

ب�سالح العلم والكلمة فطفق يعلم اأهل قريته �ساعياً اإلى االنتقال بهم 

العلم والمعرفة، نموذج من ي�سخر  اإلى نور  من عالم الجهل واالأمية 
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كل االإمكانيات المتاحة اإليه في تحقيق هدف اأ�سمى، فقد �سخر هذا 

ال�ساب الرجل الغني الحاج فاتح من خالل خدماته، واإنفاقه المادي، 

و�سخر الوزير، ذا النف�ص الطيبة الخيرة، كرمز لل�سلطة، و�سخر والده 

�سالح، كرمز للرجل الفقير المكافح الذي اليحب اأن تفوته م�ساركة 

في عمل خيري، فهو بهذا نموذج من يح�سن فن التعامل مع المحيط 

وي�سخره لتحقيق خير االأمة.

ومن الناحية ال�سكلية يمكن القول اإن الرواية »عينان مطفاأتان وقلب 

ب�سير« انبنت في اأحداثها وفق خط ت�ساعدي في الزمن، فاأحداث 

الرواية تبتدئ منذ اأن كان البطل يافعاً اإلى اأن هاجر طلباً للعلم، اإلى 

عمدت  وقد  الماج�ستير،  مناق�سة  على  قارب  اأن  اإلى  الزواج،  حين 

تقنية  عن  بعيداً  الزمن،  االأحداث متوالية في  نقل هذه  اإلى  الرواية 

اال�سترجاع والتذكر اإال في ما ندر، كتقنية ترجع بالقارئ اإلى اأحداث 

الرواية  الت�سمين، بمعنى ت�سمين م�سهد من  تقنية  اأو  الما�سي،  من 

م�سامين واأحداث اأخرى، وهذا الخيار اأتاح للقارئ فر�سة اأن ين�سد 

اإلى الرواية في ت�سل�سل اأحداثها ومواقفها االإن�سانية وح�سن الت�سوير 

كل ذلك يجعل القارئ اليترك الرواية اإال بعد اأن يتم قراءتها ويح�سل 

له التعاطف المطلق مع البطل متمنياً تعميم هذه التجربة لتكون مثاالً 

يحتذى. 

في  الفنية  الحبكة  بف�سل  واإحكاماً  جمالية  الرواية  ازدادت  وقد 

الت�سل�سلي  والبناء  والجزئيات،  التفا�سيل  نقل  في  والدقة  الت�سوير 

لالأحداث، والب�ساطة في التراكيب والعبارات. هذا ف�ساًل عن حر�ص 

وا�سح على تعميق معنى كثير من االأخالق ال�سامية في نفو�ص القراء 

من قبيل البذل في �سبيل العلم، وخدمة اأهله، وبناء المدار�ص، والتعاون 

مع الغير في المعروف، واالإيثار، والت�سحية.

وتتقدم الرواية ب�سكل عام بم�سروع ذي �سعبتين:

�سعبة ا�ستثمار االإعاقة وجعلها عن�سر تحفيز وفعالية نحو العطاء، 
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وهو ما تم من خالل تقديم نموذج ال�سيخ �سالح، اأعمى العينين ب�سير 

القلب.

�سعبة تف�سير مفهوم االإعاقة، بمعنى اأن االإعاقة لي�ست نتيجة مر�ص 

ع�سوي ي�سيب ع�سواً من اأع�ساء الج�سد، واإنما االإعاقة في الركون 

اإلى الك�سل والخمول والياأ�ص.

والقارئ الكريم مدعو اإلى ولوج ف�ساء الرواية واال�ستمتاع بعالمها 

الفني والقيمي. 
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الف�سل الأول





توّقفـــت ال�سيـــارة بالقرب من فتى يافع لم يتجاوز الثانية ع�سرة من 

عمره، ومدَّ الحاج فاتح راأ�سه من نافذة ال�سيارة، ونادى:

- يا ولد .. يا ولد .. اأنت يا ولد.

توّقف الفتى عن تالوة القراآن، و�ساأل:

- هل تناديني؟

اأجاب الحاج فاتح:

- وهل هناك غيرك في هذه القرية حتى اأناديه

نه�ـــص الفتـــى مـــن جل�سته في ظـــّل الجـــدار، وتقّدم نحـــو �ساحب 

ال�سوت، ثم قال:

- ا�سمي �سالح، ويدعوني اأهل القرية بال�سيخ �سالح.

نظـــر الحـــاج فاتح نحو  ابنه فوؤاد الذي كان يجل�ص بجانبه، ثم نظر 

اإلـــى الفتـــى، وظهر له اأنه �سرير، ولكنه فيما يبـــدو ذكي وف�سيح.. ثم 

قال له:

- ال�سالم عليك يا ولدي يا �سيخ �سالح، هل تركب معنا، لتدّلنا على 

منزل المزرعاوي؟

�ساأل ال�سيخ �سالح:

- من اأنت اأوالً يا عمي؟

 اأجاب الحاج فاتح:

- اأنا فاتح، ا�سمي فاتح، ويدعونني بالحاج فاتح.
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- والذي معك؟

- معي ولدي فوؤاد، وهو في مثل �سّنك.

ثم التفت اإلى ابنه وقال له:

- �سلّْم على ال�سيخ �سالح يا فوؤاد.

مـــّد فوؤاد يده م�سافحاً، فاأخذ ال�سيخ �سالح كّفه الناعمة بين كّفيه 

الخ�سنتين، وقال له:

- اأهاًل بك وباأبيك يا فوؤاد.. اأنتم بين اأهلكم.

�سعـــد ال�سيخ �سالح اإلى ال�سيارة، وا�ستاأذن فـــوؤاد اأباه في الجلو�ص 

اإلى جانب ال�سيخ �سالح، في المقعد الخلفي، فاأذن له.

قال ال�سيخ �سالح:

- ام�ص يا عمي على بركة اهلل.

- اإلى اأين؟

- اإلى بيت المزرعاوي.

�ساأل الحاج فاتح:

- من اأين اأ�سير؟

فدّله ال�سيخ �سالح.

- تم�ســـي مئتي خطوة اإلى االأمـــام، ثم تنعطف اإلى اليمين، اأو تقف 

في ال�ساحة التي على الي�سار الأّن بيت والدي المزرعاوي ال يبعد اأكثر 

من ع�سرين خطوة من الدخلة ال�سّيقة.
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�ساأله الحاج فاتح باهتمام:

- هل اأنت ابن اأبي �سالح المزرعاوي؟

ف�سحك ال�سيخ �سالح وهو يقول:

- اأنا �سالح، وهو اأبو �سالح، فمن اأكون اإذن، اإذا لم اأكن ابن اأبي �سالح؟

�سحك فوؤاد و�سحك معه اأبوه، �ساركهم ال�سيخ �سالح في ال�سحك، 

فيمـــا كان الحاج فاتح ي�سّف �سيارته الفخمة فـــي ال�ساحة التي اأ�سار 

اإليها الفتى �سالح.

ترّجـــل الثالثة من ال�سيارة، و�سار ال�سيـــخ �سالح بين الوالد وولده، 

رافـــع الراأ�ص، بـــارز ال�سدر، ثابـــت الخطو، كاأنه ب�سيـــر يرى طريقه، 

ويتحا�سى الحفر والنتوءات ال�سخرية، ويحّذر �ساحبيه منها:

- انتبه ياعمي الحاج... انتبه يا�سديقي فوؤاد.. قريتنا - كما تريان 

- مهملة، والدروب فيها ُمتَْربة، و�سخرية، تعلّم راكبي ال�سيارات الرق�ص.

فقال فوؤاد وهو يبت�سم:

هل علمتك الرق�ص يا �سيخ �سالح؟

ابت�سم �سالح وهو يقول:

- لـــو كان عندنا �سيارة لعلَّمتني... ولكّني عرفت هذا عندما ركبت 

�سيارتكم، وهي المرة االأولى في حياتي التي اأركب فيها �سيارة.

- في حياتك؟

- نعـــم .. لـــم اأركب �سيارة قّط، ولم اأخرج من قريتي اإال اإلى الحقل 

الأ�ساعـــد اأبـــي في الحراثة والبذار والح�ســـاد، واأ�ساعد اأمي في جمع 
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الحطـــب، وحمله، وتنقية التربـــة من الحجارة واالأ�ســـواك واالأع�ساب 

ال�سارة بالمزروعات.

قال فوؤاد في ده�سة:

- اأنت تقوم بكل هذه االأعمال؟

- فاأجابه اأبوه:

- لـــو لم يقم بتلك االأعمال، وبغيرها ما دعوه ال�سيخ �سالح، ثّم اإنه 

مزرعاوي.

قال �سالح:

- و�سلنا... هذا هو البيت.

تقّدم �سالح وقرع الباب، ثم فتحه وهو ي�سيح:

- يا اهلل.. يا اأّم �سالح جاءنا �سيوف كرام.. اأعطينا الطريق.

ثم التفت اإلى ال�سيفين، وقال وهو يدّلهما على البيت:

- تف�ّسل يا عمي.. تف�سل يا �سّيد فوؤاد.

- دخـــل ال�سيفـــان خلـــف �سالـــح، وخرج اأبـــو �سالح مرّحبـــاً بهما، 

ومعانقاً، ف�ساأله ابنه �سالح في مكر:

- هل تعرف الحاج فاتح يا اأبي؟

- ف�ساح االأب:

- كيـــف ال اأعرفه يا ولدي وهـــو ولّي نعمتي التي تعي�سون فيها بعد 

اهلل؟ ثم كيف لم تعرف اأنت الحاجَّ فاتحاً يا �سالح؟
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- ثم اأقبل من جديد على ال�سيوف مرّحباً:

- اأهاًل بك يا حاج فاتح.. اأهاًل بك يا اأيها الفتى النبيل.

فقال �سالح:

- فوؤاد .. هذا �سديقي فوؤاد، ابن الحاج فاتح يا اأبي.

فتابع االأب:

- اأهـــاًل بك يا ولدي يا فوؤاد.. لكـــْن.. اأين الحاجة اأم عدنان؟ واأين 

ال�سيد عدنان، وال�سيد كامل، واالآن�سة غالية؟

وقال �سالح:

- ن�سيت ال�سيد اأن�ص يا اأبي.

فقال فوؤاد:

- اإذن اأنت تعرف اأ�سماءنا كلّها يا �سيخ �سالح؟

 قـــال �سالـــح، واإكليل مـــن الب�سمات العـــذاب يرت�سم علـــى �سفتيه 

ال�سمراوين الياب�ستين:

- لقد عرفتكم من اللحظة االأولى التي نطقت بها ا�سمك يا عمي، 

ولذلك لم اأ�ساألك عّما تريده من بيت المزرعاوي.

- ولكنك لم تُْظِهْر لنا اأنك تعرفنا.

قال �سالح:

- االحتياط  مطلوب يا عّمي..
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وقال اأبو �سالح:

- �سالح هكذا يا حاج..

فقاطعه الحاج فاتح:

- ا�سمه ال�سيخ �سالح يا اأبا �سالح.. األي�ص كذلك يا �سيخ �سالح؟

- بلـــى يـــا عمي.. اأنـــا اأحّب اأن ينادونـــي بال�سيخ �سالـــح.. كل اأهل 

القريـــة ينادوننـــي بال�سيخ �سالح، وكذلك يفعل اأبـــي، اأّما اأمي واإخوتي 

فال ينادونني بال�سيخ �سالح..

ثم اأخذ يقلّدهم:

- �سالح.. يا �سالح... اأين اأنت يا �سالح.

و�سحـــك �سالـــح، و�سحك معه اأبـــوه وفوؤاد، اأّما الحـــاج فاتح، فقد 

ا�ستغـــرق في ال�سحـــك، فانتابته نوبة �سعـــال كادت تق�سي عليه، لوال 

اأّن اهلل �سلّـــم، فقد اأ�سرع اأبـــو �سالح، وجاء باإبريق ماء، وكاأ�ص، فتناول 

الحاج فاتح منه ب�سع قطرات، وم�سح وجهه بباطن كّفه المبلل بالماء، 

ف�سكت عنه ال�سعال وهداأ، ولكّن عينيه الع�سليتين الوا�سعتين ما تزاالن 

ت�سّحان الدموع...

الحظ اأبو �سالح اأن ولده يريد اأن يلقي نكتة جديدة، ف�ساح به:

- اتـــرك الحـــاج ي�ستريـــح يـــا �سالـــح.. كاد يمـــوت مـــن مزاحك يا 

�سالح.

ثم التفت اإلى الحاج فاتح وقال:

�سالح يخفف دمه مع من يعرف، ومع من ال يعرف، ب�سرط اأن ياأن�ص 

به، ويطمئن اإليه.

24



ابتعد �سالح قلياًل عن الحاج فاتح، والحظ اأبوه ارتجاف بدن الحاج، 

فالتفت اإلى �سالح، و�ساأله:

- ماذا فعلَت يا �سيخ �سالح؟

قال �ساح:

- ال �سيء .. كنت اأقلّد اأّمي: �سالح..

ف�سرخت به اأّمه من �سحن الدار:

- كّف عن هذا �سالح.. ما �سّدْقنا اأّن الحاج ا�ستراح.

فقال الحاج فاتح:

- باهلل عليك يا اأّم �سالح.. التناديه بعد االآن اإال بال�سيخ �سالح.

قالت في اأدب وقد اقتربت من باب الغرفة:

- اأمرك يا حاج.. اأمرك..

ثم نادت:

- يا �سالح..

فانفجر الجميع بال�سحك، وعادت اأمُّ �سالح اأدراجها وهي تقول:

- هذا الولد �سوف يجنني.. يريد اأن يكون �سيخاً، ويريد اأن نعترف 

بم�سيخته.. هذا يجوز، وهذا ال يجوز.. اأعوذ باهلل.

ناداها زوجها:

- نريد قهوة يا اأم �سالح.
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رّدت عليه من بعيد:

قل لل�سيخ �سالح يعمل القهوة.. اأنت ال تحّبها اإال من يده.

فنه�ص �سالح وهو يقول:

- اأمرك يا اأمي... اأحلى قهوة �سوف ت�سربونها من يد ال�سيخ �سالح.

خـــرج �سالح مـــن الغرفة، واتجه نحو المطبخ، وهو  ي�ستر�سي اأمه، 

بينما كان الحاج فاتح منده�ساً من حركة �سالح، وكاأنه ب�سير.

الحظ اأبو �سالح هذا الت�ساوؤل في عيني �سيفه، فقال له:

- عنـــد هـــذا الولـــد اأعجوبة.. ال ينق�ســـه اإال النظر.. ذكـــّي جداً.. 

ت�ســـّور يا حاج اأنه حفظ القراآن الكريم قبل �سنتين.. كان في العا�سرة 

عندمـــا تناف�ـــص مع اإمام الم�سجـــد على حفظ القـــراآن، تحّدى االإمام 

الذي يعلمه القراآن واللغة العربية، ثم جل�سا يحفظان، واعترف االإمام 

باأن حفظ �سالح اأقوى من حفظه هو...

�ساأل الحاج في انبهار:

- حفظ القراآن وهو  ابن ع�سر �سنين؟

- نعْم .. وترتيله جميل؛ وتجويده - كما يقول االإمام - �سليم جداً.

�ساأله الحاج:

- وكيف درا�سته؟

اأجاب اأبو �سالح:

- نال ال�سهادة االبتدائية في العام الما�سي، كان يذهب اإلى القرية 

المجـــاورة.. ع�سرة كيلو مترات يم�سيها كل يـــوم ذهاباً واإياباً من اأجل 

المدر�سة.

26



- ولماذا لم ت�سّجله في االإعدادية؟

- البلدة التي فيها اإعدادية بعيدة جداً.. اأكثر من ثالثين كيلو تبعد 

عن قريتنا، وال يوجد لنا قريب هناك حتى ي�سكن عنده.

ثم نظر اإلى الحاج فاتح نظرة ذات معنى، فيما كانت اأّم �سالح تقف 

خلف الباب وتقول:

- واهلل يـــا حاج فاتح، لو اأننا ن�ستطيـــع اأن نعلّمه لما ق�سّرنا، ولكّن 

العين ب�سيرة، واليد ق�سيرة .. يا ح�سرة على ذكائه.

وقال اأبو �سالح:

- وهو �سرير، ويحتاج اإلى من يخدمه.

فجاء �سوت �سالح:

- اأعطيني الطريق يا اأمي..

ودخل يحمل �سينية القهوة، ويتقدم بها نحو الحاج فاتح، وهو يقول:

- هل �سمعت كالم اأّم �سالح يا عّمي؟ قالت: يحتاج اإلى من يخدمه، 

وهاأنذا اأخدمهم واأخدمكم.

�سحـــك الجميـــع اإال الحاج فاتحاً، فقـــد تناول فنجـــان القهوة في 

�سمت، وكاأنه ذاهل عّما يتحّدث به �سالح واأّمه واأبوه.

قال اأبو �سالح:

- ويحك يا �سيخ �سالح.. كاأننا لي�ص لنا حديث غيرك.. اأفال تاأخذ 

فوؤاًدا لتريه القرية؟

- قال �سالح �ساحكاً:
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- الحمـــد هلل الذي اأعمانـــي حتى ال اأرى هذه القريـــة.. ماذا فيها 

حتـــى يراها؟ هـــل اأريه اأزّقتها ال�سّيقة، اأم بيوتهـــا الطينية، اأم دواّبها؟ 

اأم ماذا؟

قال اأبوه:

- ويحك يا ولدي، لقد اأخجلتني بكالمك هذا.

قال �سالح:

- ال تخجل من هذا يا اأبي، فلي�ص الذنب ذنبك..

ناً على كالم ابنه: قال اأبو �سالح موؤمِّ

- كالمك �سحيح ياولدي، فاأنا عاجز مثلك.

فانتف�ص �سالح قائاًل ومقاطعاً:

- اأنا ل�ست عاجزاً يا اأبي... العمى ابتالء من اهلل، ولن اأكون عاجزاً 

ب�سببـــه.. اأنا اأذكى من زمالئـــي المب�سرين.. كنت االأول في المدر�سة، 

وحفظت القراآن الكريم قبل االإمام، واأنظم ال�سعر، وزمالئى واأقربائى، 

واأبناء قريتي والقرى المجاورة كلها لي�سوا خيراً مني، بل لي�سوا مثلي، 

واأنـــت تعرف هذا يا اأبـــي، وكّل اأهل القرية يعرفـــون، ولذلك اأ�سموني 

ال�سيخ �سالح.

قال االأب في انك�سار:

- الحمد هلل الذي وهبك هذه الم�ساعر يا ولدي.

وبعد قليل، قال:

- اذهـــب ب�سديقك ال�سيد فوؤاد اإلى الكرم، وكال من التين والعنب، 

واقطفا لنا اأي�ساً.
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قال �سالح:

- اأّما هذه فنعْم.. هّيا يا فوؤاد.. هّيا يا�سديقي، ا�ستاأذن اأباك..

قال فوؤاد:

- هل ت�سمح لي يا اأبي؟

فهّز الحاج راأ�سه موافقاً، و�سحابة من االهتمام والتفكير بادية على 

محّياه.

 بعـــد اأن خـــرج الفتيـــان، هـــمَّ اأبو �سالـــح بالكالم، فقال لـــه الحاج 

فاتح:

- مـــا راأيـــك يا اأبـــا �سالح في تعليم ابنك فـــي المعهد ال�سرعي في 

المدينـــة؟ اإنها مدر�سة داخلية، ياأكل فيها الطالب وينامون، ويتعلمون، 

وهنـــاك علمـــاء اأفا�ســـل يعلّمونهم اأمـــور دينهم، ويح�سلـــون في نهاية 

المرحلـــة علـــى ال�سهـــادة الثانويـــة التي توؤهلهـــم لالنت�ســـاب اإلى كلية 

ال�سريعة في الجامعة.

زفر اأبو �سالح �سواظاً من نار ثم قال:

- يا ليت ... يا ليت... يا حاج.

قال الحاج فاتح:

- اأعطني اأوراقـــه، و�سوف اأ�سّجله باإذن اهلل، و�سيكون بمثابة ولدي 

فوؤاد الذي �سّجلته فيه.

- ولكنه اأعمى يا حاج فاتح.

- وليكن .. انظر اإلى االأزهر ال�سريف .. كثير من طالبه وم�سايخه 

مـــن العميان... العمـــى لي�ص عاراً وال عيباً، ولن يكون عقبة في طريق 
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االأذكيـــاء والمجّديـــن.. اأم تريدنـــي اأن اأ�ســـرب لك االأمثـــال بع�سرات 

ال�سعـــراء، والكّتاب، واالأدباء، والمفكريـــن، والعلماء، والمتفّوقين ّممن 

ابتالهم اهلل بعاهة العمى؟

قال اأبو �سالح:

- اأنت تعلم حالي يا حاج فاتح.

فقاطعه الحاج فاتح:

- قلت لك: اإنه �سيكون مثل ولدي فوؤاد.. ا�سمح لي اأن اأو�سح لك... 

�ســـوف اأقّدم له مثل ما اأقـــدم لولدي من الم�سروف، واللبا�ص، وكّل ما 

يلزم.

قال اأبو �سالح:

- ولكّن هذا كثير يا حاج..

قال الحاج..

- لي�ـــص كثيراً... الخير موجود وهلل الحمد، ثم ... األ�سنا اأ�سحاباً؟ 

األي�ص بيننا خبز وملح كما يقولون؟.

ثم... ال اإله اإال اهلل.. ناد اأمَّ �سالح.

فنادى اأبو �سالح زوجته:

- يا اأم �سالح.. تعالي... يا اأم �سالح..

جاءت اأم �سالح م�سرعة ووقفت خلف الباب، وقالت:

- خيـــراً اإن �ساء اهلل؟ الطبخة قاربت علـــى الن�سج.. �ساعة ويكون 

الطعام جاهزاً يا اأبا �سالح.
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قال اأبو �سالح:

- ا�سمعي يا اأّم �سالح.

وقال الحاج فاتح:

- كنـــت في (المحّل) فخطرتم على بالـــي، و�سعرت ب�سيء يدفعني 

اإليكـــم، فقمت اإلى ال�سيـــارة ولحقني ابني فوؤاد، وترك المحل لعدنان، 

وجئت اإليكم، الأتعرف على قريتكم وبيتكم، ولعل اهلل �ساقني اإليكم من 

اأجل ال�سيخ �سالح.

قالت االأّم خائفة:

- ما لك ولل�سيخ �سالح يا حاج؟

 فحكى لها زوجها َعْر�ص الحاج فاتح، ف�ساحت:

ال يا حاج.. اإنه �سرير.. معاق يا ح�سرة.. يحتاج اإلى من يخدمه.

قال الحاج فاتح:

- هنـــاك من يخدمه كما يخـــدم �سائر الطالب.. مدر�سة داخلية يا 

اأّم �سالح، واأنا اأ�سرف عليه، وعلى م�سوؤوليتي كّل ما يحتاج اإليه.. وكّل 

م�سايخ المعهد يعرفونني، وي�سعون الإر�سائي.

- ولكنـــه اأعمى.. غربة وعمـــى... م�سيبتان يا حاج.. �سربتان على 

الراأ�ـــص يـــا حـــاج .. ال.. ال يا حاج.. وما زال بهـــا زوجها والحاج فاتح 

حتى ر�سيت وهي تقول:

- ح�سبي اهلل ونعم الوكيل .. �سلّمتك اهلل يا ولدي يا �سالح..

فقاطعها الحاج فاتح:
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- يا �سيخ �سالح..

ف�سحكت، وهي تلتقط دموعها بكّفيها:

- يبدو اأنه �سيكون �سيخاً، كما ي�سمونه هنا وهو �سغير.

قال الحاج فاتح:

- جّهزيه يا اأّم �سالح ف�سوف اآخذه معي اليوم.. اإذا �سمحتم..

�ساأل اأبو �سالح:

- لـــّم العجلـــة ياحـــاج؟ الدنيـــا �سيـــف، واالأوالد االآن فـــي العطلـــة 

ال�سيفية.

قال الحاج فاتح:

اأريد اأن يعمل دورة على القراءة والكتابة.

ف�ساحت اأم �سالح:

- اإنه اأعمى يا حاج..

قال الحاج فاتح:

�سيعمل دورة على طريقة برايل..

وعندما ا�ستو�سح اأبو �سالح عن طريقة برايل، قال:

هذه الطريقة خا�سة بالمكفوفين.. تعلمهم القراءة والكتابة.. وهي 

تقـــوم علـــى تحويل الحـــروف الهجائيـــة اإلى نظام ح�ّســـي ملمو�ص من 

النقـــاط البارزة التـــي تت�سكل بدالً من الحروف الهجائية، هل تفهم ما 

اأقول يا اأبا �سالح؟
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ابت�سم اأبو �سالح وهو يقول:

- اأكون كاذباً اإذا قلت لك: اإني فهمت �سيئاً مما تقول.

فابت�سم الحاج فاتح وقال:

اأنا اأي�ساً لم اأفهم ما قيل لي عن هذه الطريقة، اإلى اأن راأيتها بعيني 

هاتين.

قال اأبو �سالح باهتمام، وقد فتح عينيه واأذنيه وعقله جيداً:

- ا�سرحها لي يا حاج فاتح اأرجوك.. اأنا ال اأ�سدق اأن االأعمى يقراأ 

ويكتب وهو بال عينين... كيف يا حاج اأرجوك؟

قال الحاج فاتح:

- هناك اآلة ب�سيطة مثل الم�سطرة.. هل تعرف الم�سطرة؟

 طبعاً اأعرفها..

- م�سطرة معدنية مثقوبة عدة ثقوب... ومعها مخرز بدالًمن القلم، 

بهذا المخرز يكتب اأو �سوف يكتب ابنك �سالح.

- تعني ال�سيخ �سالح.

- عفـــواً عفـــواً.. ال�سيخ �سالح، �ســـوف يثبت الم�سطـــرة على ورق 

كرتـــون... ورق �سميك، بمثبتين على اليمين وعلى ال�سمال، ثم يم�سك 

بالمخرز، ويكتب ما يريد.

اأدارها اأبو �سالح بعقله، فلم ي�ستوعبها، فقال:

-وهل في راأ�ص المخرز حبر اأم ر�سا�سة يكتب بها؟
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- ابت�سم الحاج فاتح، وتابع �سرحه لطريقة برايل:

- لي�ـــص بالمخـــرز وال في راأ�سه حبر اأو ر�سا�ـــص، اإنما يغرز ال�سيخ 

�سالـــح المخرز في تلك الثقوب، فيثقب الكرتونة اأو الورقة التي تحت 

الم�سطرة، ولكل حرف رمز من تلك الثقوب، فالثقب في اأعلى الي�سار 

ي�ساوي األفاً، والنقطتان فوق بع�سهما على الي�سار تعني باء، والنقطتان 

االأفقيتان في االأعلى تعنيان �سيناً، وهكذا..

قال اأبو �سالح:

- و كيـــف يرى �سالح تلك النقاط حتى يقراأها، فّهمني يا حاج فاتح 

اأرجوك

قال الحاج فاتح:

- اإن ابنك �سوف يقروؤها باللم�ص... باللم�ص يا اأبا �سالح..

قال اأبو �سالح وهو ينه�ص من مجل�سه على الطراحة:

- �سوف اآتيـــك بالم�سحف، و�سوف تغم�ص عينيك، وتلم�ص حروفه 

باأ�سابعـــك، و�ســـوف اأرى مـــا اإذا كانـــت اأناملـــك تمّيـــز النقـــاط مـــن 

الحروف.

اأم�ســـك الحاج فاتح بيد �ساحبـــه اأبي �سالح، وجّره اإلى مقعده وهو 

يقول:

- اجل�ص يا اأبا �سالح.. اجل�ص الأ�سرح لك..

وبعد اأن جل�ص الرجل قال الحاج:

- اإذا غرزنا المخرز بالورقة، ولم�سنا ظهر الورقة، اأفال نح�ّص باأّن هناك 

ثقباً؟
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- بلى.

- هـــذا الثقب نقطة، والثقبان نقطتان، وهكذا يمر القارئ الكفيف 

بروؤو�ـــص اأنامله على تلك الثقوب التـــي تعني حروفاً، والحروف ت�سكل 

كلمات يقروؤها الكفيف ب�سهولة وي�سر.

قال اأبو �سالح في ا�ستنكار:

- ال يا حاج ... لي�ص هناك �سهولة وال ي�سر، بل هناك ما يحزنون.. 

واأنـــا م�ستعـــد االآن اأن اآتيـــك بكرتونـــة ومخرز لتثقبها به، ثـــم لتقراأها 

اأمامي ولو ب�سعوبة وع�سر.

فا�ستغرق الحاج فاتح في ال�سحك ثم قال بعد اأن �سكت عن ال�سحك:

يا اأبا �سالح، يا حبيبي... طبعاً ال اأ�ستطيع قراءتها.. هل تعرف لماذا؟

- طبعاً اأعرف .. الأنها ال تُقراأ.

قال الحاج �ساحكاً:

- هـــذا �سحيـــح .. ال تُقراأ .. لماذا؟ خراب�ص... مجرد ثقوب خالية 

مـــن اأي داللـــة .. ولذلك �سوف يدخل ال�سيـــخ �سالح دورة مع عدد من 

االأكّفاء ليتعلم الكتابة والقراءة بهذه الطريقة التي ا�سمها؟ 

قال اأبو �سالح:

- ن�سيت ا�سمها.

- قال الحاج فاتح:

- احفـــظ ا�سمهـــا جيداً يا اأبا �سالـــح، واحذر اأن تن�ســـاه.. ا�سمها: 

طريقة برايل لتعليم المكفوفين القراءة والكتابة.
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قال اأبو �سالح:

- ال اأ�ستطيـــع اأن اأحفـــظ ا�سمهـــا اإال بعد اأن يتعلمهـــا ولدي ال�سيخ 

�سالح ويعلمني اإياها.

- وماذا تعمل بها، واأنت ذو عينين وا�سعتين؟!

- حتى اأذاكر مع ال�سيخ �سالح، الأعرف مدى حفظه وفهمه، والأطئمن 

اإلى اإمالئه، فاأكثر االأوالد وحتى الكبار االآن يغلطون في االإمالء.
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الف�سل الثاين





لـــم تم�ص اأيام علـــى وجود ال�سيخ �سالح في المعهد ال�سرعي، حتى 

لفـــت اإليه انتباه الطـــالب والم�سايخ، وكان محط االأنظـــار، واليناديه 

اأحـــد اإال با�ســـم ال�سيخ �سالـــح.. هذا الفتى ال�سريـــر الذي عمل دورة 

في القراءة والكتابة على طريقة (برايل Braille) التي تجعل االأعمى 

كالب�سيـــر فـــي القراءة والكتابـــة، كانوا ينظـــرون باإعجـــاب اإليه واإلى 

م�سطرتـــه المعدنيـــة المثقبة، ومخرزه الذي هـــو القلم الذي يكتب به 

عبر ثقوب تلك الم�سطرة، على اأوراق غليظة كالكرتون.

تجّمع الطالب حول ال�سيخ �سالح مّرة، وانطلق هذا ي�سرح لزمالئه 

الطـــالب كيف يمكنه اأن يكتب ويقراأ... كتـــب بع�ص العبارات، ثم عاد 

يقروؤهـــا عـــن طريق اللم�ص، والطـــالب ال�سغار منده�ســـون لما يفعله 

ال�سيـــخ �سالـــح.. ح�سر مدّر�ـــص التف�سير، فوجد الطـــالب متجمعين 

حـــول ال�سيخ �سالح . دق بجميع يده علـــى المن�سدة.. �ساح بالطالب 

ليجل�ســـوا فـــي اأماكنهم، ولكنهم لـــم ينتبهوا، وا�ستمـــّروا في �سياحهم 

واإبـــداء اإعجابهـــم بما يفعله ال�سيخ �سالح الـــذي كان يحاول  - عبثاً - 

تهدئتهم واالنتباه لح�سور االأ�ستاذ.

�ســـرخ ال�سيخ عبدالرحمن بالطالب، فاأ�سرعوا اإلى اأماكنهم، وظهر 

ال�سيـــخ �سالح مع م�سطرته وقلمه واأوراقه ال�سميكة وقد و�سع مجلداً 

�سخماً اأمامه.

�ساأله ال�سيخ عبدالرحمن بغ�سب:

- مـــا هـــذه الفو�سى يـــا �سيخ �سالح؟ مـــاذا يفعل هـــوؤالء العفاريت 

عنـــدك؟ وما هـــذه االأدوات المعدنيـــة التي ت�سعها اأمامـــك، وما هذا 

المجلد الكبير الذي ت�سمه اإلى �سدرك؟ اأجب يا �سالح.. اأجب... 

�سعد الدم اإلى اأذني �سالح ووجنتيه النا�سعتي البيا�ص حتى غدت 

كالوردات الجورية الحمراء.. نه�ص عن مقعده ثم قال في اأدب:
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- كانوا (يتفّرجون) على اآلتي الكاتبة هذه.

ورفع بيديه م�سطرته المعدنية وقلمه المخرزي، ثم تابع:

- وكنت اأ�سرح لهم كيف اأكتب بها، وكيف اأقراأ.

�ساأل ال�سيخ عبدالرحمن:

- هل ت�ستطيع اأن تكتب وتقراأ بوا�سطة هذه الحديدة، وهذا المخرز 

يا �سالح؟ اأم اأنك ت�سحك على زمالئك، وت�سخر من ثقتهم بك؟

قال �سالح في األم:

- معاذ اهلل يا اأ�ستاذي اأن اأكون من ال�ساخرين، وقد نهانا اهلل تعالى 

عـــن ال�سخرية فقال، بعد اأعوذ باهلل مـــن ال�سيطان الرجيم، ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم: {

                                 | واأنا اأظنهم خيراً مني.

نـــزل ال�سيخ عبدالرحمن من المن�سة التي يجل�ص عليها، وتقّدم من 

�سالـــح، واأخذ بيده الم�سطـــرة والمخرز، وقلّبهما بيـــن يديه، ثم ج�ّص 

الورق ال�سميك، وهو يقول:

- اأنت تكتب بهذه وهذه على هذا الورق يا �سالح؟

- فهّز �سالح راأ�سه وهو يقول:

نعْم يا اأ�ستاذ.

قال االأ�ستاذ وهو يعيد ما بيده اإلى �سالح:

- خذها واكتب اأمامي.

قال الطالب عبداهلل:

40



- �سّدْقه يا اأ�ستاذ، فقد راأيناه وهو يكتب، ثم وهو يقراأ ما يكتب.

نـــوا على كالم زميلهـــم، ثم قال  �ســـرخ االأ�ستـــاذ بالطالب الذين اأمَّ

ل�سالح:

- اكتب اأمامي.

قال اأحمد:

- على مبداأ »ولكن ليطمئن قلبي«، األي�ص كذلك يا اأ�ستاذ؟

فرماه االأ�ستاذ بنظرة غ�سوب، ثم قال ل�سالح:

- اكتب يا �سالح..

- ماذا اأكتب؟

- اكتب �سورة االإخال�ص.

ا�سراأّبـــت االأعناق نحو كـــّف ال�سيخ �سالح، حتى اإذا انتهى من كتابة 

�سورة االإخال�ص، قال له ال�سيخ:

- اقراأها يا �سيخ �سالح.

- ابت�ســـم ال�سيـــخ �سالح، وهو يلم�ص باأطـــراف اأنامله ما كتب، وقراأ 

ما كتب.

اأخـــذ ال�سيخ عبدالرحمن الورقة بين يديه، ولم�سها باأنامله، فاأح�صَّ 

باأنهـــا ثقـــوب مدّببـــة، كتلـــك التي تظهر خلـــف الورقة التـــي تغرز بها 

دبو�ساً.. ثم قال:

- كيف عرفت قراءتها؟
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قال علّي:

- الأنه يحفظ �سورة االإخال�ص واأختيها يا اأ�ستاذ.

حدجه االأ�ستاذ بتاأنيب:

- ا�سكْت اأنت..

ولكّن علياً زرع ال�سك في نف�ص االأ�ستاذ، فقال ل�سالح:

- اكتب ما اأمليه عليك..

واأ�سار اإلى غ�سان اأن يكتب �سراً ما �سوف يمليه على �سالح.

ركز �سالح م�سطرته على اأوراقه، و�سبطها جيداً بمثبتين عن يمين 

و�سمال، ثم قال:

- تف�ّسل يا اأ�ستاذ.

اأملى عليه ال�سيخ �سفحة كاملة، ثم طلب منه اأن يقراأها له، فقراأها 

كمـــا اأمالها ال�سيخ، وغ�ّســـان يتابع ما يقراأ، ويهّز راأ�ســـه لل�سيخ، كاأنه 

يقول له: تمام يا اأ�ستاذ، قال ال�سيخ:

- طّيب طّيب يا �سيخ �سالح، جميل جداً.

واأم�سك بالمجلد بين يديه، ف�ساأله ال�سيخ �سالح:

- هل اأنت متو�ّسئ يا اأ�ستاذ؟

 نعم اأنا على و�سوء.. ولكن .. لماذا هذا ال�سوؤال؟

- الأن هذا م�سحف .. م�سحف كامل، مكتوب بطريقة برايل.
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قلّـــب ال�سيـــخ اأوراق الم�سحف.. لم�ـــص حروفه باأناملـــه،.. اأغم�ص 

عينيـــه، وهـــو يالم�ص الحـــروف اأو النتـــوءات البـــارزة، وكان الطالب 

يتابعون االأ�ستاذ فيما يقول ويفعل، وعندما راأوه يغم�ص عينيه انفجروا 

�ساحكين.

�سرخ فيهم االأ�ستاذ، ثم انفجر هو �ساحكاً وهو يقول:

- اإذا كنـــت لم اأ�ستطع اأن اأقراأ واأنا مفتوح العينين، فهل اأ�ستطيع اأن 

اأقراأ واأنا مغم�ص العينين؟! من حّقكم اأن ت�سحكوا، ولكْن.. باأدب.

ثـــم طلب من ال�سيخ �سالح اأن يفتـــح المجلد ع�سوائياً، ففتح �سالح 

المجلد وهو يقول:

- تعني هذا الم�سحف يا اأ�ستاذ؟

- قال االأ�ستاذ:

- نعم .. اقراأ من هنا..

وو�سع اأ�سبع ال�سيخ �سالح على مكان اأ�سفل ال�سفحة، فقراأ �سالح 

اآخر كلمة في االآية، ثم تابع القراءة .

�ساأله ال�سيخ:

- اأي �سورة هذه يا �سيخ �سالح؟

- رفـــع �سالـــح كّفه اإلـــى اأعلى ال�سفحـــة، ومّر باأناملـــه على ما هو 

مكتوب فيها وقال:

- هذه �سورة المائدة.

ثم نزل بيده اإلى المكان الذي كان يقراأ فيه، وقال:
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- نحن نقراأ االآية الثانية والت�سعين.

قال االأ�ستاذ:

- اأعطوني الم�سحف.

فامتدت اإليه اأكثر من ثالثين يداً تقّدم له الم�ساحف.

اأخذ االأ�ستاذ م�سحفاً، وفتحه على �سورة المائدة وعلى االآية الثانية 

والت�سعيـــن واأمـــر ال�سيخ �سالحاً بالقراءة، فتـــال ال�سيخ �سالح �سفحة 

كاملـــة ب�سوته العذب، وترتيلـــه الجميل، وكان كلما توّقف عن القراءة، 

هتف الطالب: اهلل. فنبه ال�سيخ تالميذه اإلى اأن هذا الذي يفعلونه غير 

وارد، واالأولـــى بهم اأن ي�ستمعوا وين�ستوا ويتاأملوا ويتفكروا ويخ�سعوا، 

فلـــزم الطالب ال�سمت، حتى اأنهى �سالح تالوتـــه، وبع�سهم في حالة 

انت�ساء، وبع�ص اآخر بلغ به التاأثر حدَّ البكاء خ�سوعاً وخوفاً وطمعاً.

ا�ستوقف االأ�ستاذ تلميذه �سالحاً عن التالوة، ثم قال له:

- �سيكون لك �ساأن يا �سيخ �سالح، فاّتق اهلل وال تبطر.

قال �سالح في ثقة:

- لـــن تبطرني نعمـــة يا اأ�ستاذ، فاأنا اأعرف نف�سي... اأنا ولد اأعمى، 

رزقه اهلل هذا المعهد العظيم، وهّياأ له �سيوخاً ف�سالء وزمالء نجباء.. 

اأنا لن اأبطر.

قال غ�سان:

- حتى لو �سرت وزيراً كطه ح�سين؟

اأجاب �سالح:
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- حتى لو �سرت وزيراً يا اأخي ف�سوف اأبقى اأذكر ن�ساأتي االأولى في 

قريتي الفقيرة، واأ�سرتي الم�ستورة الحال..

قال ال�سيخ عبدالرحمن في تاأثر:

- بارك اهلل فيك يا ولدي.

ثم عاد اإلى من�سته، وجل�ص خلف من�سدته وقال:

- نبداأ االآن در�سنا.

�سرع ال�سيخ عبدالرحمن يلقي در�سه في التف�سير، وكان در�ص اليوم 

تف�سير �سورة (عب�ص) طلب من �سالح اأن يقراأ ال�سورة.. تنحنح �سالح، 

ثم انطلق يقراأ، فقال له االأ�ستاذ:

- اقراأ من الم�سحف الذي معك يا �سيخ �سالح.

فقال عبد اهلل:

- ال�سيخ �سالح يحفظ القراآن كلّه يا اأ�ستاذ.

وارى االأ�ستاذ ابت�سامته خلف تقطيبة مفتعلة، وقال:

- اأعـــرف اأنـــه يحفظ كتاب اهلل، ولكن هذا در�ـــص... ثم.. ما الذي 

يدعوك اإلى الكالم عنه؟ األي�ص له ل�سان يتكلم به؟

فقال علّي:

- ال�سيـــخ �سالح، وعبـــداهلل، واأحمد، واأنا، متكافلـــون مت�سامنون 

يـــا  اأ�ستـــاذ.

اأ�سرق وجه االأ�ستاذ الُم�ْسَرب بحمرة قانية، ثم قال:
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- يعني ... ع�سابة.

فقال �سالح:

- كع�سابة اأهل بدر يا اأ�ستاذ، وقد دعا ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 

و�سلم - لتلك الع�سابة..

 - لتلك الع�سابة.. ولي�ص لع�سابتكم.

- اهلل اأعلـــم.. ولكنـــي اأظن اأنني واأفراد الع�سابـــة، امتداد لع�سابة 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

الحظ االأ�ستاذ ف�ساحة ال�سيخ �سالح وثقافته، ف�ساأله:

- من اأين لك هذه الف�ساحة يا�سيخ �سالح؟

قال �سالح:

- اإمام قريتنا طالب علم مجتهد، وقد در�ست على يديه كتاب (قطر 

الندى) ثم بداأ باألفية ابن مالك و�سرح ابن عقيل، وقبل اأن نتوّغل فيها، 

جيء بي اإلى هذا المعهد االأغّر..

- هل قراأت �سيئاً من كتب االأدب؟

- نعـــم ... قراأت كتـــاب (نكت الهميان في نكـــت العميان) لل�سالح 

ال�سفـــدي، ثم كتاب (الكامـــل) للمبرد، و(البيـــان والتبيين) للجاحظ، 

وغيرهـــا من الكتب الع�سريـــة، لعلي الجارم، وطـــه ح�سين، والرافعي 

وباكثير، و�سواهم.

- ما �ساء اهلل ما �ساء اهلل .. وفهمتها؟

قال �سالح، وظلُّ ابت�سامة يرت�سم على �سفتيه القرمزيتين:
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- لماذا اأقروؤها، اإذا كنت ال اأفهمها؟

- كم عمرك يا �سيخ �سالح؟

- اأ�سرفت على عامي الثالث ع�سر.

- بـــارك اهلل فيك يا ولدي.. واالآن افتح م�سحفك، واقراأ لنا �سورة 

(عب�ص) بترتيلك الجميل.

قراأ �سالح �سورة عب�ص، وتاألق االأ�ستاذ في تف�سيرها، وما يوؤخذ منها 

من درو�ص وعبر.. كان ي�سرح ويف�سر، وعيناه على تلميذه �سالح، الذي 

كان يكثـــر من االأ�سئلة حول عبداهلل بن اأم مكتوم، كاأنه كان يرغب في 

معرفـــة �سيء عن حياته، وكان االأ�ستـــاذ يجيبه اإلى ما يطلب، وكان ما 

قاله له عن ابن اأم مكتوم ر�سي اهلل عنه:

- ا�سمه عمرو بن اأّم مكتوم، ولكنه معروف با�سم عبداهلل، وهو من 

بنـــي ِفْهر، اأ�سلم في مّكة المكرمـــة، وكان ثاني من هاجر اإلى المدينة 

بعد م�سعب بن عمير، و�سار يعلّم النا�ص القراآن الكريم مع م�سعب.

وعندمـــا هاجـــر النبي الكريـــم �سلى اهلل عليه و�سلـــم اإلى المدينة، 

َن الثاني بعد بالل ر�ســـي اهلل عنه، وكان ر�سول اهلل يقول  �ســـار الموؤذِّ

الأ�سحابه الكرام في رم�سان: 

»اإّن بـــالالً يـــوؤّذن بليـــل، فكلوا وا�سربـــوا حتى ت�سمعـــوا اأذان ابن اأم 

مكتوم«.

وعندما �ساأل �سالح:

- وماذا عن �سبب نزول هذه االآيات في اأوائل �سورة عب�ص؟

اأجاب االأ�ستاذ:
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- اأتـــى عبداهلل بـــن اأّم مكتوم اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

وكان عنده اأحد عظماء قري�ص، كان النبّي يدعوه اإلى االإ�سالم، ويطمع 

فـــي اإ�سالمـــه، وكان عبداهلل ممـــن اأ�سلم قديمـــاً.. اأقبل علـــى النبي، 

وانطلـــق ل�سانـــه ي�ساأل النبي عـــن بع�ص اأمور دينه، ويلـــّح في ال�سوؤال، 

والنبي م�سغول بذلك القر�سي الم�سرك، وتمنى لو يكف ابن اأم مكتوم 

عـــن ال�سوؤال حتى ينتهي مـــن مخاطبة ذلك الرجل، ودعوته، ولكّن ابن 

اأمِّ مكتـــوم كان حري�ســـاً على اأن يجيبه النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-، 

االأمـــر الـــذي جعل النبي الكريم يعب�ص في وجهه، ويعر�ص عنه لحظة، 

ويقبل نحو االآخر، فاأنزل اهلل هذه االآيات معاتباً ر�سول اهلل.

فهتف الطالب: �سلى اهلل عليه و�سلم.

وتابع االأ�ستاذ:

- فكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد ذلك يكرمه، ويقول له:

(مرحباً بمن عاتبني فيه ربي).

قال الطالب عبداهلل:

- مـــع اأن ابـــن اأّم مكتوم اأعمى، وال يرى عبو�ـــص النبّي الكريم.. مع 

ذلـــك، يعاتبـــه ربُّه؟ اأنا تلقيت در�ساً عظيماً مـــن هذه االآيات... تعلمت 

الـــذوق.. الذوق الرفيع في التعامل مـــع االآخرين، مهما كانوا �سعفاء، 

ومهما كنت قوياً وعظيماً.

- وكيف انتهت حياته يا اأ�ستاذي الفا�سل؟

اأجاب االأ�ستاذ:

- راآه اأن�ص بن مالك في معركة القاد�سية العظيمة، وعليه درع،ومعه 

راية �سوداء يحملها، وقد ا�ست�سهد في تلك المعركة التاريخية الفا�سلة 
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التـــي انت�سر فيهـــا الم�سلمون على الفر�ص انت�ساراً اأزال دولتهم، وفتح 

الم�سرق كله اأمام جيو�ص الم�سلمين.

فعلّق غ�سان:

- و�سوف يرزقك اهلل ال�سهادة يا �سيخ �سالح.

فقال �سالح:

- اأرجو ذلك.. اأرجو ذلك، فلي�ص اأعظم من ال�سهادة في �سبيل اهلل 

تعالى يا �ساحبي.

قال غ�سان �ساحكاً:

- اأعنـــي ال�سهادة ال�سرعية لهـــذا المعهد، ولي�ص ال�سهادة في �سبيل 

اهلل.

- ولمـــاذا ال تدعـــو لي اأن يرزقنـــي اهلل ال�سهادة فـــي �سبيله؟ فهي 

ال�سهادة الحقيقية، واأما �سهادة المعهد وغيرها من ال�سهادات العلمية، 

فال قيمة لها عندي.

قال اأحمد:

- كيف يا �سيخ �سالح، ومداد العلماء يوزن بدماء ال�سهداء؟

قال �سالح:

- اأرجـــو اأن اأنـــال �سرف العلم و�سرف ال�سهـــادة في �سبيل اهلل، كما 

نـــال ابن اأّم مكتوم �سرف �سحبة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-، 

و�سرف العلم، و�سرف ال�سهادة في �سبيل اهلل تعالى.
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الف�سل الثالث





نون، وال�سيخ �سالح يحقق نجاحاً تلو نجاح... كان  مرت االأيام وال�سِّ

دائماً االأول على �سّفه.. كان ج�سمه ينمو نمواً عجيباً، حتى �سار فارع 

الطول، مديد القامة، وكان نظيف اللبا�ص، اأنيق الهندام، ي�سفف �سعره 

بيده، ويلّمع حذاءه، ويكوي مالب�سه، ويتعطر، وال يخرج من المهجع اإال 

فـــي كامل اأناقته، وكان يخدم نف�سه واأ�ساتذته وزمالءه، تدفعه مروءته 

وذوقه الرفيع اإلى تقديم العون اإلى من يعرف ومن اليعرف، حتى غدا 

َعلَماً في المعهد ال�سرعي.

وكان ال يغيـــب عن الحاج فاتح، وال ين�ســـى له ف�سله، وكذلك االأمر 

بالن�سبـــة للحاج فاتح.. كان يغدق عليه.. يعطيه م�سروفه ال�سهري في 

االأول من كل �سهر، وي�ستري له اللبا�ص ال�ستوّي، كما ي�ستري له اللبا�ص 

ال�سيفي، ويقول لل�سيخ �سالح مالطفاً ومخّففاً:

- �سوف اأ�سترد منك ما اأدفعه لك..اأنا اأ�سّجل كلَّ �سيء .. فاطمئن.

فيحمّر وجه �سالح حياء، ويقول للحاج فاتح:

- واأنـــا لن اأن�سى معروفك هذا يـــا عّمي، واأرجو من اهلل القدير اأن 

يقدرني على الوفاء، يا اأبا النخوة والكرم.

گ گ گ

ذات يوم، زار المدر�سة وزير المعارف، وتفّقد الطالب في �سفوفهم، 

والحظ الفتى �سالحاً بين الطالب، ف�ساأل اأ�ستاذه:

- هل هذا طالب؟

- قال االأ�ستاذ في ارتباك:

- هذا طالب م�ستمع.
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فنه�ص �سالح وقال:

- عفـــواً يا معالي الوزيـــر، اأنا طالب نظامي ك�سائـــر الطالب، واأنا 

االأول علـــى �سفي... اأم�سيت �سّت �سنين في هذا المعهد الكريم، واأنا 

االأول عليهم، وفي �سائر المواّد.

اقتـــرب الوزيـــر ومرافقاه من �سالح، وو�سع كّفـــه على كتفه، وهّزه، 

ثم قال:

- ما ا�سمك يا بنّي؟

- �سالـــح المزرعـــاوي، ويدعونني بال�سيخ �سالـــح منذ كنت �سغيراً 

في قريتي.

�ساأل الوزير:

- من اأي قرية اأنت؟

- من قرية (الطيبة)، هل �سمعت بها يا معالي الوزير؟

قال الوزير:

- بل اأعرفها جّيداً واأعرف اأهلها.

ابت�سم �سالح ابت�سامة عري�سة، وهو يقول:

- واأنـــا اأعرفك يامعالي الوزير.. لقد زرت مزرعتك في قريتنا قبل 

ع�ســـر �سنين، وقد �سايقـــك اأوالد القرية وهم يالحقون �سيارتك حتى 

كدت تعود اإلى المدينة لوال...

تابع الوزير:

- لوال اأن زوجتي راأتك تحيينا بيدك ول�سانك.
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تابع �سالح:

- وعندما راأتني اأعمى، نزلت من ال�سيارة مع ابنها ال�سغير الرقيق، 

ود�ّست في جيبي بع�ص المال.

قال الوزير:

- فرف�ست اأن تقبله منها، واأعدته اإليها.

قال �سالح:

- ولكني تراجعت واأخذته من طفلك الرائع (ح�سان)

قال الوزير:

- ومـــا يزال (ح�سان) يفخر على اأّمه باأنـــك رف�سَت هديتها وقبلَت 

الهدية منه.

قال �سالح:

- ظننتكـــم ن�سيتم هذه الحادثة العابـــرة يامعالي الوزير، فقد مرت 

عليها ع�سر �سنين.

قال الوزير:

بع�ص الحوادث يا ولدي اليمكنك اأن تن�ساها، مع اأنها تبدو �سغيرة.. 

الأنها تترك في النفو�ص اأثراً ال تمحوه االأيام..

قال �سالح:

- اأرجو لكم كل خير، واأبقاكم اهلل ذخراً للمروءة والكرم.

فقال اأحد المرافقين:
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- ولل�سعب والوطن.

قال �سالح:

- ولل�سعب والوطن.

تقـــّدم المرافق الثاني للوزير، ود�صَّ فـــي جيب �سالح بع�ص النقود، 

فغ�سب �سالح، واأعادها اإليه وهو يقول:

- عفواً، يا اأ�ستاذ، اأنا ال اأقبل �سدقة.

تقّدم االأ�ستاذ المدر�ص وقال:

- ال يا�سالـــح.. النبـــّي -�سلى اهلل عليه و�سلـــم- كان يقبل الهدية.. 

خذها من ال�سيد معاون معالي الوزير:

هـــز �سالح راأ�سه، واأبـــدى اأ�سفه لهذه المقارنة بيـــن ال�سدقة وبين 

الهدية التي كان يقبلها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ثم قال:

-اإذا اأحـــب معالي الوزيـــر اأن يخ�س�ص لي راتبـــاً �سهرياً، مهما كان 

�سئياًل فاإنني اأتقبله، واأ�سكره على ذلك، اأّما ال�سدقات، فال اأقبلها.

قال الوزير:

- �ســـوف ننظـــر في االأمـــر، اأّما االآن، فاأرجـــو اأن تقبل هدية ال�سيد 

المعاون. وهي لي�ست �سدقة، اإنها هدية. 

نه�ص غ�سان وقال:

- ا�سمع يا �سيخ �سالح، اإذا لم تاأخذها اأنت، اأخذتها اأنا.

 ف�سحك الطالب و�سّجوا، وحاول االأ�ستاذ تهدئتهم، فقال له الوزير:

- دعهم يا ف�سيلة ال�سيخ، دعهم.

56



بعـــد اأيام دخل الموجـــه اإلى ال�سّف، وا�سطحب معه ال�سيخ �سالحاً 

اإلى االإدارة، حيث �سائق الوزير مع مدير المعهد يتحدثان حول �سالح، 

رّحب ال�سائق ب�سالح، ثم قال له:

- معالي الوزير ي�سلّم عليك، ويدعوك اإلى الغداء في بيته اليوم.

فوجـــئ �سالح بهذه الدعوة، ولكـــّن قلبه كان يرق�ص من الفرح، فما 

كان يحلم اأن يدعوه اأحد اأ�ساتذته اإلى بيته، فكيف بالوزير نف�سه؟ لكن 

... لمـــاذا هـــذه الدعوة؟ ماذا وراءها؟ هل هي للعطف علّي، اأم الإكرام 

العلـــم وطـــالب العلم؟ اأم اأنه ق�ّص على زوجته ما جرى، فطلبت هي اأو 

اأبناوؤها اأو كالهما، اأن يدعوني اإلى الغذاء.

لكـــْن.. مـــن اأنا؟ ومن اأكون حتى يفّكر بـــي هوؤالء؟ البد اأن في االأمر 

�سراً... �سحيح اأنني طالب متفوق على زمالئى، وربما كنت اأذكى منهم 

جميعـــاً، ولكن هذا لي�ص م�سّوغاً لمعالـــي الوزير ليدعوني اإلى بيته... 

وفيمـــا كان ال�سيـــخ �سالـــح �سارحاً مع خيالـــه، رّده ال�سائق اإلى واقعه، 

عندما اأم�سك بذراعه، لي�سحبه اإلى ال�سيارة الفارهة التي تنتظر اأمام 

باب المعهد.

�سحب ال�سيخ �سالح يده، وتحّرر من قب�سة ال�سائق، وهو يقول:

- دع ذراعي، فاأنا اأعرف طريقي.

عجـــب ال�سائق من هذا التلميـــذ االأعمى، كيف ي�سير بال عكاز، وال 

قائـــد يقوده اإلى حيـــث يريد، و�سار اإلى جانبه، وهـــو ينظر اإليه، فراآه 

يم�ســـي كاأي ب�سير.. يم�سي بثقة، ويتحـــدث بثقة، رافعاً راأ�سه، نا�سباً 

قامته، معتداً بنف�سه، حتى ال ي�ستطيع من ال يعرفه اأن يميزه من �سائر 

زمالئه، خا�سة بعد اأن ي�سع نظارته ال�سوداء على عينيه.

في بيت الوزير كان الوزير وابنه ح�سان في انتظار ال�سيف، وعندما 

�سمعـــا �سوت ال�سيـــارة، بادرا اإلـــى الخروج، لي�ستقبـــاله في الحديقة 

بلهفة، والوزير يتابع ولده بنظراته.
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لقـــد بـــدا �سالح اأكبر ممـــا عرفه ح�سان.. طويـــاًل، و�سيماً، نظيفاً، 

مرّتباً، ت�سبقه رائحة عطره، وفرح لوجود النظارة على عينيه، حتى ال 

يرى عينيه الغائرتين المطبقتين، فيزداد حزنه عليه لهذا الت�سوه الذي 

ال يد له فيه، فقد ُولد معه... ُولد هكذا...

جل�ـــص �سالح على اأريكـــة فخمة، وجل�ص الوزير على يمينه، وح�سان 

علـــى ي�ساره، يرّحـــب به، وهو يجيب على ترحيبـــه بكلمات مقت�سبات 

واثقات.. كانت كقطرات ال�سهد تخرج من بين �سفتيه.

قال الوزير:

- حّدثت ح�سان عنك، فاأ�سّر على اأن ندعوك اإلى الغذاء اليوم.

قال �سالح:

- اأنا �سعيد جداً باهتمامكم ب�سخ�سي ال�سعيف يا معالي الوزير.

قالت اأمُّ ح�سان:

- بـــل نحـــن ال�سعداء بـــك يا ولـــدي.. واهلل منذ راأيتـــك قبل ع�سر 

�سنيـــن، واأنا اأحّن اإلى لقائك.. ما زالـــت كلماتك الحلوة الطفولية ترّن 

في اأذني... وما زلت منده�سة من قّوة اإح�سا�سك، ومن ثقتك بنف�سك، 

ومـــن ح�سن اأدبك، وروعة ت�سّرفك معنا، ومحاولتك تقديم الم�ساعدة 

لنا، واأنت ال تعرفنا، ونحن ال نعرفك.

- قال الوزير:

- علـــى مهلـــك على ال�سيخ �سالح يا اأّم ح�ســـان، يكاد حياوؤه يق�سي 

عليه.

قال �سالح في حياء:
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- نحن في القرية هكذا يا �سيدتي، نخدم من نعرف ومن النعرف، 

فكيف اإذا كان من نخدمهم مثلكم، في الذوق، والكرم، وحّب الم�ساكين 

من اأمثالي.

قال الوزير:

- لـــن تكون فقيـــراً وال م�سكيناً يا�سيخ �سالح بعـــد اليوم، باإذن اهلل 

وف�سله.

- كيف؟

- �ســـوف نخ�س�ص لك راتبـــاً �سهرياً يعينك على حياتك في المعهد 

ال�سرعي.

- وبعد المعهد ال�سرعي؟

- تدخل الجامعة اإن �ساء اهلل، و�سوف يزداد راتبك.

قال �سالح في حياء جّم:

- بارك اهلل فيك يا معالي الوزير.

- قال الوزير:

- ولدّي مفاجاأة �ساّرة لك.. تعال  معي..

اأخـــذ الوزير بيد �سالح، وتقّدم به ب�سع خطوات، ثم و�سع يده على 

�سندوق كرتوني، وقال له:

- هذه اأحدث اآلة كاتبة على طريقة برايل.. اإنها هدية لك.

قال �سالح:
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- كـــم اأنـــا �سعيد بكم يـــا معالي الوزير، فقد قـــراأت في مجلتنا عن 

ظهور اآلة كاتبة بموا�سفات عالية ا�سمها (بيركنز) دعوت في �سّري اأن 

يرزقني اهلل مثلها.

قالت اأّم ح�سان:

- وا�ستجاب اهلل دعاءك يا ولدي.

وقال ح�سان:

- ليتك دعوت بما هو اأكبر منها.

فابت�سم �سالح ابت�سامة عري�سة، وقال:

- طموحاتـــي كثيـــرة، وكبيرة، والنا�ص يقولـــون: العين ب�سيرة واليد 

ق�سيرة، اأما اأنا..

فقاطعه الوزير:

- ال تكمل يا ولدي. نحن عيناك، ونحن يداك، فال تبتئ�ص.

قال �سالح، وقد فّرت دمعات من عينيه المطفاأتين:

- قالـــت لـــي اأّمي مـــّرة: اإذا راأيت ليلة القدر، ف�ســـوف اأدعو اهلل اأن 

يرزقك عينين جميلتين.. ويبدو لي اأنها ليلة القدر، ودعْت لي.

قالت اأم ح�سان:

- ما راأيكم في زيارة اأم �سالح؟

قال �سالح:

- ولكنها في القرية.
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قالت اأم ح�سان:

- نزورها، ثم نذهب جميعاً اإلى المزرعة.. اتفقنا؟

قال الوزير وابنه:

- اتفقنا...

وقال �سالح في ترّدد:

- اأهاًل بكم، واإن كان المقام ال ي�سمح.

قال الوزير:

- اأّي مقـــام يـــا �سيخ �سالـــح.. نحن نعتـــّز بك.. و�ســـوف يكون لك 

م�ستقبل رائع اإن �ساء اهلل.

قالت اأم ح�سان:

- ما راأيكم في ا�ستكمال الحديث على المائدة؟ فالطعام جاهز.

وعلى المائدة كان �سالح ياأكل بذوق رفيع، وح�سب االأ�سول المتَّبعة 

فـــي االأ�سر الراقية.. كان ي�ستخدم ال�سوكـــة وال�سكين بمهارة، وهو ما 

م له األوان الطعام، فيتناول منها القليل،  لفت اأنظارهم اإليه.. كانت تُقدَّ

ولم يكن م�سطرباً اأو خجاًل اأو خائفاً من اأن يرتكب ما ي�سيء اإليه اأثناء 

الطعام. وكان تناوله للفواكه في منتهى الذوق.

قالت اأّم ح�سان في �سّرها:

»ما هذا ال�سبّي؟ يبدو اأكبر من �سّنه، واأنه ينحدر من اأ�سرة عريقة، 

مـــن �ســـكان الق�سور، ولي�ـــص من اأ�سرة فقيـــرة.. ما اأفهَمـــه.. ما اأرفَع 

ذوقه.. يا ح�سرة عليه.. ليته كان ب�سيراً«.
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وجاء ال�ساي، تناول كاأ�سه، وو�سعه اأمامه دون اأن يُْحدث اأي �سوت، 

كر بالملعقة بهدوء، ثم ر�سف ر�سفات منه دون اأن ي�سدر  ثم حرك ال�سُّ

عن �سربـــه اأي �سوت.. فازداد اإعجاب االأ�سرة الراقية بح�سن ت�سّرفه 

على المائدة، وفي تناول الفاكهة، و�سرب ال�ساي.

�ساأل الوزير:

-ما هي طموحاتك يا �سيخ �سالح؟

ابت�سم �سالح وقال:

- دعك منها يا�سّيدي الوزير، فهي كثيرة، ومتعبة.

- مثل ماذا؟

- يعني .. اأنا اأطمح اأن اأكمل درا�ستي العالية.

فقالت اأم ح�سان:

- وت�سبح دكتوراً قّد الدنيا.

فقال �سالح:

- اأو اأكثر!

ف�سحك الجميع ب�سوت عال، اإال �سالحاً، فقد تب�ّسم �ساحكاً، دون 

اأن يُ�ْسَمع له �سوت.

�ساأل الوزير:

- ثم ماذا؟

اأجاب �سالح:
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- قريتي فقيرة، واأكثر اأهلها بائ�سون، اأّميون.. اأتمنى اأن تكون فيها 

مدر�ســـة حتى يتعلـــم اأطفالها فيها، ومدر�سة ليليـــة يتعلم فيها الكبار، 

لنق�سي على االأمّية.

قال الوزير:

- �سوف نبني فيها مدر�سة ابتدائية لل�سغار، ولكن المدر�سة الليلية 

م�سكلة، تحتاج اإلى من يرعاها.

قال �سالح بفرح:

- معلـــم المدر�سة يدّر�ص الكبار فـــي الم�ساء، لقاء راتب اأو تعوي�ص 

منا�ســـب نجمعه من اأهل القرية، و�ســـوف ي�ساعده اإمام الم�سجد.. ما 

راأيك يا معالي الوزير؟

قال الوزير بفرح:

- لك هذا اأيها الفتى النبيل... ثم ماذا؟

قال:

- قـــرب معهدنـــا دكان �سغيـــر، لرجـــل اأعمى، ي�سنـــع كرا�سي ق�ص 

�سغيرة... ليتني اأ�ستطيع اأن اأفتح دكاناً مثله في قريتي.

�ساأل الوزير:

- هل في قريتك...؟

فاأكمل �سالح:

- فـــي قريتي اأربعـــة عميان كبار، ال عمل لهم، ولهم اأ�سر وعائالت، 

ولـــو تعلّمـــوا �سناعة كرا�ســـي الق�ّص، لكان لهم دخـــُل يُنفقون منه على 

عائالتهم.
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قال الوزير:

- االأمـــر ب�سيط .. عندما نزور القرية، ن�ستري اأر�ساً، ونعمر عليها 

دكانـــاً، ونطلب من الرجل الكفيف الذي ي�سنع الكرا�سي هنا، اأن يقيم 

فـــي القرية اأياماً، يعلّم فيها اأولئك االأكفاء �سناعة الكرا�سي.. و�سوف 

ن�ستـــري لهم ما يلزمهـــم من عدة، ومن ق�ص وخ�ســـب و�سواها اإن �ساء 

اهلل تعالى.

قال �سالح في فرح:

- و�سوف اأ�سافـــر اإلى القرية كل خمي�ص، الأعلّم المكفوفين القراءة 

والكتابة.

قال الوزير:

- و�سوف ن�ستري لهم كل ما يلزم لتعليمهم اإن �ساء اهلل تعالى.

بلغ التاأثر مداه في نف�ص ال�سيخ �سالح، وظهر االنفعال على وجهه، 

ثـــم رفع يديه اإلى ال�سماء، وابتهل اإلى اهلل بهذا الدعاء الذي خرج من 

�سميم قلبه. قال:

... اأنت العليم بحالي، اأنا العبد الفقير القليل ال�سعيف.. - يا ربِّ

.. اأنت تعلـــم اأني ما طلبت �سيئاً لنف�سي، وكّل ما طلبتُه الأهل  يـــا ربِّ

قريتي الم�ساكين، والأقراني من المكفوفين البائ�سين.

ياربِّ .. اأنت الذي هياأت لعبدك االأعمى �سالح هذا الرجل ال�سالح، 

هـــذا الوزيـــر الرائع الـــذي اأغدق علّي وعلـــى اأهل قريتي مـــا اأنت به 

عليم.. اللهم فاجزه عّنا كلَّ خير.. متِّعه واأهله وكل من يحّب، بال�سحة 

والعافية، واأغدق عليه اأ�سعاف اأ�سعاف ما اأغدق علينا..

اللهّم اأكرمه كما اأكرمني، بل اأكثر.
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اللهـــّم زده مـــن المال الحالل، فقـــد قال نبيك وحبيبنـــا �سلى اهلل 

عليـــه و�سلـــم: »نعـــم المال ال�سالـــح للرجـــل ال�سالح« واأ�سهـــد اأنه من 

ال�سالحين.

اللهّم ارفع �ساأنه عندك وعند النا�ص.. يا اأرحم الراحمين... يا اأكرم 

االأكرمين.. يا خير م�سوؤول..

وتهـــّدج �سوت �سالـــح، فاختنقت الكلمـــات، واأف�سحت الدموع عما 

يجـــول فـــي نف�ص هذا الفتى الـــذي يحّب الخير الإخوانـــه واأهل قريته 

وللنا�ص، كما يحّبه لنف�سه.
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الف�سل الرابع





�سبيحـــة يوم الجمعة، توّجهت �سيارتان فارهتان اإلى قرية (الطيبة) 

فـــي اإحداهمـــا كان الوزيـــر واأهله، وفي الثانية كان الحـــاج فاتح وابنه 

فوؤاد، و�سالح.

كان الحـــاج فاتح وولده وال�سيخ �سالح قد وقفوا في �ساحة القرية، 

ال�ستقبال الوزير الذي  ترّجل من �سيارته، فاأ�سرعوا نحوه مرّحبين.

حمـــل �سائـــق الوزير الهدايا التي جاء بها الوزيـــر اإلى اأ�سرة �سالح، 

و�سار خلف الوزير و�سحبه، وبعد اأن و�سعها في منزل اأبي �سالح، عاد 

اإلى ال�سيارة ليتابع طريقه اإلى المزرعة القريبة من القرية مع االأ�سرة، 

وبقي الوزير مع اأ�سحابه.

رّحـــب اأبو �سالـــح  بال�سيوف اأجمل ترحيـــب، وكان التاأثر بادياً في 

ن، ثم توّجه اإلى الحاج فاتح وقال: كلمته وعلى تقا�سيم وجهه المغ�سَّ

 - ياحاج فاتح.. ما كل هذه الهدايا؟

ف�سارع الحاج فاتح اإلى القول:

- هذه هدايا معالي الوزير يا اأبا �سالح.

عندهـــا عرف اأبـــو �سالح اأن الرجل الغريب وزيـــر، ولي�ص اأَخ الحاج 

فاتـــح، فاأقبـــل عليـــه مرّحباً مـــن جديد، وقـــد اأ�سرق وجهـــه المتعب، 

و�سحكت تقا�سيمه التي زادت االأيام من ق�ساوتها.

- �سكراً لكم يا معالي الوزير... كّثرتم الخير كّثر اهلل خيراتكم.

قال الوزير في حياء:

-عفواً يا اأبا �سالح... اأ�سياء ب�سيطة اأرجو اأن تقبلوها.

التفت اأبو �سالح اإلى ولده وقال:
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- ما كان ينبغي اأن ت�سمح لمعالي الوزير اأن يكلف نف�سه كل هذا.

قال �سالح في حياء:

- ومن اأكون اأنا - يا اأبي - حتى اأ�سمح اأو ال اأ�سمح لمعالي الوزير؟ 

واهلل لـــو حمل كل ما فـــي اأ�سواق المدينة اإلى هنا، لما تجراأت بالتفّوه 

بكلمة.

قال اأبو �سالح:

- هذا �سحيح يا ولدي.. ولكْن..

قاطعه الوزير:

- دعنـــا مـــن (لكْن) يا اأبا �سالح، واطلب لنا فنجاناً من القهوة، فاأنا 

لم اأ�سرب قهوة ال�سباح بعد.. اأحببت اأن ن�سربها معاً.

- و�سوف ت�سرب اأطيب قهوة، من اأطيب يد... من يد ال�سيخ �سالح 

يا معالي الوزير.

التفت الوزير اإلى �سالح، فراآه ينه�ص مبت�سماً وهو يقول:

- عّمـــي الحـــاج فاتـــح يحّب قهوتـــي يا معالـــي الوزيـــر، واأرجو اأن 

تعجبك.

ثـــم �سار باتجاه المطبخ، و�سار اأبوه ب�سيوفـــه اإلى غرفة متوا�سعة، 

لي�ص فيها كر�سّي، وال من�سدة..

جل�ســـوا علـــى الطرحات النظيفـــة المفرو�سة فـــوق ح�سير نظيف، 

واأ�سندوا ظهورهم اإلى و�سائد نظيفة اأي�ساً.

قال اأبو �سالح في خجل:
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- ال توؤاخذونـــا يا معالي الوزير، فنحن نا�ص ب�سطاء، فقراء، ولكننا 

نعجبكم اإن �ساء اهلل.

قال الوزير:

- فيكم البركة يا اأبا �سالح.

وقال الحاج فاتح:

- الفقـــر لي�ـــص عيباً يا اأبا �سالـــح.. لقد بذلَت مـــا ت�ستطيع، ولكن 

ق�سمتـــك هكـــذا.. واأنا اأ�سهد اأمام اهلل واأمام كل النا�ص، اأنك لم تق�سر 

في ا�ست�سالح اأر�سك، ولكن المحل �سرب المنطقة كلها.

قال اأبو �سالح:

- واهلل يـــا �سديقـــي ياحاج فاتح، كنـــت اأعمل اأنـــا وزوجتي وبناتي 

وابني هذا الكفيف، ليل نهار، حتى �سّمانا اإمام الجامع ع�ساق االأر�ص، 

ولكـــن.. كما قلـــت: هذه هي ق�سمتنا، وهذا هـــو رزقنا الذي كتبه اهلل 

لنا.

مالأ �سالح باب الغرفة وهو يلج، حاماًل �سينية القهوة، وعليها ثالثة 

فناجين من القهوة، وكاأ�سان من ال�ساي، و�سار حتى وقف اأمام الوزير، 

وقال له:

- اأهاًل بكم يا معالي الوزير في هذا البيت المتوا�سع.. تف�ّسلوا.

ابت�سم الوزير ابت�سامة عري�سة وهو يقول:

- هل لنا ال�ساي اأو القهوة؟

- كلهـــا لكـــم يا معالـــي الوزير. ولكّنـــي راأيت اأن اأ�ســـرب ال�ساي اأنا 

و�سديقي فوؤاد، بينما اأنتم، يا معالي الوزير، ت�سربون القهوة.
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التفت الحاج فاتح اإلى ولده فوؤاد و�ساأله:

- هل اأنت طلبت ال�ساي يافوؤاد؟

اأجاب فوؤاد:

- ال يا اأبي.

فالتفت اإلى اأبي �سالح وقال له:

- بارك اهلل لك في هذا الفتى النجيب ال�سيخ �سالح يا اأبا �سالح

رّد اأبو �سالح:

- اإنه ولدكم، وتربيتكم يا حاج فاتح.

قال ال�سيخ �سالح:

- اإذا �سمحتـــم لي يا معالي الوزير، ويـــا عمي الحاج فاتح، ويا اأبي 

الحنون.. �سوف نفطر بعد قليل.

قال الوزير:

- ال.. دعونـــا االآن مـــن الفطـــور وغيـــره، نحن جئنا لمهّمـــة معّينة، 

واأرغب في اإنجازها اليوم.

�ساأل اأبو �سالح:

- نحن تحت اأمرك يا معالي الوزير.

قال الحاج فاتح:
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- فهمـــت من ال�سيخ �سالح، في الطريق،اأن معاليكم �سوف ت�سترون 

اأر�ســـاً لبناء مدر�سة عليها، واإلى جانبهـــا دكان لتعليم المكفوفين هنا 

في القرية.

قال �سالح:

- والقرى المجاورة يا عمي.

�ساأل اأبو �سالح:

- ماذا تعلمونهم؟

قال �سالح:

فـــي الليـــل نعلمهم كما اأتعلم اأنـــا، وفي النهار يتعلمـــون كيفية عمل 

كرا�ســـي الق�ص، ثـــم كرا�سي الخيـــزران، وت�سنيع المنا�ســـد الخ�سبية 

الب�سيطة.

�ساأل اأبو �سالح:

- ومن �سيعلمهم؟

  قال �سالح:

- �سوف ناأتي.. عفواً... �سوف ياأمر معالي الوزير بجلب من يعلّمهم 

هذا، اأما اأنا العبد الفقير، ف�سوف اأعلّمهم القراءة والكتابة على طريقة 

برايل.. كما اأكتب االآن واأقراأ.

�سكت �سالح لحظة، ثم قال:

- مـــا راأيكـــم يامعالي الوزير، ويـــا عمي الحـــاج، اأن ن�ستدعي اإمام 

الم�سجـــد؟ فهـــو عامل متوا�سع، وذو عقل راجـــح، ويمكننا اأن ن�ستفيد 

من راأيه وخبرته.
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قال الوزير:

- ا�ستدعه، فاأربعة عقول خير من ثالثة.

نه�ص �سالح، ووقف في الباب، ونادى اأخاه ال�سغير:

- اأحمد.. يا اأحمد..

- نعم يا �سيخ �سالح.

- اذهب، ب�سرعة اإلى االإمام، وادعه اإلينا.

- حا�سر.

اأطلق اأحمد �ساقيه للريح، متوّجهاً اإلى بيت االإمام، وعاد �سالح اإلى 

مجل�سه بتوؤدة وهدوء.

تنحنح الحاج فاتح الذي كان يجل�ص باحترام اأمام الوزير، ثم قال:

- لي طلب �سغير عندكم يا معالي الوزير.

قال الوزير:

- تف�ّسْل يا حاج فاتح.

قال الحاج فاتح:

- اأرجو اأن نتقا�سم االأجر.

�ساأل الوزير:

- كيف؟ بل ماذا تعني باقت�سام االأجر؟

قال الحاج فاتح ب�سيء من الجراأة الممزوجة بالحياء:
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- اأنـــا اأ�ستـــري االأر�ـــص، واأقيـــم عليها البنـــاء.. لمدر�ســـة، ولور�سة 

االأكّفـــاء، ومعاليكم توؤثثون المدر�سة والور�سة ح�سب االأ�سول وتوؤمنون 

المعلميـــن، وال�سيـــخ �سالح يتعاون مـــع االإمام الإنجاح هـــذا الم�سروع 

الحيوي العظيم.

قال اأبو �سالح:

- واأنا طلعت من المولد بال حم�ص.

ابت�سم الجميع لهذه النكتة، ثم قال الحاج فاتح:

- اأنـــت، يـــا اأبا �سالح، �سوف ترعى الجميـــع، وتوؤمن لهم طلباتهم.. 

اتفقنا؟

قال اأبو �سالح في تنّهد:

- اتفقنا .. فالعين ب�سيرة، واليد ق�سيرة، وليتني اأ�ستطيع اأن اأقّدم 

كما تنوون اأن تقّدموا.

قال الوزير:

- مـــا دمـــت ذكرت النية، فنّية المرء خير من عمله، وما دمت تنوي 

اأن تقّدم بحّق وال ت�ستطيع، فكاأنك قّدمت.

وقال الحاج فاتح:

- هـــل تظـــن - يا اأبا �سالح - اأّن عملك الـــذي �ستنه�ص به اأقّل من 

اأعمالنا؟

قال اأبو �سالح:

- �سوف اأكون خادماً اأميناً لهذا الم�سروع، واأرجو اأن ياأجرني اهلل عليه.
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التفت الحاج فاتح اإلى الوزير و�ساأل:

- هل اتفقنا يا معالي الوزير؟

قال الوزير:

- ولكـــن هذا مرهق لك.. فقيمة االأر�ـــص، وبناء المدر�سة والور�سة 

�ستكون عليك عالية.. مكلفة 

قال الحاج فاتح:

- تبقـــى رواتب االإمـــام، واأبي �سالح، وال�سيـــخ �سالح، وم�سروفات 

اأخرى.

قال اأبو �سالح:

- اأنـــا وولـــدي �سالـــح ال نريد اأجـــراً على عملنـــا.. اأجرنا على اهلل 

تعالي. اأما االإمام..

وقبـــل اأن يكمـــل اأبو �سالح كالمه، قاطعه �ســـوت االإمام الذي وقف 

بالباب:

- فاأجـــره علـــى اهلل يا اأبا �سالـــح، األي�ص كذلك يا�ســـادة؟ هذا بعد 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حـــاول الجال�سون القيام لتحية االإمـــام، ولكّن االإمام اأق�سم اأال يقوم 

اأحد، واأ�سرع اإليهم، و�سافحهم واحداً بعد االآخر، ثم قال:

- الغداء عندنا اليوم اإن �ساء اهلل.

قال الوزير:
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- الغداء جاهز في المزرعة، و�سوف ننتقل اإليها بعد �سالة الجمعة، 

لنتغدى،  ون�سع الخطوات العملية لم�سروع ال�سيخ �سالح.

نظر االإمام اإلى �سالح في فرح، وقال:

- هل هو م�سروعك الذي حدثتني عنه في ال�سنة الما�سية، يا�سيخ 

�سالح؟

اأجاب �سالح بفرح:

- اأجل يا �سيخ محمد.. اأجل.. عر�سته على الوزير فوافق، ولما علم 

به عمي الحاج فاتح فرح به، ودعا اهلل اأن يوفقه للم�ساهمة فيه.

قال االإمام:

»يقـــول النا�ص المب�سرون: العين ب�سيرة، واليـــد ق�سيرة... اأّما اأنا، 

فال عين وال يد«.

قال الوزير:

ال يـــا �سيخ �سالـــح.. فقد عو�ســـك اهلل عنهمـــا، فب�سيرتك يقظة، 

متوّهجـــة، وقلبـــك وعقلـــك يهديانك اإلى فعـــل الخيـــر.. الخير الأهل 

قريتك، وللنا�ص جميعاً.

قال �سالح في حياء وابتهال، وقد رفع وجهه اإلى ال�سماء:

- الحمـــد هلل الـــذي هياأكم لتنفيذ هذا الم�ســـروع يا معالي الوزير، 

وياعمي الحاج فاتح.. واأرجو من اهلل الوهاب، اأن يهبكم ما ت�ستطيعون 

به خدمة النا�ص، والتخفيف من اآالم المعذبين.

قال االإمام:

- كان ال�سيخ �سالح يقول: بعد اأن ي�سرح لي م�سروعه:
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»يـــا �سيخ محمـــد.. اأنا اأعمى، وال اأدرك، وال اأعـــرف االألوان، ولكن 

اأعـــرف اأن الورد جميل المنظـــر عندكم، ومحبب لكم، وهذا الم�سروع 

هـــو الحلم الوردي الـــذي اأحلم به، و�سوف اأ�سعى اإلـــى تنفيذه، عندما 

اأكون قادراً على تحقيقه«.

قال اأبو �سالح هو ي�ستعبر:

- الحمـــد هلل الـــذي رزقنـــي هـــذا ال�ساب الـــذي يفكـــر بالفقراء و 

الم�ساكين، وين�سى نف�سه.. يفّكر باأمه واأبيه واأخيه واأخواته، وبجيرانه 

وزمالئه واأقربائه، ويقّدم لهم القليل الذي في يده اأو في جيبه، ويحرم 

نف�سه ما يحّب.

نظر االإمام في �ساعته، ثم قال:

- كاد الموؤذن ي�سع كّفه على اأذنه.

�ساأل ال�سيخ �سالح:

- ما مو�سوع خطبتك اليوم يا �سيخ محمد؟

ف�ساح ال�سيخ محمد بعفوية:

وجدتُهـــا.. ال�سيـــخ �سالـــح يخطـــب خطبـــة الجمعة اليـــوم، ويكون 

م�سروعه مو�سوع الخطبة، ما راأيكم دام ف�سلكم؟

اأّمـــن الجميع واأثنوا على هـــذا االقتراح،  ثم هّب االإمام فهبوا معه، 

وانطلقـــوا اإلـــى الم�سجـــد الذي ال يبعـــد عنهم اإال ب�ســـع ع�سرات من 

الخطوات.

بعد �سالة الجمعة، اأقبل النا�ص على �سيخهم ال�ساب �سالح يهنئونه 

علـــى ف�ساحته، وعلى م�سروعه معاً، واأبـــدى بع�ص المو�سرين رغبتهم 

فـــي الم�ساركـــة بهذا الم�ســـروع الممتـــاز، كما اأبدى بع�ـــص الفالحين 

والعمال ا�ستعدادهم للم�ساركة الطوعية في العمل والبناء.
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وفيمـــا هم اأمام بـــاب الم�سجد، اأقبل عليهم فتى فـــي عمر �سالح، 

و�سلّم عليهم، ثم قال:

- اأر�سلتني اأّمي الأبلّغكم اأنها تتبرع لم�سروع ال�سيخ �سالح باأّي قطعة 

اأر�ـــص تختارونها الإقامة الم�ســـروع عليها..عندكم ال�ساحة القريبة من 

بيتكـــم يا �سيخ �سالـــح، وعندكم اأر�ص الحاكورة غربي القرية، وعندكم 

هذه االأر�ص التي تقفون عليها ... اختاروا اأيها �سئتم، حتى تتنازل لكم 

عنها.

نظر الحا�سرون بع�سهم في وجوه بع�ص، ثم قال ال�سيخ �سالح:

- بـــارك اهلل فيـــك ياعلّي وبارك فـــي مالك، و�ســـوف نبلّغكم قرار 

اللجنة الم�سكلة برئا�سة معالي الوزير.

وقال اأبو معن، اأحد وجهاء القرية:

- ما راأيكم، ياجماعة، اأن تتكرموا وتتف�سلوا اإلى دارنا، لنناق�ص هذا االأمر؟

وثنى وجيه اآخر على راأي اأبي معن، وقال:

-ال بّد من جل�سة مطّولة.. فحتى هذا الم�سروع المهم، ال بّد من اأن 

تكون له اأوقاف، واأول وقف مّني، هو طلعة الزيتون تلك.

وقال اآخر:

- وثانـــي وقف مني.. اأر�ـــص ال�سماقات.. اإنها ع�ســـرة دونمات من 

اأطيب اأرا�سي القرية.

قال الوزير الماأخوذ بما يجري في هذه القرية الفقيرة:

- ا�سمعـــوا ياجماعة.. اأنتـــم جميعاً مدعوون عندي على الغداء في 

المزرعـــة، معنا �سيارتان تت�سعان لع�ســـرة اأ�سخا�ص.. والمزرعة قريبة 
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واإذا لـــم تت�ســـع ال�سيارتان، ف�سوف تعودان لتحمال مـــن �ساء اأن يتكرم 

علينا، ويكرمنا بالغداء معنا، وم�ساركتنا الراأي في هذا الم�سروع الذي 

�سيُحي موات هذه القرية، ويبث فيها الحياة والحركة، لت�سابق المدينة 

والبلدة، ولي�ص القرى.. هّيا بنا اإلى ال�سيارة.

وفـــي المزرعـــة دّب الن�ســـاط، وفيمـــا كان العاملون فيهـــا يذبحون 

الدجـــاج، ويطبخـــون، كان اأ�سحاب الم�ســـروع يناق�سونه مع ثالثة من 

وجهاء القرية، وقد انتهى الحوار اإلى ت�سميته (مركز االأبرار) وت�سكيل 

لجنة من اأبناء القرية لمتابعة الم�سروع، يتابع كل واحد منهم جانباً منه.

قال الوزير:

- االإمام م�سوؤول عن اأوقاف الم�سروع، واكتتاب التالميذ.

والحاج م�سطفى م�سوؤول عن تاأمين العمال والبنائين.

واأبو معن اأمين لل�سندوق.

واأبو �سالح لتاأمين ما يحتاجه الم�سروع

واأنا خادم الجميع.

فانبرى ال�سيخ محمد يقول:

- ومعالي الوزير هو المرجع لنا جميعاً.

اأعطى الوزير اأرقام هواتفه لهم، ليت�سلوا به عند الحاجة، من اأجل 

تي�سير االأمور.

وتعّهـــد الحاج فاتح بجمـــع تبرعات �سخّية من زمالئه  التجار، وقد 

وقـــف للم�ســـروع كرم عنـــب وتين وزيتون وقـــّدم مبلغاً كبيـــراً من اأجل 

ال�سروع بالعمل.
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انتبـــه الوزيـــر اإلى �سكـــوت �سالح، فنظـــر اإليـــه، واإذا دموعه تغ�سل 

خديـــه، وتندي ال�سعـــرات التي نبتت طرية ناعمة علـــى خديه و ذقنه 

التـــي خلق اهلل في و�سطها غمازة حلـــوة.. ف�ساأله الوزير عّما به، عّما 

يبكيه، فاأجابه االإمام ب�سوت باك، وهو ي�سّم �سالحاً اإليه:

- اإنهـــا دموع الفرح يا مـــوالي.. ال�سيخ �سالح يعي�ص اأ�سعد لحظات 

عمـــره االآن، وهو يرى بعيني عقله وقلبه، وي�سمع باآذانه هذه البدايات 

الطيبة، وهذا التوفيق الرباني بارك اهلل فيكم.

حـــاول �سالح كتم فرحـــه، ولكنه لم ي�ستطع، فقـــد انفجر في ن�سيج 

كالن�سيـــد، وج�سمه يختلج مع دفقات عاطفتـــه الجيا�سة، خالطه تهليل 

وتكبير وت�سبيح من الحا�سرين، حتى هداأ ال�سيخ �سالح، فهدوؤوا معه.

فـــي هذه اللحظات كان ال�سائق يقف ذاهاًل مما يرى، وحائراً فيما 

يفعـــل، فلمـــا هداأ النا�ـــص، و�سفا الجّو حتى غدا �سفافـــاً ك�سحابة من 

عبير، قال:

- الطعام جاهز يا معالي الوزير.

نه�ص الوزير وهو يدعوهم اإلى المائدة:

- هّيا ياجماعة.. تف�سل يا �سيخ �سالح، يا بركة..

نه�ص الجميع وتقدم ال�سيخ �سالح على ا�ستحياء، وهو يقول:

- االمتثال خير من االأدب، االمتثال خير من االأدب.

ولحـــق به االآخـــرون، اإلى حيث المائـــدة العامرة باأطايـــب الطعام، 

تحـــت داليـــة ظليلة، تدلـــت عناقيدهـــا كالقناديـــل، تحف بهـــا اأوراق 

نا�ســـرة، اإلى الجمـــع المبارك ناظرة، كاأنما ترّحـــب بهم وبما يحملون 

مـــن قلـــوب كبيرة، وعقول نيرة، يحدوهم االأمل فـــي رفع �سوية القرية 
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والقرى المجاورة، بانت�سال اأبنائها من وهدات الجهل والفقر واالأمرا�ص 

الح�سّية والمعنوية.

تابع الحا�سرون حوارهم على المائدة، قال الحاج فاتح:

- بعـــد كل الذي �سمعته يا �سيخ �سالـــح، هل ت�ستطيع اأن ت�سف لنا 

بناء مركز االأبرار، ليهتدي المهند�ص المعماري في ت�سميمه؟

ابت�سم �سالح ابت�سامة عري�سة وقال:

- كمـــا ترونني اأراه.. بناء من ثالثـــة اأدوار.. الدور ال�سفلي للموؤونة 

والخدمـــات كافـــة.. م�ستـــودع كبيـــر، مق�سم اإلـــى اأق�ســـام، ق�سم كبير 

للمدر�سة وحاجات التالميذ، وق�سم لور�سة المكفوفين.

- هل �ستكون الور�سة مع المدر�سة؟

- ال .. اأعنـــي لمـــا تتطلبـــه الور�سة مـــن دف، وق�ـــص، وقطع غيار، 

وم�سامير، وغراء،  وما �سوى ذلك. اأما الور�سة، ف�ستكون ملحقة بالبناء.. 

خارج البناء، وم�سممة ب�سكل اليوؤثر على التالميذ اأثناء الدرو�ص.

- عظيم .. ثم ماذا؟

قال ال�سيخ �سالح.

- و�ستكون الحمامات فـــي الدور ال�سفلي، وم�سممة ب�سكل اليوؤذي 

الطالب بالروائح و�سواها.. لال�ستحمام، والو�سوء، والخالء.

- جيد.

- وفي الدور االأر�سي تكون ال�سفوف، واالإدارة، وغرفة المعلمين.

قال الحاج فاتح الذي رفع راأ�سه، وتوقف عن الكتابة.
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- نعم يا �سيخ �سالح..

�ساأل ال�سيخ �سالح، وقد اأح�ص باأن الحاج فاتحاً يكتب:

- هل تكتب ما اأقول ياعمي الحاج؟

- طبعاً اأكتبه.. واإال.. فكيف اأنقله اإلى المكتب الهند�سي؟

قال ال�سيخ �سالح في حياء:

- عفـــواً يا عمي.. اأنا اأتكلم بناء علـــى اأمرك، واإال.. فمن اأكون اإلى 

جانب المهند�سين؟

قال الوزير:

- تابع يا ولدي، فاأنت ت�سمم بعقلك وب�سيرتك.

فتابع ال�سيخ �سالح:

- وهذه ال�سفوف ت�ستخدم في النهار للتالميذ ال�سغار، وفي الليل 

لالأميين الكبار، وللمكفوفين الذين يعملون في النهار، وعندما اآتي اأيام 

العطل، ويومي الخمي�ص والجمعة، اأعلّمهم طريقة برايل اإن �ساء اهلل.

قال الجميع:

- اإن �ساء اهلل.

وقال الوزير:

- يبـــدو اأننـــا تاآمرنـــا عليك يـــا �سيخ �سالـــح، فنحن نـــاأكل ون�ستمع 

ون�ستمتع، واأنت تتكلم وال تاأكل.

قال �سالح:
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- واهلل اإن طعامكـــم �سفـــاء لالأج�ســـام، يـــا معالـــي الوزيـــر، ولكـــن 

اهتمامكـــم بمركز االأبرار غذاء و�سفـــاء للروح.. واأنا اأقّدم غذاء العقل 

والنف�ص والروح على غذاء االأج�سام.

قال الحاج فاتح:

- بـــارك اهلل فيك يا ولدي يـــا �سيخ �سالح.. والدور العلوي .. ماذا 

تفعل به؟

قال �سالح:

 - ينام فيه التالميذ الغرباء القادمون من القرى البعيدة، والتالميذ 

الفقـــراء مـــن اأهل قريتنـــا والقرى القريبـــة، الذين اليجـــدون الغذاء، 

والكهربـــاء، والمـــاء النظيف الذي �سيجدونه هنا فـــي البئر االإرتوازية 

التي �سوف نحفرها بم�سيئة اهلل، ثم بجهودكم المبرورة.

قال الحاج فاتح:

- اإذن نحتاج اإلى مطبخ ومطعم.

قال �سالح:

- هذا �سحيح و�سيكونان داخل ال�سور المحيط بالمركز، منف�سلين 

عن البناء الرئي�ص.

هتف بع�ص الحا�سرين وهم على المائدة ياأكلون وي�سمعون:

- اهلل اأكبر.. اهلل اأكبر.

وقال االإمام ال�سيخ محمد:

- من اأنباأك هذا يا�سيخ �سالح؟
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اأجاب �سالح على الفور:

- نباأني العليم الخبير.

قال االإمام:

- �ســـدق اهلل العظيم الذي اأعطاك هـــذا الفهم وهذا الذكاء وهذا 

العلم يا �سيخ �سالح.

فقال اأبو �سالح:

- عندمـــا ولد �سالح اأعمى، بكينا اأنـــا واأمه، لما يمكن اأن يلقاه في 

حياتـــه، ولكننا كنـــا نلحظ عليه حركات تختلف عـــن حركات االأطفال 

االآخرين.. كان ينتبه لكل حركة مهما كانت �سغيرة كان ي�ستوعب اأكثر 

من اإخوته المب�سرين، ظهرت اأ�سنانه وهو في ال�سهر الخام�ص، وم�سى 

وهو في ال�سهر ال�سابع، وكانت اأمه ترقيه.. تقراأ  الفاتحة والمعوذتين 

وتنفـــخ عليه، وتدعو لـــه اأن يمنعه اهلل من الح�ســـد والحا�سدين، ومن 

النفاثات في العقـــد، ومن اأ�سحاب العيون ال�سائبة، وفي الليل، كانت 

تقـــوم هلل وت�سلي وتدعو له بقلب محـــروق.. ولكن اهلل عو�سنا بفهمه 

وذكائه وذوقه عن عينيه.

والتقط اأبو �سالح دمعة فرت من عينه، فقال الوزير:

- احمـــد اهلل يا اأبا �سالح علـــى ما رزقك، فواهلل اإنه خير من كثير 

من المب�سرين، ولوال اأن الر�سول الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم نهانا اأن 

نمـــدح اأحداً بح�سوره لحكيت لكم بع�ـــص ما �سمعته من مدير المعهد 

ال�سرعي ومدر�سيه.

قال االإمام:

- هل نخرجه يا موالي؟
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ف�سحك الجميع، وقال �سالح:

- تريد اأن تحرمني من هذه الطيبات يا اإمام م�سجد الطيبة؟

قال االإمام:

- نعم .. حتى ال يحرمنا معالي الوزير من حكاياتك اللطيفة يا�سيخ 

�سالح.

عندها تحرك فوؤاد الذي كان يجل�ص بجانب ال�سيخ �سالح، ياأكل وال 

يتكلم وال ي�سارك في الحوار، تاأدباً مع  الكبار، كما كان يفعل �سالح.. 

تنحنح فوؤاد وقال:

- هل ت�سمحون لي يا�سادة اأن اأتكلم؟

فرحب الجميع به، ودعوه اإلى الكالم، فقال:

- كنـــت فـــي منتهى ال�سعادة  واأنا اأ�ستمع اإليكـــم.. واهلل اإني ل�سعيد 

باإطرائكـــم �سديقي ال�سيـــخ �سالح.. اأنا زميله في ال�سف، ولكن خامل 

الذكر.

قاطعه �سالح:

ال يا �سيخ فوؤاد.. ل�ست كذلك.

�سحك فوؤاد وقال:

- هذه اأول مرة اأ�سمع من يناديني: ال�سيخ فوؤاد، األي�ص كذلك يا�سيخ 

�سالح؟

وعندما لم يجب ال�سيخ �سالح، تابع فوؤاد:
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- قـــل: بلى يا �سديقي فـــوؤاد، ف�ستان ما بيني وبينك.. اأنا - ال�سيخ 

�سالح - االأول في ال�سف الذي اأكون فيه، واأنت - يا فوؤاد - وزمالوؤك 

تاأتون بعدي بكثير.

حاول �سالح مقاطعة فوؤاد، فقال فوؤاد:

- لي�ـــص مـــن عادتك، يا �سديقـــي، مقاطعة اأحد.. هـــذا ذوق رفيع 

تعلمناه منك.

- اأ�ستغفر اهلل.

- فلماذا تقاطعني االآن، واأنا لم اأقاطعك طوال هذا اليوم؟

قال �سالح في حياء �سديد:

- بـــل منك، يـــا �سديقي فوؤاد، تعلمت الكثيـــر.. تعلمت منك الذوق 

في الـــكالم، وفي معا�سرة االأنام، وتعلمت الذوق في الجلو�ص والقيام، 

وتعلمـــت منك الذوق فـــي ال�سراب والطعام، وتعلمـــت الذوق منك في 

اأناقة الهندام.. فهل تنكر هذا يا فوؤاد؟

�سكت فوؤاد ُمْحرجاً، فتابع �سالح:

- �سحيح اأنا متفوق على زمالئي في الدرا�سة، ولكنهم، اأو باالأحرى، 

لكن بع�سهم، و فوؤاد من هذا البع�ص، خير مّني في كثير من المزايا.

وعندما اأح�ص �سالح اأن فوؤاد قد يقاطعه قال له:

- اأرجـــو اأاّل تقاطعنـــي يا �سديقـــي.. فمنك تعلمـــت الكرم.. ومنك 

تعلمـــت االإيثار، ومنك تعلمـــت ال�سجاعة االأدبية.. فاأنت الجريء واأنت 

ال�سجاع.. و�سوف اأذكر حادثة واحدة لتقي�سوا عليها..

قال الحاج فاتح:

87



- نعـــم يـــا ولدي يا �سيخ �سالح.. تكلّْم.. فاأنـــا اأحُبّ اأن اأعرف �سيئاً 

عـــن ولـــدي فوؤاد الذي يلـــزم ال�سمت، وال يحدثنا بمـــا يجري معه في 

المعهد.

قال �سالح:

- على اأن ت�ستمروا في الطعام.. كلوا عنكم وعني، فواهلل ما �سممت 

روائح ذكية كهذه التي تنطلق من هذه المائدة.

�ساأل الوزير:

- واأنت يا �سيخ �سالح.. متى تاأكل؟

- بعد اأن اأفرغ من رواية هذه الحادثة اإن �ساء اهلل.

قال فوؤاد:

- اأال يمكن اإرجاوؤها يا �سيخ �سالح؟ اأرجوك.

قال �سالح:

- بل اأنا اأرجو منك اأن تدعني و�ساأني، حتى اأخفف عن نف�سي بع�ص 

ما اأثقلتموها به اليوم.

قال االإمام:

- تف�سل يا�سيخ �سالح، واأوجز، فقد برد الطعام اأو كاد.

قال �سالح:

كما تحّبون..

فقال فوؤاد في انفعال:
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- اإذن.. دعوني اأخرج اإلى الهواء الطلق، خارج هذه المزرعة.

قال �سالح:

- ال يا �سديقي.. ال اأحّب اإحراجك وال اإخراجك.. �ساألزم ال�سمت، 

واأتناول طعامي، قبل اأن يبرد، كما قال �سيخي االإمام.

قال االإمام:

- نتـــرك ال�سيـــخ �سالحـــاً ليـــاأكل، ونحن نتابـــع حديثنا عـــن مركز 

االأبرار.

وهكـــذا اأنقذ ال�سيخ محمد الموقف، فامتدت يد ال�سيخ �سالح اإلى 

الطعـــام، وكان �سديقـــه فوؤاد ي�ساعده في تقديم ما يحب منه في حب 

وذوق، فيما كان االآخرون يتحاورون في الخطوات العملية للم�سروع.
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دارت االأيـــام، والعمل في مركز االأبرار على قدم و�ساق، فقد كثرت 

التبرعات له من التجار، ومن ن�سائهم اللواتي قّدمن الكثير من حليهن 

ومدخراتهـــن له، ومن اأ�سرة الوزير، واأ�ســـرة الحاج فاتح، واالأ�سر التي 

تمكن اأع�ساء اللجنة من االت�سال بها.

وكان �سالـــح يغـــدو ويروح اإلى القرية، ويحث علـــى العمل واالإنجاز 

باإتقان، ويكرر على م�سامعهم قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

»اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«.

حتـــى خ�سي على درا�ستـــه، فقد كان في ال�ســـف النهائى للمرحلة 

الثانويـــة، ولكنـــه تخطى االمتحان بتفـــوق، وقرر اأن ينت�ســـب اإلى كلية 

ال�سريعة.

وبهـــذه المنا�سبة، زاره الوزير فـــي المعهد ال�سرعي، وقّدم له هدية 

كان ا�ستراهـــا مـــن باري�ص، هي (الع�ســـا البي�ساء) التـــي تعمل باأ�سعة 

الليزر التي ت�سدر عنها، لتنبه الكفيف اإلى العوائق والعقبات التي قد 

تعتر�ـــص طريقه، باإ�سدار اأ�سوات من مكبـــر �سوت مثبت على الع�سا 

نف�سها.

فـــرح ال�سيخ �سالح بهذه الهديـــة القيمة التي جعلته يتحرك وينتقل 

باأمـــان واطمئنان.. �سكـــر الوزير على هديته في تاأثـــر وانفعال، وقال 

له:

- �ساأ�سافـــر اليـــوم اإلى قريتي، ليطمئنوا علّي، مـــا دام قد هياأ اهلل 

لي من يرعاني ويكرمني، وليروا ف�سل اهلل علّي، في هذه الع�سا التي 

�ستكون كالعينين لي.

قال الوزير في تاأثر بالغ:

- ال�سيـــارة في انتظارك يا �سيخ �سالـــح لتنقلك اإلى قريتك، ليفرح 
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بـــك اأهلك ومحبـــوك، ويطمئنوا عليك، ولتطمئن علـــى �سيرورة العمل 

في مركز االأبرار.

قال �سالح:

- �سوف اأ�سافر بالبا�ص، اإذا �سمحت لي يا معالي الوزير، فقد اأرهقتكم.

فقال المدير:

- واهلل اإنـــي الأعجـــب مـــن اأريحيتك وكرمك يا معالـــي الوزير، كما 

اأعجب من ذوق ال�سيخ �سالح الذي يحّبكم كما يحب اأباه واأمه.

قال الوزير:

- هيا يا �سيخ �سالح.. ا�سبقني اإلى ال�سيارة.

نه�ـــص �سالـــح، و�ســـار نحو بـــاب االإدارة، وخـــرج منه اإلـــى الباحة، 

فاإلـــى البـــاب الخارجي، م�ستخدماً الع�سا البي�ســـاء، والوزير والمدير 

والطـــالب يالحقونه باأنظارهم، ويدعون لهـــذا الوزير ال�سهم الذي لم 

ي�سمعـــوا بمثل كرمـــه ومروءته اإال فيما قروؤوه في كتب التاريخ وتراجم 

ال�سالحين من الوالة والوزراء في العهود الما�سية، وما اأقلهم.

ركـــب الوزيـــر، واأراد �سالـــح اأن يركـــب بجانـــب ال�سائـــق، فقال له 

الوزير:

- بل تركب اإلى جانبي يا ولدي.. اأم اأنك ال تريد اأن تتحدث معي؟

- اأ�ســـرع �سالـــح اإلى المقعـــد الخلفي، وركب بجانـــب الوزير، وهو 

يقول:

- واهلل يا عمي.. عفواً يا معالي الوزير.
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فقاطعه الوزير قائاًل:

ـــك .. اأرجو اأن تقبلني  - ابـــَق علـــى االأولى يا �سيخ �سالح.. فاأنا عُمّ

عّماً لك.

قال �سالح في اإعجاب وتاأثر بالغين:

- اهلل اهلل.. لقـــد قالوا: رب اأخ لك لم تلده اأمك، ون�سوا اأن يقولوا: 

ورّب عّم لك لم تلده جدتك..

واأنا اأت�سرف بهذا يا معالي الوزير.

بل قل: ياعمي.

فقال �سالح في انفعال:

- ياعّمي الرائع.. يا عّمي النبيل الكريم.. يا �ساحب الخلق العظيم.

�ساأل ال�سائق:

- اإلى اأين يا معالي الوزير؟

- اإلى الطيبة.. اإلى بيت ال�سيخ �سالح.

انطلقـــت ال�سيـــارة، وانطلق ل�سان �سالح يدعو لهـــذا الرجل ال�سهم 

الـــذي �ساقه اهلل اإليه، ليكون عوناً له على متاعب الحياة... ثم انطلق 

يحلم بالجامعة التي �سينت�سب اإليها، وتخيل بناءها الكبير، واأ�ساتذتها 

الكبـــار، والزمالء، والمحا�سرات، كانـــت اأحالم اليقظة ت�سيطر عليه، 

وكان الوزير يتاأمله في �سمت وحّب.. وظهرت اأحالم �سالح في ق�سمات 

وجهه، وحركات يديه، ورجليه، فقطع عليه الوزير اأحالمه بقوله:

- بماذا تحلم يا �سيخ �سالح؟ ماذا تقول في نف�سك؟
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قال �سالح وكاأنه يحّدث نف�سه، ال الوزير:

- »الحمـــد هلل الـــذي رزقني هذا العّم ال�سالح الذي �سوف يدخلني 

كليـــة ال�سريعـــة، وقـــد بذل لي من حـــر ماله الحالل، مـــا جعلني اأبدو 

اأف�ســـل حـــاالً من زمالئي.. فاأنا اأ�سكن في بيـــت مريح، وعندي مكتبة 

�سوتيـــة كبيرة، فيها اأكثر ما اأحتاج اإليه من االأ�سرطة، وعندي م�سجل 

اأ�سجل به المحا�سرات، وعندي اآلة طابعة هي اأحدث طراز ظهر حتى 

االآن.. وعندي وعندي..«.

يبدو اأن �سالحاً انتبه لنف�سه، فقال للوزير:

- هل �سمعت �سيئاً مني يا عّمي؟

قال الوزير الذي عرف الحالة  النف�سية ل�سالح:

 هل ي�سمع االآخرون ما يحدث به االإن�سان نف�سه يا �سيخ �سالح؟

- ال...

- هل ت�سمع ما يجول في نف�سي يا �سيخ �سالح؟

- ال.. ال اأ�سمع.

- اإذن حدثني عما يجول في نف�سك، الأ�سمعك.

حمـــد ال�سيـــخ �سالح ربه على �ستره، وفـــرح الأن الوزير لم ي�سمع ما 

يجـــول فـــي خاطره، وما يحدث به نف�سه، ثم فكـــر ملياً فيما ينبغي اأن 

يقـــول، فلم يجد غير كلمـــات ال�سكر هلل الرحمـــن الرحيم الذي جعل 

الوزيـــر علـــى هذه ال�سورة التـــي نتخيلها وال نكاد نجدهـــا في واقعنا 

المعي�ص، وقال:

- ها قد ظهرت القرية.
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- فالتفت ال�سائق و�ساأله:

- كيف عرفت هذا يا �سيخ �سالح؟

ثم التفت اإلى الوزير وقال:

- عفواً معالي الوزير، فقد تكلمت بال وعي.

قال الوزير:

- اأجبه يا �سيخ �سالح.. كيف عرفت اأن القرية ظهرت؟

قال �سالح:

- هذه ال�سخرة التي تركوها في الطريق، فلم يمّهدوها ويك�سروها، 

ولـــم يناأوا بالطريـــق عنها.. وكلما ذهبـــت اإلى القريـــة اأو عدت منها، 

رق�ست بنا ال�سيارة.

قال الوزير:

- هل اأح�س�ست بها يا اأبا م�سطفى؟

قال ال�سائق:

- قلياًل.. الأنني اأراها كلما ذهبت اإلى المزرعة من هذا الدرب الترابي.

قال الوزير:

- اأمـــا اأنا فلم اأح�ص بها، و�ســـوف ن�سعى اإلى تعبيد هذا الطريق اإن 

�ساء اهلل.

فرّدد �سالح:
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- اإن �ساء اهلل.

و�سلت ال�سيارة، وترّجل �سالح قبل ال�سائق، وفتح الباب للوزير وهو 

يقول:

- تف�سل يا عّمي، فقد و�سلت اإلى بيتك.

ترّجل الوزير، فيما كان �سالح يفتح باب الدار وينادي:

- اأين اأنتم يا اأ�سحاب الدار؟ جاءكم �سيف عزيز.

ثم توجه اإلى الوزير وقال:

- تف�سل بالدخول يا عمي.

اأ�سار الوزير اإلى ال�سائق اأن يدخل بالهدايا اأوالً، وقال لل�سيخ �سالح:

- عنـــدي موعـــد يا �سيخ �سالح .. يجب اأن اأعـــود فوراً، وات�سل بي 

عندما تعود اإلى المدينة.

خـــرج اأبو �سالح مرحباً، وداعياً الوزير اإلـــى الدخول، فقال له ابنه 

�سالح:

- اإن عمـــي الوزيـــر م�سغول يا اأبي... عنده موعد مهم، ولهذا يجب 

اأن يعود فوراً.

نظر اأبو �سالح اإلى ولده با�ستغراب وغ�سب، وقال له:

- ما هذا يا�سالح؟ هل ربيّناك على البخل وقلّة الذوق؟

فقال �سالح في ابت�سام:

- عندما يغ�سبون علّي ينادونني، يا�سالح.. هكذا حاف.. اأ�سمعته يا عّمي؟
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قال اأبو �سالح:

- قل يا معالي الوزير يا ولد يا�سالح.

قال الوزير في ارتياح وابتهاج:

- نحن اتفقنا هكذا.. اأن يناديني يا عمي، واأناديه يا �سالح.. ولكن 

االآن ف�سخ االتفاق.

�ساح �سالح:

لماذا يا عمي؟

اأجاب الوزير:

- الأنك تقـــول: عندما يغ�سبون ينادونك يا�سالح، وعندما ير�سون، 

ينادونـــك: يا �سيخ �سالـــح واأنا ال اأريد اأن اأغ�ســـب منك.. �سوف اأكون 

را�سياً عن ت�سرفاتك يا ولدي �سالح.

اأكـــّب �سالح على يـــد الوزير يقّبلها، ويم�سح بهـــا وجهه، فيما كانت  

اليـــد االأخـــرى للوزيـــر تربت على كتفـــي �سالح واأبو �سالـــح ينظر في 

انبهار لما يجري اأمامه.

وّدع الوزيـــر �سالحاً واأباه، وامتطى �سيارته، وعاد به ال�سائق ي�سابق 

الريـــح اإلى المدينة وعندمـــا غابت ال�سيارة عن العيون، ا�ستدار �سالح 

نحو اأبيه، واأخذ كفه بين يديه، وقبلها طوياًل وهو يقول:

تُك وهذا الوزير  - رب اأخ لك لم تلده اأمك ورب عم لك لم تلده جدَّ

الفا�سل عّمي.. هكذا طلب مني اأن اأناديه.

دلف الولد اإلى بيته، ولحقه ابنه �سالح الذي كان ينادي اأمه ب�سوت 

عاٍل على غير عادته من �سدة الفرح:
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- تعالـــي يـــا اأمـــي تعالى انظـــري اإلى هـــذه الع�ســـا ال�سحرية التي 

عو�سني بها اهلل عن عيني.

فرحـــت االأم وانطلقـــت منهـــا زغـــرودة، فنهاها ابنها فـــي رفق عن 

الزغاريـــد، ثم �ســـرح الأهله عمل هذه الع�سا البي�ساء التي ا�ستراها له 

ه الوزير من باري�ص، ليقّدمها هدية بمنا�سبة دخوله الجامعة، حتى  عمُّ

تعينه في الذهاب واالإياب.

عندما ا�ستقر المجل�ص باأهل البيت، قالت االأّم في ا�ستغراب:

- هل من المعقول اأن يكون معالي الوزير قد حطَّ عينه عليك يا ولدي؟

- ماذا تعنين يا اأمي؟

- اأعني .. هل يمكن اأن يزوجك ابنته اأروى؟

قال اأبو �سالح:

 - كوني عاقلة يا امراأة.. اأين نحن من مقام الوزير؟

قالت االأم:

- اإذن.. لماذا كل هذا االهتمام ب�سالح؟

قال اأبو �سالح:

- الأن الوزيـــر اأ�سيل، وابن اأ�سالء.. كريم وابن كرماء.. راآنا فقراء، 

وراأى ابننا اأعمى، فاألقى اهلل في قلبه الحنان تجاهنا والعطف علينا.

قال �سالح في انك�سار:

- هل ما يقدمه لنا من قبيل العطف وال�سدقة علينا يا اأبي؟
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قال اأبو �سالح:

- اإذن.. بماذا تف�سره اأنت يا ولدي؟

 قالت اأم �سالح:

- ابنـــي �سالـــح �سيخ قّد الدنيـــا.. �سحيح اأنه كفيـــف، ولكنه ذكي، 

فهيـــم، عاقـــل، ثم اإنه �ساب جميل.. لي�ص في �سباب القرية من هو في 

مثل جماله، لوال عيناه يا عيني.

وانخرطت في البكاء، فهداأ �سالح من روع اأمه، وقبل راأ�سها ويديها، ثم قال:

- الوزير رجل عظيم يا اأمي وقد اأحبنا من قلبه، وما اأظنه يفعل ما 

يفعـــل لنا والأهل القرية ولكل من يعرفه مـــن قبيل العطف وال�سفقة.. 

هـــو هكذا، يحّب الخيـــر ويفعله.. متوا�سع، حتـــى اإن الذي يلقاه الأول 

مرة ال يظنه وزيراً.

قالت االأم وهي تم�سح خّديها:

- يعني.. هل �سمعك .. هل عّر�ص بتزويجك ابنته اأروى؟

َف�َساَح اأبو �سالح:

- اتقـــي اهلل يا امراأة، وال تتحدثي باأعرا�ص النا�ص.. حرام.. حرام 

واهلل اأن نجازي ذلك الرجل الطيب بمثل هذا الكالم غير الطيب.

قالت اأم �سالح:

- ابني، واإن كان اأعمى، خير من بنته ومن بنات كل الوزراء.. فهمت؟

�َساَح اأبو �سالح:

- فهمت .. بقي اأن تفهمي اأنت يا اأم بدر الّدجى.

101



ف�ساحت اأّم �سالح:

- ابنـــي مثل البدر.. انظر اإلى وجهه.. انظر اإلى قامته.. انظر اإلى 

حديثـــه.. انظر اإلى ثيابه.. انظر اإلى درا�سته.. �سوف يدخل الجامعة، 

و�سوف يكون اأح�سن من كل الطالب.. و�سوف ترى.. فهمت؟

قال اأبو �سالح وهو يكظم غيظه:

- فهمت .. فهمت... حفظ اهلل لنا اأوالدنا جميعاً، وحفظ للنا�ص اأوالدهم..

تناهى اإلى م�سامعهم اأذان المغرب، فنه�ص �سالح وهو يقول:

- هّيا يا اأبي اإلى الم�سجد.

قال اأبو �سالح:

- ا�سبقني ياولدي، ف�سوف اأجّدد و�سوئي.

انطلـــق �سالح نحو الم�سجد، وبيده الع�سا البي�ساء، كان ي�سلّم على 

مـــن يلقاه، وكان مـــن يلقاه يرحب به، ويدعو لـــه، ويبدي اإعجابه بهذا 

الفتى االأعمى العينين، الب�سير القلب، الذي فتح اهلل له اأبواب رحمته، 

عندمـــا عرفه اإلى ذلـــك الوزير النبيل، وهو - بالتالي - لم ين�ص اأ�سله 

واأهـــل قريته، لم ين�ص َعَماه وفقره وبوؤ�سه، فكان مثال ال�سباب الم�سلم 

الذي يحب لغيره ما يحب لنف�سه وزيادة، ح�سب تعبير اأحدهم.

اأّمـــا �سالـــح، فقد وقـــف بين يـــدي رّبه، ورفـــع كفيه اإلـــى ال�سماء، 

وابتهل:

»رّب اأوزعنـــي اأن اأ�سكر نعمتـــك التي اأنعمت علّي وعلى والدّي، واأن 

اأعمل �سالحاً تر�ساه«.

»اللهم اأح�سن وقوفي بين يديك، ودلني بك عليك..«.
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بعـــد انتهـــاء ال�سالة، جل�ـــص �سالح مع �سيخه اإمـــام الم�سجد الذي 

قراأ الحزن في وجه �سالح، ف�ساأله عّما به، وهل ي�سكو من �سيء؟ فهّز 

�سالح راأ�سه نافياً. قال االإمام:

- هل تّخبئ على اأخيك يا �سالح؟ اأم ن�سيت اأني اأعرفك كما اأعرف 

نف�ســـي؟ ما بك يـــا �سديقي؟ تكلّم، واأخرج ما بنف�ســـك اإلى النور..اإلى 

الهواء الطلق لت�ستريح.. تكلّم يا�سالح.. تكلّم.

فا�ست اأحزان �سالـــح، وانهمرت الدموع على خّديه، ف�سّمه االإمام 

اإليه، وهّداأ من روعه، ثم قال في حنان باٍك:

- ما بك يا ولدي؟ لقد قطعت قلبي.. ما راأيتك قبل اليوم في مثل 

هذا الحزن.. وو�ساو�ص ال�سيطان بداأت تع�سف في نف�سي.. هل جرى 

للوزير مكروه ال �سمح اهلل؟

نفى �سالح ذلك بتحريك راأ�سه يميناً و�سماالً.

- هل اأ�ساب الحاج فاتحاً �سيء؟

... -

- هل تراجع اأحد عن الم�سروع؟

...-

- اإذن ماذا يا �سالح؟ ماذا في االأمر يا ولدي.. تكلّم قبل اأن اأفقد اأع�سابي.

قال �سالح في حزن:

- ما راأيك بالوزير يا �سيخ محمد؟

قال االإمام:
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- اإن�سان نبيل، ما عرفت مثله فيمن عرفت من الرجال عاّمًة، واأهل 

الحكم خا�سة.

�ساأل �سالح:

- ما راأيك في عواطفه تجاهي؟

- ماذا تعني؟

- اأعنـــي.. هـــل هي عواطف �ســـدق ومحّبة، اأم اأنهـــا مجرد عطف 

و�سفقة على فتى بائ�ص اأعمى؟

اأم�سك االإمام يد �سالح بكلتا يديه في انفعال، وقال:

- اعذرني يا ولدي، اإذا �سمعت مّني كلمة توؤذي م�ساعرك.

قال �سالح:

- تكلم يا �سيخي و�سديقي واأخي، وال تتحرج من ا�ستخدام اأي كلمة 

اأو معنى، فنحن �سيخ وتلميذه، ولكنهما �سديقان.

قال االإمام:

- واهلل يـــا ولـــدي، لو راأيت معالـــي الوزير النبيل وهـــو ينظر اإليك 

ويتاأملـــك، لعرفت اأنهـــا نظرات الحّب  واالإعجـــاب.. نظرات اأب نحو 

ولده.. فال تترك لو�ساو�ص ال�سيطان �سبياًل اإلى عقلك.. ا�ستفت قلبك 

يا �سالح، و�سوف يفتيك بما اأقول، واهلل �ساهد على ما اأقول.

انفرجـــت اأ�ساريـــر �سالح.. رق�ـــص قلبه طرباً، كمـــا رق�ست اأذناه.. 

اأح�ّص كاأنه ُوِلَد من جديد، فهذه ال�سهادة من رجل �سالح، لرجل �سالح 

تزن الدنيا كلّها بمباهجها.. دغدغت م�ساعره �سحابة من عبير.. لّفه 

�سعور بهيج.. اأح�ّص بالمنبر يبت�سم له وبالمحراب يهنئه، وب�سرير باب 

الم�سجد المتوا�سع ي�سحك له، ويرّحب به..
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نه�ـــص �سالـــح، ونه�ص معه ال�سيخ محمد.. مّد يده موّدعاً، وقبل اأن 

ينطلق كالريح، قال له ال�سيخ محمد:

- ما هذه الع�سا التي ن�سيتَها يا �سيخ �سالح؟

التقط �سالح ع�ساه من يد ال�سيخ محمد، وقال وهو يغادر الم�سجد:

- ادُع لـــي يا �سيـــخ محمد.. ادُع لتلميذك واأخيـــك ال�سغير �سالح، 

لي�سرف اهلل عني و�ساو�ص ال�سيطان ويحفظني من همزاته ولمزاته.

و�سمـــع �سالح دعوات ال�سيخ محمد له بالحفظ وال�ستر، وهو يمرق 

من باب الم�سجد كال�سهم..

كان يطير من �سّدة الفرح .. ا�ستخّفه ال�سوق اإلى اأّمه واأبيه، ليجل�ص 

معهمـــا مطمئنـــاً اإلى موقـــف الوزير منه، فال�سيـــخ محمد اليكذب وال 

يخـــادع، وقـــد عرُفته منـــذ �سنـــوات اإن�سانـــاً م�ستقيماً �سريحـــاً كحّد 

ال�سيـــف، يقول الحـــق مهما كان ُمـــّراً، ولو على نف�ســـه، يجامل ولكنه 

اليقـــول اإال ال�سدق، وهو يحبني كما يحـــّب اإخوته واأوالده، ولو الحظ 

�سيئـــاً مريباً علـــى الوزير، لحذرني منه �سراحـــة اأو تلميحاً.. فالوزير 

يحبني.. هكذا قال ال�سيخ محمد، واأنا اأ�سدقه، وقد قال لي: ا�ستفت 

قلبـــك، وقد ا�ستفتيته، وراأيتُه مطمئنـــاً اإلى موقف الوزير، واإلى �سدق 

عواطفـــه تجاهـــي .. ولكن .. لي�ص معنى هـــذا اأن يزوجني بنته.. ثم.. 

اأنا ال اأرغب في الزواج منها، فاإن كان الوزير يحبني ويريد لي الخير، 

فقد التكون اأروى كذلك.. قد ت�سمع كالم اأبيها وتر�سى بي زوجاً لها، 

ولكنها.. قد ال تكون �سادقة في حّبها.. قد يكون حّبْها عطفاً و�سفقة 

على �سيخ اأعمى ال تلبث اأن تدير له ظهرها، وتبدي اأ�سفها.. ثم.. قد 

ها، فتن�سب الم�سكالت في االأ�سرة، واأنا ال اأر�سى اأن اأكون  ال توافـــق اأمُّ

�سبباً في تعكير �سفو تلك االأ�سرة الكريمة.

ا�ستقبلته اأّمه في �سحن الدار، وقد تهلل وجهها، وقالت:
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- اأهاًل بال�سيخ �سالح.. ابني وحبيبي..

رّد عليها �سالح في �سرور ظاهر:

- اأهاًل بك يا اأمي.. يا حبيبتي ويا اأغلى �سيء في حياتي.

قالت مفتعلة التجّهم والغ�سب:

- ا�سمع يا�سالح.

قال �سالح:

- يا �سيخ �سالح اأرجوك.

ف�سحكت وهي تقول:

- يا �سيخ �سالح .. اأنا غيورة.. واأنت تقول: يا حبيبتي .. فهل يمكن اأن 

ت�سرقك بنت الوزير مني، وت�سير عندك اأغلى �سيء في حياتك يا ولد؟

قال �سالح:

- ال بنت الوزير وال بنات الدنيا ي�ساوين �سيئاً عندي بالن�سبة اإليك 

يا اأمي، فاطمئني ياحبيبتي.

- هذا وعد يا �سالح..

قال �سالح:

- ووعد الحّر دين يا�سيخ �سالح.. األي�ص كذلك يا �سالح؟

وعلْت �سحكاتهما، فناداهما اأبو �سالح من داخل الغرفة:

- اأ�سحكونا معكم.. تعال يا ولدي .. تعالي يا اأّم �سالح.
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وقفت اأمُّ �سالح في الباب، وقالت في عبو�ص مفتعل:

- ال اأحد يتقدم على اأّم �سالح... ال ال�سيخ �سالح، وال زوجته وال اأبوه.

قال �سالح في ابت�سام:

- ادخلي اأوالً يا اأمي حتى اأدخل بعدك.

وبعد اأن جل�سا على طراحة بجانب الباب، تابع �سالح:

- ال اأحد يتقدم عليك يا اأمي اإال اأبي... فهو ولّي اأمورنا جميعاً.

قال اأبو �سالح:

- بارك اهلل فيك يا ولدي .. ولكن اأّمك تمزح.

قال �سالح:

- ثم.. يا اأمي.. دعينا نح�سم اأمر زواجي من بنت الوزير.

�َساَح اأبو �سالح في غ�سب:

- واهلل عال... جعلتموها حقيقة.. اتركوا هذا الهراء يا �سالح ويا اأّم �سالح.

اأرادت اأّم �سالح اأن ترّد على زوجها، ولكّن �سالحاً قال:

- اأرجوكم اأن تعطوني فر�سة الأتكلم ... دقيقة واحدة فقط.

قال اأبو �سالح:

- تكلم يا ولدي.

قال �سالح:
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-هل اأنا في راأيك يا اأبي عديم ال�سمير؟

قال اأبو �سالح:

- ال.. اأنت �ساحب �سمير حّي وهلل الحمد، ولهذا اأحببتك اأكثر من 

حّب الوالد لولده.

قال �سالح:

- واأنت يا اأمي؟

- واأنا راأيي كراأي اأبيك.

قال �سالح:

- اإذن .. كيـــف يخطر على بالكم، اأنـــي قد اأر�سى بالزواج من بنت 

الوزير، حتى لو وافقتم اأنتم واأبوها واأّمها وهي على هذا الزواج؟

اأين �سرط الكفاءة بيني وبينها؟

كيف �ستعي�ص في بيت �ساب اأعمى فقير بائ�ص؟

اعتر�ست اأم �سالح على هذا الكالم، وقالت:

واهلل.. ال اأروى وال بنـــات اأهـــل االأر�ص كفوءات لك يا ولدي.. اأم اأنك ن�سيت 

من اأنت؟

قال �سالح:

- ال واهلل مـــا ن�سيـــت، ولن اأن�ســـى، فاأنا �سالح ابن اأبـــي �سالح واأّم 

�سالح.. من اأ�سرة متو�سطة الحال، تعي�ص في قرية �سغيرة.. ولهذا اأنا 

اأرف�ص الزواج من بنت الوزير.
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�ساح اأبو �سالح:

- ارفعوا ا�سم هذه البنت الطاهرة، وا�سم اأّمها واأبيها من األ�سنتكم... 

اأرجوكـــم.. اأع�سابـــي متوترة، تـــكاد تحترق، واأنا اأ�سمـــع هذا الحديث 

ال�سخيف.

قال �سالح:

- يبدو اأنه فعاًل �سخيف يا والدي، فاأنا لم اأفكر اأ�ساًل بالزواج، ولن 

اأفكر به قبل ع�سر �سنين على االأقل.

�ساحت اأمُّ �سالح:

- على االأقل؟ بعد ع�سر �سنين على االأقل يا �سالح؟

قال �سالح:

- اهدئى يا اأمي.

�ساحت:

- لـــن اأهداأ حتى تكّف عن هذا الـــكالم ال�سخيف حقاً.. قال ع�سر 

�سنين قال..

قال �سالح في هدوء:

- اأال تثقين بعقلي يا اأمي؟

- ال.. كنت اأثق بك وبعقلك قبل االآن... اأّما االآن، فال واألف ال..

قال �سالح في هدوء محاوالً اإقناع اأمه:

- اأمام ابنك م�سوار طويل يا اأمي.. �ساأم�سي في الجامعة اأربع �سنين 
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اأو خم�ـــص �سنين.. واإذا اأعانني اهلل، ف�ســـوف اأ�ستكمل درا�ستي العليا، 

فاأ�سّجل في الماج�ستير والدكتوراه اإن �ساء اهلل، وهذه تحتاج اإلى خم�ص 

�سنيـــن اأخرى.. يعني.. اأحتاج اإلى ع�ســـر �سنين اأخرى.. فاأيُهما اأف�سل 

البنك: الدرا�سة ونيل ال�سهادات العالية، اأم الزواج؟

- بل الدرا�سة.. ولكن.. من اأين يا ح�سرة؟

- اهلل كريم يا اأمي..

قال اأبو�سالح في حّب وابت�سام ور�سى:

- بـــارك اهلل فيـــك يا ولـــدي.. لقد اأثلجـــت �سدري بهـــذا التفكير 

المتزن.

- وفيـــك يا اأبي، فاأنـــا ابنك الذي ربيته على العقل والتخلق بمكارم 

االأخالق.. الوزير بمثابة عّمي، واأرجو اأال يتخلى عني يا اأبي.. اأريد اأن 

يقـــف الم�سروع على قدميه، كما اأريـــد اأن اأ�ستكمل درا�ستي الجامعية 

والعليا.

قال اأبو �سالح:

- قل: اإن �ساء اهلل يا ولدي.

- اإن �ساء اهلل تعالى يا اأبي.
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الف�سل ال�ساد�س





لمــــع  نجم ال�سيخ �سالح في كلية ال�سريعة، وفي الجامعة، و�سحكت 

له االأيام، ف�سد اإليه االأنظار، بدماثته، وح�سن ت�سرفه، وروحه المرحة، 

وبابت�سامتــــه التي ما كانت تفــــارق �سفتيه، وبحبه النا�ص، وتقديم العون 

لمــــن يطلبه، وبذكائه، ورجاحة عقلــــه، وقدرته الفائقة على اال�ستيعاب 

وتفوقه على �سائر اأقرانه بعلمه وجّده واجتهاده.

كان يدخـــل الجامعة باأناقته التـــي ُعرف بها، يحمل في يده اليمنى 

ع�ســـاه البي�ساء لتر�سده اإلى الطريق الماأمون، وتمنعه العثرات، وبيده 

الي�ســـرى محفظة اأنيقة، فيها ُعّدتـــه للكتابة، وم�سجل �سغير لت�سجيل 

المحا�ســـرات والحوارات،واأحيانـــاً يكـــون معـــه الفتـــى نعمـــان الذي 

اأ�ستاأجـــره ليقراأ لـــه من كتب المب�سرين التي كـــّون منها مكتبة كبيرة، 

اأكبـــر من المكتبة ال�سوتية، ومن كتـــب المكفوفين ومجالتهم باللغتين 

العربية واالإنكليزية.

توزعـــت حيـــاة �سالح بيـــن الجامعة والقريـــة، وكانت حيـــاة حافلة 

بالحيوية والن�ساط.

فـــي الجامعة كان ي�سارك في االأن�سطـــة الطالبية عامة، والثقافية 

خا�سة، ويخو�ـــص غمار االتحادات الطالبية، وكان دائماً الفائز االأول 

فـــي انتخاباتهـــا، والمقدم في لجانهـــا الثقافية، وكان يبـــذل فيها من 

الن�ساط ما كان يبهر المب�سرين.

اأ�س�ـــص (الرابطـــة الجامعية للمكفوفيـــن) و�سملـــت المكفوفين في 

الجامعـــة في �سائر كلياتها واأق�سامها، ثم �سعى ل�سم بع�ص المكفوفين 

من خارج الجامعة.. من المدار�ص الثانوية والمعاهد ال�سرعية، ومدار�ص 

تحفيـــظ القراآن، و�سرف جهوداً م�سنية فـــي �سبيل اإنجاحها، وتقديم 

الخدمات المنا�سبة لمنت�سبيها.. كان يقيم لهم الحفالت والمهرجانات 

وياأخذهـــم  في رحالت ترفيهية، كان يحدثهـــم عن م�سروعه الطموح 

فـــي مركـــز االأبرار، وهياأ لهم زيارة اإلى قريته، واأطلعهم على ما تم في 

م�سروعه، وعّرفهم اإلى االأكفاء الذين با�سروا العمل في ور�سة ل�سناعة 
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كرا�سي الق�ص، وكرا�سي الخيزران، كان ا�ستاأجر لهم بيتاً ليعملوا فيه، 

ريثما يتم البناء المخ�س�ص لور�ستهم �سمن مباني مركز االأبرار.

�سارك �سالح في م�سابقة �سعرية لطلبة الجامعة، وفازت ق�سيدته: 

(عينـــان مطفاأتـــان) بالجائزة االأولـــى.. األقاها على مـــدّرج الجامعة، 

ب�سوته الدافئ الهادئ حيناً، الهادر حيناً اآخر. وعندما قال:

»الُعْمُي عميان القلوب، ال�سائعون بال كيان

والمب�سرون بنور اأفئدة.. لهم َهتََف الزمان«.

�سجـــت القاعة بالهتاف والتكبير وطلب االإعادة، فكان يبدئ ويعيد 

الكثير من اأبيات ق�سيدته الع�سماء هذه وعندما اأن�سد:

»والُعْمُي ُعميان الب�سائر في ال�ساللة يعمهون

بُْكم وَوْقُر ال�سكِّ اأ�سماهم فهم ال ي�سمعون«.

علت الهتافات، وا�ستد التكبير، وتطاولت اأعناق االأكفاء، وتقا�سرت 

قامات عميان الب�سائر.

وتحدثـــت بع�ص ال�سحـــف المحلية عن هذا المهرجـــان الُعكاظي، 

وعن �ساعـــر الجامعة: ال�سيخ �سالح.. تحدثت عـــن ال�ساعر و�سعره.. 

عن طوله الفارع، عن و�سامته، عن اأناقته، عن ذوقه وهو يح�سو قلياًل 

من الماء اأثناء االإن�ساد.. عن ق�سمات وجه.. عن نظارته ال�سوداء التي 

غطـــت عينيـــه  وما فوقهما ومـــا تحتهما بقليل، واأبـــدت حزنها لعجز 

الطـــب عن رّد الب�سر اإلى �ساحب هـــذه الب�سيرة النافذة.. .وتحدثت 

عن �سعره.. عن األفاظه الم�سطفاة من الآلئ اللغة العربية، عن جملته 

القراآنيـــة. عـــن خياله الخ�سب.. عـــن �سوره البديعـــة.. عن مو�سيقاه 

ال�سجية.. ثم وقفت طوياًل عند اإلقائه، وقالت:
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»لقد بزَّ باإن�ساده كّل من عرفناه من �سعراء هذا البلد االأمين.. وقد 

�سما اإن�ساده ب�سعره حتى بلغ ذروة ال ت�سامى«.

وهكذا �سار ال�سيـــخ �سالح حديث بع�ص المثقفين في منتدياتهم.. 

وكلما تناهى اإلى م�سامعه اإطراء الُمْطرين، تطاَمَن توا�سعاً هلل، و�سكراً 

لـــه علـــى نعمائه واآالئه، وقـــد يخرُّ �ساجداً هلل، حامداً اإيـــاه، راجياً اأن 

يديـــم عليه نعمه، ويهديه �سبيل الر�ساد، حتى الي�سلَّ اأو يُ�سّل، وكثيراً 

ما�ُسمع يقول في �سبه بكاء:

»يا رب اجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما ال يعلمون..

يارّب كن مع عبدك الفقير القليل العاجز �سالح، فاإذا تخليت عنه هلك..

يارّب اإليك الم�سكتى، واأنت الم�ستعان، والحول وال قوة اإال بك«.

وقد تنفر دمعة اأو اأكثر، فيلتقطها ب�سبابته، حتى اليراها المب�سرون، 

فيكون مظنة النفاق والرياء.
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الف�سل ال�سابع





رن جر�ـــص هاتفه النقال، وكان على الخط معالي الوزير الذي ترك 

الوزارة، وتفّرغ الأعمال البّر والخير واالإح�سان، ولكن �سالحاً كان ي�سّر 

على و�سفه بالوزارة ويقول ب�سدق:

- اأنـــت عمي ت�سّرف الوزارة، والتَ�ْسُرف بالوزارة.. الوزارة هي التي 

ت�ســـرف بك.. ومع ذلك. يطيب لي اأن اأ�سمع �سفة الوزير مالزمة لك، 

ولـــن اأتخلى عـــن و�سفك بها عندمـــا اأتحدث عنـــك، اأو يتحّدث عنك 

النا�ص.

دعاه الوزير اإلى الغداء، فا�ستجاب فوراً ولم يتمّنع ولم يت�سّنع:

- �ساأكون عندكم في ال�ساعة الثانية اإن �ساء اهلل تعالى.

- بل تبقى في بيتك، و�ستاأتيك ال�سيارة اإن �ساء اهلل قبيل الثانية.

- كما تريد يا عمي الوزير.

فـــي الواحدة والن�ســـف ُدقَّ جر�ص الباب، فاأ�سرع �سالح نحو الباب، 

ولم يدر كيف �سقط على االأر�ص، وارتطم وجهه بالجدار، ف�ساح:

- اآخ.. اآخ يا اأمي اآخ..

�سمـــع الوزير �سوت �سقوطه وتاأوهه واأنينه، فقرع الباب ب�سدة وهو 

ي�سيح:

- �سالح.. �سالح ... اأين اأنت يا ولدي.

�سمع �سالح �سوت الوزير، فكتم اأنينه، وتمالك اأوجاعه، وزحف نحو 

الباب هو ي�سيح ب�سوت واهن:

- اأنا هنا يا عّمي الوزير.. لحظة واأفتح الباب.
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ا�ستـــد القرع على الباب، وا�ستدت عزيمـــة �سالح، ففتح الباب، ثم 

�سقط مغ�سياً عليه..

في الطريق اإلى الم�ست�سفى اأفاق �سالح من غيبوبته، ف�ساأل:

اأين اأنا؟

وجاءه �سوت الوزير؟

- اأنت معي واأنا معك يا ولدي.. الحمدهلل على �سالمتك.

هل نحن ذاهبون اإلى الغداء؟ اآه.. اآخ..

- ال يـــا ولدي ..اإلى الم�ست�سفى، و�ســـوف تتماثل لل�سفاء �سريعاً اإن 

�ساء اهلل.

- قال �سالح:

- ال داعي للم�ست�سفى يا عّمي.. اأحتاج اإلى قليل من الراحة ال اأكثر.

- ترتاح في الم�ست�سفى اإن �ساء اهلل.

- رقـــد �سالح في غرفة من الدرجة االأولى، فيما كان �سائق الوزير 

يطير ب�سيارته اإلى القرية، ليح�سر اأمه واأباه.

- �ساأل الوزير عّما جرى، فقال �سالح:

- زارنـــي اأم�ـــص بع�ص الزمالء، ويبدو اأنهم عبثـــوا بالبيت، وو�سعوا 

بع�ـــص االأثاث في غير محلّه، وقد ارتطمت بمن�سدة �سغيرة و�سعوها 

في غير مكانها، ف�سقطت على االأر�ص.

- �سامحهم اهلل و�سامحك.. فاأين الع�سا البي�ساء؟
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 قال �سالح في حياء:

- واأنتـــم ت�سعـــدون الدرجـــات ال�سبع، عرفت اأنك قـــادم يا �سّيدي، 

جائتني رائحة عطرك، فاأ�سرعت الأفتح الباب الأعّز االأحباب، وما كنت 

متوقعاً مجيئك يا عّمي.

قال الوزير:

- لم اأ�ساأ اأن اأخبرك باأني اآت اإليك، ومعي هدية فوزك في الم�سابقة 

ال�سعرية.. اأردتها مفاجاأة، وكان ما قدر اهلل اأن يكون.

قال �سالح:

- ال اأدري يا عّمي لماذا ال اأ�سعر اأني �سرت عبئاً عليك، ولذلك ال 

اأكاد اأجد الكلمات التي اعتاد النا�ص اأن يجاملوا بع�سهم بها.

قال الوزير في فرح ظاهر:

- هـــذا الأنـــك والأني ل�سنا ك�سائـــر النا�ص.. اأنا اأقـــّدم لولدي، وهذا 

واجبـــي تجاه اأوالدي جميعاً، واأنت واحد منهم .. واأنت يا ولدي تتقبل 

هديتي كما يتقّبلها اأوالدي.

-  ولكـــن اأوالدك ياعّمـــي، يقّبلون يدك كلما قّدمـــت لهم هداياك، 

فلماذا تمنعني من تقبيل يدك الكريمة الطاهرة كما يفعلون؟

قال الوزير:

- اأال تريد اأن تعرف الهدّية اأوالً؟

قال �سالح:

- اأقبل يدك اأوالً، يا اأبي، ثم اأ�ساأل عن الهدية.
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�ســـّم الوزيـــر �سالحاً اإلى �سدره، قبل راأ�ســـه، فيما كان �سالح يقبل 

يده، ويم�سحها بوجهه ويغ�سلها بدموعه.

وكان الطبيب والممر�ص يقفان على راأ�سيهما متعجبين. 

تنّبه الوزير لمجيء الطبيب، فقال له:

- ا�سمْع يا حكيم.. ال�سيخ �سالح بمثابة ولدي.. بل هو  ابني اأرجو 

اأن تُعنى به كما تُعنى باأعز النا�ص علّي وعليك.

هـــّز الطبيب راأ�سه، ثم تقّدم نحو �سالـــح، واأخذ يقلّبه ظهراً لبطن، 

ومـــن يميـــن ل�سمال، ويج�ّص نب�سه، ويفح�ص ما يقدر على فح�سه فيه 

وهو �سامت.

�ساأله الوزير عّما به، فاأجاب:

- ال�سيخ �سالح كالغزال ال�سارد، �سليم من كّل مر�ص اأو عيب.

قال �سالح في مرح، وهو ي�سير اإلى عينيه المطفاأتين:

- وهاتان يا دكتور، األي�ص فيهما عيب؟

قال الوزير:

- ال يا ولدي يا �سالح.. لي�ص العمى عيباً.. اأنت لم تجلبه لنف�سك.. 

هذا من عمل اهلل، واإرادة اهلل وم�سيئته فوق كل اإرادة وم�سيئة.

قال �سالح:

- اأعرف هذا ياعمي الوزير، ولكني اأريد اأن اأمازح الدكتور.

قال الدكتور:
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- ليـــت للمب�سريـــن ُع�ْسَر مع�ســـار ما اأنت فيه يـــا اأ�ستاذ �سالح من 

الثقافة والعلم واالأدب.

�ساأله الوزير:

- هل تعرفه ياحكيم؟

قال الطبيب:

- عندما راأته الممر�سة، اأ�سرعت اإلّي وقالت:

»المري�ص الذي مع معالي الوزير، هو ال�ساعر االأعمى الذي تحّدثت 

عنه ال�سحافة، وفاز في مهرجان الجامعة«.

قال �سالح مبت�سماً:

- اإذن.. االأخت الممر�سة عرفْت اأني اأعمى.

قال الطبيب:

- ولكنها معجبة ب�سعرك.

�ساأل الوزير:

- واأنت يا حكيم؟

قال الطبيب:

- واأنا اأ�سّد اإعجاباً منها.

- لماذا يا حكيم؟

- الأنني.. الأنني..
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قال �سالح:

- الأنك يا �سّيدي �ساعر.

�ساأل الوزير:

- هل اأنت �ساعر يا حكيم؟

- نعـــْم يا �سيـــدي الوزير... اأقول ال�سعر.. اأعنـــي كنت اأنظم ال�سعر 

واأنـــا طالب في الثانـــوي، واأردت اأن اأدر�ص في كلية االآداب، ولكّن اأمي 

رغبت واأ�سّرت اأن اأدر�ص الطّب، وقالْت لي:

..اأنـــت �سابُّ طيب، تحبُّ الخيـــر للنا�ص، وال تحّب المال كما  »يابنيَّ

يحّبـــه غيـــرك من االأطبـــاء، ولذلك يجـــب اأن تدر�ص الطـــّب يا ولدي، 

لتداوي المر�سى الفقراء، وال تاأخذ منهم �سيئاً«.

- وهل عملت بن�سيحة اأّمك يا حكيم؟

- اأرجـــو ذلك.. عملت بن�سيحتها، ودر�ســـت الطّب، وتركت ال�سعر، 

فال اأكاد اأنظم االآن اإال في المنا�سبات.

قال �سالح:

- وهذه المنا�سبة.. اأال تنظم فيها �سعراً يا دكتور؟

�ساأل الدكتور:

- اأي منا�سبة يا �سالح؟

- قال �سالح في مرح وفرح:

- منا�سبـــة تخـــّل العقل.. وزير عظيم قد الدنيـــا، ينقل �ساباً فقيراً 

اأعمى اإلى الم�ست�سفى، ويعطل اأعماله، ويتخلَّى عن غدائه وراحته، من 

اأجل راحة هذا االأعمى الذي يحّدثك يا دكتور.
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كان الوزيـــر قـــد اأدار ظهره وابتعد عن �سريـــر �سالح، ولكّن ن�سيجه 

لفت االنتباه اإليه، فقال الدكتور:

- واهلل .. �ساأنظـــم فـــي هـــذا الموقف االإن�سانـــي الفريد من نوعه، 

ق�سيدة تعجبك يا �سالح.

قال �سالح:

- اإذا اأعجبتنـــي، ف�سوف اأقّدم لـــك الجائزة التي نلتُها في مهرجان 

عكاظ.

قال الطبيب:

- ال يـــا �سالـــح ... لن تكون ق�سيدتي مثـــل ق�سيدتك.. اأنت �ساعر 

مبدع يا�سالح، واأنا طبيب يهوى ال�سعر، ويحّب ال�سعراء، ويفرح عندما 

ياأتيـــه �ساعر اإلـــى الم�ست�سفى، الأق�سي لحظات فراغـــي معه، اأ�ستمع 

اإليه، واإذا عرف اأني اأنظم ال�سعر، اأ�سمعتُه بع�ص اأ�سعاري.

قال �سالح:

- هل ت�سمع ما يقوله الدكتور يا عمي الوزير؟

اأدار الوزير وجهه اإلى �سالح وقال:

- ي�سعدني اأن اأرى طبيباً �ساعراً.. واأرجو اأن تدعوه يا ولدي، ليكون 

من اأركان مركز االأبرار.

�ســـاأل الدكتور عن هذا المركز، فاأفا�ـــص �سالح في �سرح الم�سروع 

الذي يت�سكل مركز االأبرار منه، فقال الطبيب:

- اأرجو اأن تعتبروني ع�سواً موؤازراً في هذا المركز.
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قال الوزير:

- بل اأنت ع�سو موؤ�س�ص، واأحد اأركانه الخم�سة.

فتابع �سالح:

 وهـــم: عّمي معالي الوزير، والحـــاج فاتح، واأبو معن، واإمام م�سجد 

الطيبة، والدكتور ال�ساعر.

قال الوزير:

ن�سيت اأن تذكر �سالحاً واأبا �سالح يا ولدي.

قال �سالح:

- ن�سيـــت اأن اأذكـــر اأبي.. فهو على الرغم مـــن كونه فالحاً ب�سيطاً، 

ولكنـــه مخل�ـــص، ون�سيـــط، ويحّب الخيـــر للنا�ص، وي�سعـــى اإلى خدمة 

الفقراء واأ�سحاب العاهات من اأمثالي، اأّما اأنا.. فما زلت طالباً يرعاه 

ه الوزير، وال يقوى على فعل الكثير الذي يتطلبه المركز. اأبواه وعمُّ

قال الوزير:

- عهدتـــك �سادقـــاً يـــا ولـــدي.. وعرُفتـــك واثقاً مـــن نف�سك، ومن 

اإمكاناتـــك الكبيـــرة، فلماذا تقـــول مثل هذا الكالم اأمـــام ع�سو جديد 

نريـــده اأن يكـــون فّعاالً في المركز، متعاوناً مع اأركانه؟ اأنا ال اأر�سى اأن 

ت�ستهين بنف�سك واإمكاناتك يا ولدي.

ثم التفت اإلى الطبيب وقال:

- ا�سمـــع يا حكيم.. هذا المري�ص الـــذي يجل�ص اأمامك على �سرير 

ال�سفـــاء، هـــو الركـــن االأ�سا�سي فـــي مركز االأبـــرار.. الفكـــرة فكرته، 

والم�ســـروع م�سروعـــه، هو الم�سمـــم والمخطط، ونحـــن منفذون، اأنا 
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وكّل من عّدهم لـــك... نحن منفذون،وهو العقل المّدبر والمدير لهذا 

الم�ســـروع الحيـــوي الـــذي نرجـــو مـــن اهلل اأن يوّفقنا الإكمالـــه باأ�سرع 

وقت.

نقل الطبيب عينيه بين الوزير وال�ساب المري�ص، ثم قال:

- اأنـــا �سعيد جداً بما اأ�سمع، ولعل هذه (الوقعة) المباركة يا�سالح، 

تجّر خيراً كثيراً.

قال �سالح في حيوية:

- اأتمنى اأن اأقع كل يوم مثل هذه الوقعة، اإذا كان الم�سروع �سيك�سب 

ع�سواً عاماًل فعاالً مثلك يا دكتور.

قال الدكتور:

- �سدق من قال: ُربَّ �ساّرٍة نافعة، و�سوف تفرح اأّمي وزوجتي بهذا 

الم�سروع.. �سوف تقّدمان له الكثير.

قال �سالح:

- واأنت يا دكتور، اأكبر من كل مال.. �ستكون ثروة لهذا الم�سروع.

گ گ گ

عندمـــا خال �سالح بنف�سه، وهو علـــى �سرير المر�ص، انطلق ل�سانه 

يقراأ ورده اليومي الذي اعتاد على قراءته منذ حفظ القراآن الكريم.. 

كان يقـــراأ كل يـــوم جـــزءاً من القـــراآن الكريم، ويدعو ببع�ـــص االأدعية 

الماأثـــورة عـــن النبي �سلى اهلل عليه و�سلـــم، وي�سلي على النبي ما�ساء 

اهلل لـــه اأن ي�سلـــي.. كان يفعل هذا بعد �ســـالة الفجر، ولكنه اليوم لم 

ي�ستطع، فاأّجل ورده اإلى وقت الحق من اليوم، ولكنه �سقط �سقطته التي 

اأدخلته الم�ست�سفى، و�سغله الوزير والطبيب وقد فرغ االآن لنف�سه.
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كان يتلو اآيات اهلل ب�سوته الرخيم، وكان يتفاعل مع ما يقراأ، فيتلّون 

�سوتـــه ح�سب المعنى فيرتفع حيناً، وينخف�ـــص حيناً، وهو في مو�سع 

اال�ستفهـــام، غيره في مو�ســـع التقرير اأو التعجـــب... اإنه يعي ما يتلو 

جيـــداً، ولهذا يقف عند كلمـــة اأو اآية ال يتجاوزها، حتى يفهمها ويفهم 

المراد منها، فاإذا فهمها تابع التالوة.

وفيما هو غارق في �سبحاته الفكرية مع كتاب اهلل العزيز، اأقتحمت 

اأّمه الغرفة وهي تنوح وت�سيح:

- اأ�سابـــوك بالعيـــن يا ولدي.. كيـــف وقعت يا �سالـــح؟ اأين الع�سا 

البي�ساء؟ اأين اإح�سا�سك باالأ�سياء؟ اإنها العين الاّلمة يا ولدي.. حماك 

اهلل منها، وحمى اأوالد الم�سلمين.

ناداها �سالح:

- تعالي يا اأمي اجل�سي بجانبي.

�ساحت:

- اأجل�ص؟ اأنا اأجل�ص واأنت ممّدد على هذا ال�سرير؟ ال ال يا�سالح.. 

ادُع اأبـــاك ليجل�ص، اأمـــا اأنا، ف�سوف اأبقى واقفـــة، اأرقيك بكلمات اهلل 

التامـــات مـــن �سر ما خلق، ومن غ�سب اهلل وعقابـــه و�سّر عباده، ومن 

همـــزات ال�سياطين.. �سياطين االإن�ص قبـــل �سياطين الجن.. �سياطين 

االإن�ص األعن من �سياطين الجن يا ولدي، وقد حذرتك منهم، ولكنك لم 

ت�ستمـــع لكالمي.. عندك كلُّ النا�ص خير وبركة.. ولو كانوا، كما تقول، 

لما وقعت وقعتك ال�سوداء هذه، ولما دخلت الم�ست�سفى، ورقدت على 

هـــذا ال�سرير، بينما �ساحب العين الاّلمـــة التي اأ�سابتك في بيته، مع 

زوجتـــه واأوالده، واليهمهـــم ولدي.. ال تهمهم �سّحته، وال ك�سُر رجله اأو 

عظام ظهره.

�ساح اأبو �سالح:
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- على مهلك يا امراأة. يكفي هذا العويل وهذا النواح.. الولد بخير 

وهلل الحمد، ولم تُك�سر رجله وال عظام ظهره.

ف�ساحت في نواح:

- اأنـــت ال تهتم ب�سالح. والتهمك �سحته وال م�سلحته.. غّير كنيتك 

فلن اأناديك بعد االآن باأبي �سالح.

- الحـــول وال قـــوة اإال باهلل.. هـــذه المراأة الجاهلـــة ت�ستري ال�سّر، 

وت�ستهـــي البـــالء، انظري اإلى ولـــدك... اإنه اأمامـــك.. ا�ساأليه اإن كان 

ي�سكو من �سيء،، ا�ساأليه،،، اإنه اأمامك.

م�سحت دموعها بكّفيها، ثم قالت:

- طبعاً �سيكون معك، و�سيقول: ما في �سيء.. ابني واأعرفه.

قال �سالح بهدوء:

- تعالي اإلى جانبي يا اأّمي الحنون..

ف�ساحت في زوجها:

- هل �سمعت؟ اأنا اأّمه الحنون.. اإنه يعرف الذي يحّبه ويعطف عليه 

ويحن اإليه، ِمن الذي ال يحّبه واليحّن عليه.

حوقل اأبو �سالح وا�سترجع، وهو ي�سرب كفاً بكف ثم قال:

- اأنـــا را�صٍ بهـــذا.. اجل�سي اإلـــى جانب ولـــدك، واأعيرينا �سكوتك 

�ساعة، حتى اأفهم ما جرى معه.

�ساحت:

- �ساعـــة يا رجـــل؟ تريدنـــي اأن اأ�سكت �ساعة لتتحـــدث اأنت؟ ماذا 

�ستقول؟ ماذا عندك حتى تقول اأنت واأ�سكت اأنا؟
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- الحول وال قوة اإال باهلل.. ُجنَّت هذه المراأة.

�ساحت:

- اأنا مجنونة؟

- قال �سالح في رجاء:

- تعالي يا اأّمي حتى اأحكي لك الذي �سار.

- اأ�سرعت اإليه، واألقت بنف�سها عليه، وقالت:

- احك لي يا ولدي احك، فقلبي مثل النار.

قال �سالح الأبيه:

- تف�سل واجل�ص يا اأبي.

جّر اأبو �سالح كر�سي الخيزران اإلى جانب ال�سرير، وجل�ص وهو يقول:

- �سوف ت�سّنع  ور�ستنا كرا�سي اأف�سل من هذا الكر�سي باإذن اهلل يا �سالح.

حدجته زوجته بنظرة كاللهب، وقالت:

- عقلي عند ابني، وعقله عند الكر�سي... اأين قلوبكم اأيها الرجال؟

قال �سالح في ابت�سام عري�ص، وقد و�سع �ساعده على كتف اأمه:

- كان يـــا ما كان، في حديث الزمـــان.. كان هنا �ساب اأعمى ا�سمه 

�سالـــح، يحـــّب اأمـــه كثيراً، ويحـــّب اأباه اأي�ســـاً.. كان في بيتـــه يح�ّسر 

لجامعتـــه، يقراأ خال�سة المحا�سرة التي �سمعها باالأم�ص، فقرع جر�ص 

البـــاب، وال�سيخ �سالح �سارح مـــع المحا�سرة، فهّب قائماً وانطلق نحو 

الباب ليرى من الطارق، فعثرت رجله، ووقع على االأر�ص، ثم جاء عمه 
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الوزيـــر، وحمله اإلـــى الم�ست�سفى، وجاء اأعظم طبيـــب في الم�ست�سفى 

وعاينه، فلم يجد فيه �سيئاً، فحمد اهلل وقال له:

»لي�ص فيك �سيء يا �سيخ �سالح، وباإمكانك اأن تعود اإلى بيتك االآن«.

ولكـــن معالـــي الوزير اأبى اأن يعـــود �سالح اإلى بيتـــه، واأمر اأن يبقى 

ال�ســـاب االأعمـــى في هـــذه الغرفة المريحـــة، لي�ستريح فيهـــا يوماً اأو 

يومين.. األف هاء انتهى. ما راأيك يا اأمي في هذه الحكاية؟

ابت�سمـــت االأم ابت�سامـــة عري�ســـة، ثم لفتـــه بيدها القويـــة الطويلة 

و�سمته ف�ساح بها زوجها:

- ك�سرِت عظام ابنك.. االآن يحتاج اإلى الطبيب فعاًل.

نظرت اإلى �سالح وقالت له:

- هل �سحيح ما يقوله اأبوك يا �سالح؟

وانخرطت في البكاء، الأنها ك�سرت عظام ابنها.

�سحك �سالح من اأعماقه وقال:

- اأ�سحكتني يا اأمي واأنا مر�سان.

ف�ساحت:

- مر�سان؟ اأنت مر�سان وال تقول ما بك يا ولدي؟ هل اأنادي الطبيب؟

نه�ص اأبو �سالح عن كر�سّيه وهو بين ال�سحك والرثاء لهذا الموقف 

المبكـــي، وخـــرج من الغرفـــة، وعندما �سفق الباب خلفـــه التفتت اإلى 

�سالح وقالت هام�سة:

- تـــرى هل اأ�ســـاب اأباك مكـــروه يا�سالح؟ واهلل اإنـــي اأعرفه �سّيد 
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العارفيـــن، فمـــا الذي جرى لـــه؟ ال بد اأن عقله قـــد خالطه الخرف.. 

واإال.. فكيف ي�سمح لنف�سه اأن يترك ولده المري�ص، ويخرج؟

قال �سالح:

- ال يـــا اأمـــي .. لي�ـــص باأبـــي �ســـيء ممـــا تقوليـــن.. اإن عقلـــه يزن 

الجبال.

قالت وهي تمثل بكفيها:

- كالمـــك �سحيـــح يا ولدي.. انظر اإلى راأ�ســـه.. اإنه اأكبر راأ�ص في 

الطيبـــة، واأكبـــر راأ�ص فـــي الم�ست�سفـــى وروؤو�ص كل االأطبـــاء في هذا 

الم�ست�سفى اأ�سغر من راأ�ص اأبيك.

�سحك �سالح و�سحك و�سحك، حتى خ�سيت عليه اأمه، ف�ساحت به:

- مـــا بك يـــا ولدي؟ هل اأ�سابك مثل ما اأ�ساب اأباك؟ هل اأدعو لك 

الطبيب يا ولدي؟

هّداأ �سالح نف�سه ثم قال:

ياليـــت عقلـــي يكون مثل عقل اأبي .. عقل اأبـــي كبير يا اأمي.. كبير 

كبيـــر.. ولـــو اأن اأباه علّمه لـــكان اأف�سل من كثير من هـــوؤالء االأ�ساتذة 

واالأطباء.. ولكنه زّوجه مبكراً وهو ابن �ست ع�سرة �سنة.

قالت:

- واأنا كنت بنت اثنتي ع�سرة �سنة.. اأنا اأ�سغر منه باأربع �سنين.

قال �سالح:

- قـــال: اإن اأّمه تريد اأن تفرح بـــه، فزّوجوه، وقطعوا تعليمه، ورموه 

في تلك القرية القاحلة.. يا ح�سرة عليه.
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رمته ب�سرر تطاير من عينيها ول�سانها، ثم قالت:

- تـــاأّدب يا ولد... تـــاأّدْب يا �سالح.. فالزواج لي�ص عيباً، واأمك هذه 

كانت وما زالت اأح�سن بنت في الطيبة.. ا�ساأل اأ�سحاب العيون ليقولوا 

لك اأبوك فاز بجوهرة.. باأجمل بنات القرية والقرى المجاورة.

هل فهمت يا ولد؟

ربت على كتفها وقال:

- كالمك �سحيح يا اأمي.. اأنا غلطان..

قالت:

- اإذن قم وناد اأباك.

قال:

- كما تحبين يا اأّمي.

وعندما تحرك �سعر باألم �سديد، فتغ�ّسَن وجهه، وع�ّص على �سفتيه، 

ه ذلك، فقالت في حزن: والحظت اأمُّ

- اأنـــا وال اأنـــت يا ولدي .. اأنت تتاألم يـــا �سالح. ابق في فرا�سك يا 

ولدي، و�سوف اأنادي اأباك، لياأتيك بالطبيب.

- اليا اأمي ال..ل�ست بحاجة اإلى الطبيب.

- ولكنك تتاألم.

- �سوف يزول االألم ب�سرعة اإن �ساء اهلل تعالى.

- وِنْعَم باهلل يا ولدي.
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قال �سالح في رجاء:

- اأنا اأحبك يا اأمي، واأحّب اأن تدخلي اأنت واأنا واأبي واأخي واأخواتي 

وعماتـــي وخاالتي الجنة.. اأرجو اأن نكـــون هناك في الجنة، كما نحن 

االآن هنا في هذه الدنيا.

قالت في ا�ستغراب:

- واأنـــا اأحّب ذلك... ولكن.. لماذا تقول هذا يا ولدي؟ هل مر�سك 

ال �سمح اهلل.

وانخرطت في بكاء مرير.

هّداأ �سالح من روعها، ثم قال:

- لي�ص بي ما يدعو اإلى الخوف يا اأمي.. ل�ست مري�ساً والحمد هلل، 

ولكن االأعمار بيد اهلل، واأنا اأرجوك يا اأمي اأن تعاملي اأبي معاملة تليق 

به، لتدخلي الجنة.

�ساحت في ا�ستنكار:

- ا�ستغفـــر اهلل يـــا ولـــد.. يـــا متعلم.. يـــا دار�ص ال�سريعـــة.. اأبوك 

�سيدخلني الجنة اأم اهلل؟

قال �سالح في رجاء:

- اأمر اهلل بطاعة الزوجة لزوجها، ونهاها عن مخالفته وع�سيانه، 

وطاعة اهلل تدخل الجنة، ومع�سية اهلل تدخل النار.

ت�ساءلت:

- اإذن ... ما دخل اأبيك بالجنة والنار؟
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قال �سالح:

- عندما تطيعين زوجك يا اأمي، تطيعين اهلل تعالى.

- ا�سكت يا ولد .. هل �سار الزوج اإلهاً، ا�ستغفر ربك.

اأ�ستغفـــر اهلل العظيـــم واأتـــوب اإليه .. طاعة الزوج يـــا اأمي من اأمر 

اهلل... اأمـــر اهلل تعالى، واأمر ر�سولـــه الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم اأن 

تطيـــع المـــراأة زوجها، والمراأة التي تنّفذ اأمـــر اهلل واأمر ر�سوله تدخل 

الجنـــة، والمراأة التـــي تع�سي زوجها وال تطيعه، هـــي تع�سي اأمر اهلل 

واأمـــر ر�سوله يا اأمي، ولذلك اأرجـــوك اأن تطيعي اأبي فيما ير�سي اهلل 

تعالى، حتى نكون كلّنا في الجنة يا اأمي.

و�سعت راأ�سها بين كّفيها وبكت، ثم رفعت راأ�سها وقالت:

- ادع اأبـــاك، وقـــل له: اإّن اأمـــي تحّبك وتطيعك، تنفيـــذاً الأمر اهلل 

ور�سوله، ولكن.. على اأال ي�ستّط علّي، ويقول لي في ال�سباح والم�ساء: 

الرجال قّوامون على الن�ساء.

قال �سالح:

- ا�ستغفري اهلل يا اأمي، فهذا كالم اهلل ولي�ص كالم اأبي.

قالت:

- اأعـــرف اأنه كالم اهلل.. اأنا ل�ست بقرة.. اأنا اإن�سانة ت�سلي وت�سوم 

وتعبد اهلل تعالى، ولكّن اأباك يكرر هذه االآية على م�سامعي كل لحظة، 

كاأنه لم يحفظ من كالم اهلل �سواها.

�سحك �سالح و�سحك حتى ا�ستلقى على قفاه، ثم نادى:

- اأبي... اأبي... يا اأبي.
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دخل اأبو �سالح م�سرعاً نحو ابنه في لهفة وقال:

- مالك يا ولدي؟ هل ت�سكو �سيئاً؟

قال �سالح:

- ا�سكو اإليك اأمي التي لم ت�سحكني كما اأ�سحكتني اليوم.

قال اأبو �سالح:

- الحمد هلل ... يعني.. فَرَدْت وجههاً اأخيراً.

قال �سالح:

- و�سوف تبقى دائماً با�سمة لك، �ساحكة معك، الترّد لك طلباً، وال 

تع�سي لك اأمراً، ولكن ب�سرط.

- ما هو هذا ال�سرط؟

ف�ساحت:

- اأال تكرر على م�سامعي.

قاطعها �سالح وقال:

- نحن نقراأ كالم اهلل، وننفذ اأوامره، وننتهي عما ينهانا عنه في كل 

لحظة .. األي�ص كذلك يا اأمي؟

قالت:

- بلـــى.. ولكـــن.. ما هو ال�سرط الذي تريد اأن ت�سترطه على اأبيك؟ 

ظننته..
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قاطعها �سالح:

- معاذ اهلل يا اأمي.. الرجال قوامون على الن�ساء .. هذا كالم اهلل، 

نرّدده كل حين.

قال اأبو �سالح وهو يهز راأ�سه.

- فهمت .. فهمُت ال�سرط.

قال �سالح:

- ال يـــا اأبـــي.. لي�ص هذا �سرطاً، ولي�ـــص من حقي وال من حق اأمي، 

وال من حّقك اأن نقبل هذا ال�سرط.

�ساحت:

- اإذن ما هو ال�سرط يا ولد؟

قال �سالح:

- ال�ســـرط يا اأبا �سالح .. اأن ت�ستر�سيها اإذا اأزعجتها اأو اأغ�سبتها، 

واأن ت�ستر�سيك اإذا اأغ�سبتك، وتعوَد اإلى طاعتك.

قال اأبو �سالح:

- �سرط جميل، اأنا اأر�سى به.

وقالت اأم �سالح:

- معنـــى ذلك، اأنه �سوف ي�ستر�سيني كلَّ لحظة، الأنه في كل لحظة 

يغ�سبني.

قال �سالح:
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- ال يا اأمي.. اأبي اأكرم من ذلك.. وقد �سمعتُه وهو يقول:

»ما اأكرمهن اإال كريم، وما غلبهن اإال لئيم« واأبي لي�ص لئيماً يا اأمي.

قالت اأم �سالح، وقد انفرجت اأ�ساريرها:

- واأنا اأ�سهد اأن اأباك كريم، ولم يكن لئيماً معي وال مع غيري يا ولدي.

وقال اأبو �سالح:

- واأنـــا اأ�سهد اأنها �سابرة على الحلوة والمّرة، ويكفيني اأنها اأنجبت 

ولداً نجيباً مثلك يا �سالح.

قال �سالح في حياء:

- اأ�ستغفر اهلل يا اأبي... واإن كنت نجيباً فمنكما نجابتي يا اأّمي ويا 

اأبي التقيين الورعين.

�سمعوا �سوت الموؤذن ينادي ل�سالة المغرب، فقال �سالح:

- مـــا راأيك يا اأبي اأن تذهبا اإلـــى بيتي لت�ستريحا، وغداً األقاكما اإن 

�ساء اهلل.

قالت اأم �سالح:

ا اأنا، ف�سوف اأبقى معك. - ليذهب هو، اأمَّ

- اأين؟

- هنـــا.. على هـــذا الكر�سي اأنـــام، ولن اأنام واأترك ولـــدي مري�ساً 

يتاألم.

- ولكننـــي ل�ست مري�ســـاً يا اأمي، فلي�ص بي األم.. واإن �سئتم خرجُت 

االآن معكم اإلى البيت.
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قال اأبو �سالح:

- م�سكلـــة اأّمـــك يا�سالـــح، هـــذه العاطفة العميـــاء.. هّيا يـــا امراأة 

فالمغرب غريب.

قالت اأم �سالح:

- اإذن.. ليذهب معنا �سالح، ما دام لي�ص مري�ساً وال متاألماً من �سيء.

- ولكن الطبيب طلب منه اأن يبقى هنا لي�ستريح.

- ال .. لي�ـــص الطبيـــب الذي طلب، واإنما هي اأوامـــر الوزير. األي�ص 

كذلك يا �سالح؟

قال �سالح، وهو ينزل عن �سريره:

- كالم اأمي �سحيح.. �ساأذهب معكم.

قال اأبو �سالح بغ�سب:

- اليا ولدي.. ما دامت هذه رغبة معالي الوزير.

- الوزير لي�ص طبيباً ياأمر ويطاع.

- اإنه فعل ذلك من اأجل راحة ولدنا يا اأّم �سالح.

- اأنا اأعَرُف بم�سلحة ابني واأعرف اأين ي�ستريح، ومع من.. معي اأنا 

ولي�ص في هذه الغرفة.

قال اأبو �سالح في اأ�سف:

- ح�سبـــي اهلل ونعم الوكيل.. �ســـوف يزعل معالي الوزير، والطبيب 

معاً.
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قالت اأّم �سالح:

- ليزعلوا .. م�سلحة ابني فوق زعلهم.

قال اأبو �سالح:

- اأنت اأبو الذوق يا �سالح.. اأرى اأن ت�ستاأذن الوزير والطبيب.

قال �سالح:

- كالمك �سحيح يا اأبي.. �سوف اأكلّمهما بالهاتف.

قالت اأم �سالح:

- قـــل لهـــم: تعبت من الَقْعـــَدِة في الم�ست�سفى، و�ســـوف اأذهب اإلى 

البيت مع  اأّمي واأبي.. وب�ص.

مّد �سالـــح يده اإلى الهاتف، واإذا الهاتف يرن...رفع ال�سماعة، واإذا 

الوزير على الخط.. قال له �سالح:

- �سبقتني يا عمي.. مددت يدي الأت�سل بك، ف�سبق ف�سلُك يدي.

اطماأن الوزير على �سحة �سالح، و�ساأله عن اأبويه ثم قال �سالح:

- اأمّي ت�سّر على خروجي من الم�ست�سفى اإلى البيت، وقد وافقتُها 

على طلبها، الأني ما عدت اأ�سكو من �سيء والحمد هلل.

وتحّدث اأبو �سالح مع الوزير، وفهم منه اأّن ولده �سالح و�سُعه �سليم 

والحمد هلل، وي�ستطيع اأن يذهب معهم اإلى البيت اإذا اأحبوا.

قال اأبو �سالح:

- اإذا كان االأمر كذلك، ف�سوف نذهب جميعاً اإلى البيت االآن، لنلحق 

�سالة المغرب.
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طلب منه الوزير اأن ينتظروا لحظات، فال�سيارة االآن في الم�ست�سفى 

لتاأخذهـــم اإلى البيت، ودعاهم اإلى الغـــداء في بيته في اليوم التالي.. 

حاول اأبو �سالح اأن يعتذر، ولكن الوزير اأ�سّر على ذلك.

قال اأبو �سالح كالمحّدث نف�سه، وهو ي�سع �سماعة الهاتف.

- ما اأروع هذا الوزير! �سبحانك يا ربي.. من يكون �سالح، ومن يكون 

اأبو �سالح، حتى يدعوهم هذا الرجل الفا�سل اإلى الغداء في بيته؟

ابتهل �سالح في تاأثر وانفعال:

رب اأوزْعنـــي اأن اأ�سكـــر نعمتك التي اأنعمت علـــيَّ وعلى والدّي، واأن 

اأعمل �سالحاً تر�ساه، واأدخلني برحمتك في عبادك ال�سالحين.

ثم التفت اإلى اأبيه وقال:

- اأنت ل�ست قلياًل يا اأبي، وكذلك اأمي الغالية.. اأنتما ت�ستاأهالن كل 

خير، وكل تكريم، وعّمي الوزير رجل طيب، فا�سل، نبيل، بكل ما تعنيه 

هذه الكلمات من المعاني.

قالت اأم �سالح:

- اأنـــا معكمـــا .. هـــذا الوزير رجل �سهـــم، اأنت واأبوك يـــا �سالح ال 

ير�ســـى ال�سرطـــي وال الحار�ـــص الق�سائي، وال اأّي موظـــف مهما كان 

�سغيـــراً، اأن يكلمكمـــا اإال وهـــو رافـــع اأنفه، ومن طرف ل�ســـان، وبينما 

هذا الرجل الفا�سل وزير وال كل الوزراء.. ومع ذلك يهتم بك كّل هذا 

االهتمـــام يا ولدي، ويدعونا اإلى مزرعتـــه، وير�سل �سيارته لجلبنا من 

القرية، ويدعونا اإلى منزله، ويغرقنا بهداياه، ما هذا؟ هل هذا ب�سر؟

قال �سالح في ابت�سام:

- ما راأيك يا اأمي.. هل يعمل هذا من قبيل العطف على ولدك االأعمى؟
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ف�ساحت:

- ا�ستغفـــر اهلل يا ولدي، هذا الرجل اأكبر من هذا.. اإنه يحّبك من 

اأعمـــاق قلبـــه، و�سوف يزّوجك ابنته اأروى... ا�ساألنـــي اأنا.. اأنا قلبي ال 

يكذبني وهو يتحدث معي.

قال اأبو �سالح في امتعا�ص:

- عـــادت حليمة اإلـــى عادتها القديمـــة... اأرجوك يـــا اأّم �سالح اأن 

تكّفي عن هذا الكالم.. وقد قال لك �سالح: حتى لو ر�سيت هي واأمها 

واأبوها، فاإنه الير�سى اأن يتزّوجها.. فكّفي عن هذا اأرجوك... نظرت 

اإليه في عتاب وقالت:

- �ســـوف اأكـــف عن الكالم في هذا، ولكني اأرجـــو اأاّل تن�سوا كالمي 

هـــذا.. تذّكروه جيداً، و�سوف ترون.. و�سوف تقولون: قالت اأّم �سالح، 

ولم ن�سّدقها.

ثم هم�ست في اأذن �سالح:

- قلب الحّر دليله يا ولدي، واأمُّك حّرةٌ بنت ُحرٍة يا�سالح..
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الف�سل الثامن





كانـــت اأّم �سالح تنظر اإلى االأثاث فـــي انبهار، فهي لم تدخل ق�سراً 

من ق�سور الكبراء قبل اليوم، ولهذا كانت ماأخوذة بكل �سيء في ق�سر 

الوزيـــر، ومـــا دخلت حجرة اإال راأتها اأجمل مـــن اأختها، وكانت ال تملك 

ل�سانهـــا من التعبير عن االإعجاب بكل ما ترى.. ولكن الذي ا�ستوقفها 

اأكثـــر كرا�سي الخيزران تحـــت الدالية.. �ساألت ال�سّيـــدة نفي�سة زوجة 

الوزير:

- هل هذه الكرا�سي الجميلة من �سنع العميان عندكم؟

�سحكـــت اأروى مـــن هذا ال�ســـوؤال، فحدجتهـــا اأمها بنظـــرة عتاب، 

فو�سعت كّفيها على فمها، وابتعدت عن اأّمها التي اأجابت:

- يا اأختي اأّم �سالح.. هذه الكرا�سي ي�سنعها المب�سرون الحاذقون، 

اأّما العميان فال ي�ستطيعون، الأن �سناعتها دقيقة جداً.

- ولكّن ابني �سالح عمل ور�سة في الطيبة لعميان القرية، من اأجل 

�سناعة كرا�سي الق�ص، وكرا�سي الخيزران اأي�ساً.

قالت نفي�سة:

- �سيء حلو واهلل... اأرجو اأن يتمكنوا من �سناعتها.

- العميان ياحاجة نفي�سة اأذكياء، ماهرون، عّو�سهم اهلل عن عيونهم 

باأ�سيـــاء اأخـــرى... ولدي �سالـــح مثاًل اأعمى، ولكنـــه اأذكى من كل اأهل 

الطيبة، وما يعمله الي�ستطيع كل اأهل الطبية عمله، مثاًل حفظ القراآن 

وهـــو �سبي �سغير، وغيـــره من (المفتحين) لم يحفظوه.. حتى اأبوه لم 

ي�ستطع حفظ ربع القراآن الكريم.

قالت نفي�سة:

- بارك اهلل لكم في ولدكم، فقد عرفت عنه الكثير من زوجي.
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- زوجك الوزير مثاًل... هل يحفظ القراآن؟

- ال، يحفظ بع�ص اأجزائه وبع�ص ال�سور.

- ولكنه يحّب ال�سيخ �سالحا، واليح�سده كاأوالد الطيبة.

ابت�سمت نفي�سة ابت�سامة خفيفة، وقالت:

- زوجي يحّب ال�سيخ �سالحاً كما يحّب اأوالده.

قالت اأّم �سالح:

- واأكثر!.

نظـــرت ال�سيدة نفي�سة اإلـــى اأم �سالح، وقراأت البـــراءة في وجهها، 

وال�ســـدق في لهجتها، والب�ساطـــة في ت�سّرفاتها، فلم ت�ستنكر كالمها، 

واّدعاءها باأن زوجها الوزير يحب ابنها اأكثر من اأوالده، بل قالت:

- �سمعـــت منه اأنه �ســـوف ي�سعى لي�ستكمل �سالـــح درا�ساته العليا، 

ولـــن يتركه ي�سيـــع لحظة من عمره، فاأمامـــه الماج�ستير، والدكتوراه، 

بعد اللي�سان�ص.

قالت اأم �سالح:

- �سمعت هذا الكالم من ال�سيخ �سالح، ولكنني لن اأوافق.

- لماذا؟

- يا اأختي نفي�سة.. متى �سيتزوج؟ هل �سيتزوج تلك ال�سهادات التي 

يحلـــم بهـــا؟ اأريد اأن اأرى اأنا، واأبـــوه اأي�ساً، اأوالده يملـــوؤون علينا الدار 

ب�سياحهم واألعابهم.

قالت نفي�سة:
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- يجمع بين االأمرين.

- كيف؟

- يتزوج ويتابع درا�سته.

- اعتر�ست اأّم �سالح:

- كيف؟ المفتَحون الي�ستطيعون اأن يحملوا بطيختين في يد واحدة، 

فكيف ي�ستطيع هو، وهو اأعمى كما تعلمين؟

- نه�ست نفي�سة، فنه�ست معها اأّم �سالح وهي تقول:

- عنـــد اأبـــي معن بنت مثل القمر ليلة البـــدر. اأدعو اهلل اأن يجعلها 

مـــن ن�سيب ابني ال�سيخ �سالـــح، واإن كان - يا ح�سرة - ال ي�ستطيع اأن 

يرى جمالها وُح�سنها.

فيمـــا كانت المراأتـــان ت�سيران في حديقة الق�ســـر، كانت اأّم �سالح 

تطري ولدها، وجماله، وتقول:

- واهلل لـــو ح�ســـل الن�سيب، وتزّوج ابني �سالـــح من بنت اأبي معن، 

ورزقهما اهلل اأوالداً، ف�سوف يكونون في مثل ُح�سن �سّيدنا يو�سف.

قالت نفي�سة:

- عليه ال�سالة وال�سالم.

وتابعت اأم �سالح:

- ولكْن، ياح�سرة، اأبو معن رجل غّني، ونحن م�ستورو الحال، ولذلك، 

فهمُت من اأّمها اأنهم لن يزّوجوها اإال لولد من اأوالد االأغنياء.

- يعني .. خطبتها منها، فقالت لك هذا الكالم؟

147



- ال.. لـــم اأخطبهـــا �سراحـــة، ولكنـــي عندما اأبديـــت اإعجابي بها، 

قالت:

- »تقـــدم لخطبتهـــا اأكثـــر من ع�سريـــن �ساباً، ولكنهم لـــم يعجبوها 

، ودعوُت اأن  فرف�ســـت اأن تـــزّوج ابنتهـــا من اأّي واحـــد منهم« ف�سكـــتُّ

يرزقها اهلل ابن الحالل الذي يعجبها وي�سعدها.

�سحبتها ال�سيدة نفي�سة من يدها اإلى اأرجوحة قرب البركة، وجل�ست 

وحاولت اأن تجل�سها معها، فاأبت، وقالت في �سبه غ�سب:

- ما هذا يا اأختي نفي�سة؟ هل نحن �سغيرات حتى نركب االأرجوحة؟

 ابت�سمت ال�سيدة نفي�سة، وجّرتها من يدها، وهي تقول:

- اجل�ســـي يـــا اأّم �سالـــح، فهـــذه للكبيـــرات مثلي ومثلـــك، ولي�ست 

لل�سغيرات.

واأ�سارت اإلى اأرجوحة ال�سغار وقالت:

- تلك االأرجوحة لل�سغار.

ابت�سمت اأّم �سالح، فقد �سعرت بارتياح، ورفع الكلفة، ثم قالت:

- عفواً يا�ســـت نفي�سة،ظننتك تمزحين معي، وتريدين اأن ت�سحكي 

علّي اأنت وبناتك.

قالت نفي�سة في �سعادة، وهي ترى طيبة القلب التي تتمتع بها هذه 

المـــراأة التـــي لم تعرف لها مـــن تماثلها من الن�ســـاء اللواتي تعا�سرهّن 

وت�سادقهّن:

- ال يا اأم �سالح اأنت اأختي، وحّق االأخت على اأختها اأن تكرمها، ال 

اأن توؤذيها.
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انتف�ســـت اأّم �سالـــح، وحاولـــت اأن تقفـــز من فـــوق االأرجوحة، فلم 

ت�ستطع، فنظرت اإلى نفي�سة وقالت:

يـــا ويلي ويا �سواد ليلي يا�ست نفي�سة.. اأنا اأ�سخر منك؟ اأنت اأختي، 

اأنـــا اأحّبـــك كما اأحّب اأختـــي الوحيدة خديجة، بل اأكثـــر، فاأنت اإن�سانة 

رائعة، الت�سّبين اأحداً كاأختي، وال تتكلمين اإال بخير، فكيف ال اأحبُّك؟

طماأنتها نفي�سة، وقالت:

- هكذا االأخوات يا اأّم �سالح.

قالت اأم �سالح:

- واهلل الذي ال اإله اإال هو، ذكركم اأطيب من رائحة الورد الجوري.. 

ولدي ال�سيخ �سالح يذكركم دائماً واأبداً بخير، وكذلك اأبو �سالح، حتى 

غـــرت منكـــم... اأنتم واهلل فـــي القلب قبل اأن نعرفكـــم، فكيف بعد اأن 

عرفناكم، وق�سينا هذه ال�ساعة الحلوة بينكم؟

وهكـــذا ا�ستمّر الحديث بين المراأتين الطيبتيـــن، بينما كان الوزير 

مـــع �سالح واأبيه، يتحدثون حول م�سروع مركز االأبرار، والمراحل التي 

قطعوها في تنفيذه، واالأموال التي جمعوها له.

تذّكـــر الوزير اأمراً اأ�ساء وجهـــه، فقال: ن�سيت اأن اأخبرك يا �سالح، 

ويا اأخي اأبا �سالح، باأن الدكتور قد تبّرع هو وزوجته واأطفاله تبرعات 

�سخّيـــة جداً، �سوف تغّطي كثيراً من النفقات، وقال لي: �سوف يوؤ�س�ص 

وحدة �سحية في المركز، و�سوف ي�سرف هو بنف�سه عليها.

فهتف ال�سيخ �سالح في هم�ص وقور:

- اهلل اأكبـــر.. اهلل اأكبـــر.. الحمـــد هلل الـــذي وهبنا هـــذا الطبيب 

الفا�ســـل، الذي اخت�سر لنا الطريق، وحّقق ما نحلم به.. الحمد هلل.. 

األف حمٍد هلل على ما تف�سل به واأنعم.
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قال الوزير في �سعادة:

- كّل هذا التوفيق ببركة اإخال�سك و�سدقك يا�سيخ �سالح.

بكى ال�سيخ �سالح من �سدة الفرح، حتى عال ن�سيجه، ودمعت عيون 

الوزير واأبي �سالح الذي قال:

- اأرجو اأن يكون ولدي مباركاً.

قال الوزير:

- هذا ما ا�ستيقنتُه من خالل ما مرَّ بنا من اأحداث يا اأبا �سالح.

قال �سالح ب�سوت باٍك متهدج:

- اأنـــا عبـــد فقيـــر قليـــل يا اأبـــي ويا عمـــي، ولكنها بركتكـــم وبركة 

ال�سالحيـــن من اأمثالكم.. كاالإمام العابد المتبتل، والحاج فاتح التاجر 

الغني ال�ساكر الذي يبذل للم�سروع ب�سخاء من اليخ�سى الفقر.

قال اأبو �سالح:

- الحاج فاتح، حفظه اهلل واإياكم، يبذل للم�سروع وغيره، واأريد اأن 

اأطلعكم على �سّر ما اأظّن اأحداً يعرفه من اأ�سحابه غيري.

�سكت اأبو �سالح، فحثه الوزير على الكالم، فقال:

- اأخ�سى اأن يزعل اإذا علم اأني اأف�سيت هذا ال�سّر.

- هل دعاك اإلى كتمانه؟

- ال.. ولكني الحظت حر�سه على اأن يبقى �سّراً بيني وبينه.
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قال الوزير:

- اإذا كان االأمر كذلك، فال باأ�ص من الحديث عنه.

�سكت الوزير لحظة كمن يفكر، ثم قال:

- نحـــن نقراأ فـــي الكتب عن ورع ال�سالحين، وعـــن كرمهم، ،وبذلهم، 

و�سجاعتهـــم، وعلمهـــم، و�سّمو ِهَمِمهم، ولو لم يتحـــّدث الذين يعرفونهم 

عنهم، لما قراأنا تلك الماآثر واالأخبار الرائعة التي تدعو اإلى التاأ�ّسي بهم.

قال اأبو �سالح في فرح:

- اإذا كان االأمر كذلك، فاعرفوا، باخت�سار �سديد، اأن الحاج فاتحاً 

يعول �سبع ع�سرة اأ�سرة فقيرة م�ستورة، واأنا اأ�ساعده في ذلك بجهدي، 

وهـــو يبـــذل لها ب�سخاء.. وتلـــك االأ�سر تظّن اأني اأجمـــع لها من الحاج 

فاتح ومن زمالئه التجار، والتعرف اأّن كل ما يُقّدم اإليها، اإنما هو ُحرِّ 

مال الحاج فاتح.

فهتف الوزير في اإعجاب:

- اهلل اأكبـــر.. ما اأروعك ياحاج فاتـــح... تجل�ص معنا فال تتكلم اإال 

اإذا دعـــت ال�سرورة اإلى ذلك، وتتبرع للم�سروع على ا�ستحياء وال نكاد 

نعـــرف مـــا تتبرع به اإال مـــن خالل اللجنة التي تنظـــر اإليك في تقدير 

واإعجاب.. ما اأروعك.

قال اأبو �سالح:

- كـــم قلـــت لل�سيخ �سالـــح اأن ينظم ق�سيدة في مـــدح الحاج فاتح، 

ومدحـــك يـــا معالي الوزير، فـــكان ياأبى، مع �سدة حّبـــه لكما، ومعرفة 

ماآثركما.
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قال الوزير:

ح�سناً فعل، واإال... اأذهب ح�سناتي بكالم ننت�سي به لحظات، فتاأكل 

الن�ســـوة العار�ســـة ما يقـــّدم الواحد منا من ح�سنات، هـــذا اإذا كان ما 

نقّدمه ح�سنات.

قال اأبو �سالح:

قلـــت له: يا ولـــدي يا �سيخ �سالح، �سيفرح معالـــي الوزير، و�سيفرح 

الحاج فاتح ب�سعرك فيهما، ولكنه كان يقول:

»ال... لـــن يفرحـــا ب�سعري، بل قد ي�ستاءان منـــي ومن �سعري، وقد 

يعّداني منافقاً وممالقاً ومرائياً«.

قال الوزير:

- الق�ســـم االأول مـــن كالمك يا �سيخ �سالـــح �سحيح.. ما كنا لنفرح 

بمدحك لنا، والق�سم الثاني غير �سحيح، فما يخطر على بالنا اأن تكون 

منافقاً اأو مرائياً.. حا�ساك يا ولدي، فاأنت اأكبر من هذا وذاك.

�سكت الوزير لحظة، ثم نادى الخادم، وقال له:

- هات الهدية لل�سيخ �سالح.

�ساأل �سالح عن الهدية ومنا�سبتها، فقال الوزير:

- اأمـــا المنا�سبـــة، فظهـــور �ســـيء جديـــد ت�ستفيد منه فـــي حياتك 

الدرا�سيـــة، فقد ظهر �ســـيء جديد ومهم جداً يا ولـــدي، وهو القراءة 

بطريقة االأوبتكون.

- قراأت عنها في مجلة المكفوفين التي تاأتيني من لندن، وقالوا في 

المجلة عن ذلك الجهاز العجيب: اإنه ظهر عام 1971وقالوا اإنه يتكّون من 
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كاميرات �سغيرة، و�سا�سة �سغيرة، وجهاز بحجم اآلة الت�سجيل ال�سغيرة، 

فيه فتحة ت�سمح بدخول االأ�سبع ال�سّبابة فيها، من اأجل القراءة.

قال الوزير:

- بـــارك اهلل فيـــك يا ولـــدي، ظننت اأنـــي �ساأفاجئك بهـــذا الجهاز 

العجيـــب الـــذي و�سل اإلى العا�سمة قبل �سهـــر واحد فقط.. هاتفتني 

ال�سركة المخت�سة بعد و�سوله باأيام، فحجزت لك جهازاً... وقد قالوا 

لي:

اإن هـــذا الجهـــاز ي�ساعدك على قراءة المـــواد المطبوعة، من كتب 

و�سحف ومجالت و�سواهـــا، وذلك بتحويل الرموز المكتوبة اإلى رموز 

مح�سو�ســـة تحـــت ال�سّبابـــة، فاأنت ت�ستطيـــع اأن تح�ـــصّ ب�سكل الحرف 

المقروء على ال�سا�سة ال�سغيرة، بحيث ت�سمح للمعلم بمراقبة ما تقراأ 

اأنت اأو اأي متعلم.

�ساأل اأبو �سالح عن ثمن هذا الجهاز العجيب الذي �سيجعل االأعمى 

كالب�سير في القراءة والمطالعة، فقال الوزير:

- كل �ســـيء يهون في �سبيل ال�سعوبـــات التي تعتر�ص ولدي ال�سيخ 

�سالح، وتعينه على اأن يكون كفئاً لزمالئه في الجامعات.

هجـــم اأبـــو �سالح على يد الوزيـــر، واأخذ يقّبلها ويدعـــو ل�ساحبها، 

والوزير يحاول �سحبها من بين كّفيه القويتين، فال ي�ستطيع.
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الف�سل التا�سع





نجـــح م�سروع مركـــز االأبرار نجاحاً باهـــراً، و�ســـار المركز كخلية 

النحـــل، التالميذ ال�سغار يتعلمون في النهار، واالأميون الكبار يتعلمون 

فـــي الليـــل، ولجنة تحفيظ القـــراآن تعمل في الم�سجـــد والغرف التي 

األحقوهـــا به، والور�سة ال�سغيرة �سارت كبيرة، وكثر العاملون فيها من 

المكفوفين ومن المب�سرين، ومدر�سة المكفوفين نجحت هي االأخرى، 

وكثر المنت�سبون اإليها من القرى والبلدات القريبة والبعيدة، بل انتقل 

اإليها للتعلم فيها بع�ص االأكفاء من اأبناء المدينة، وكثرت اأوقاف المركز، 

وارتفـــع �ســـاأن ال�سيخ �سالـــح الذي اأنهـــى درا�سته في كليـــة ال�سريعة، 

وانت�ســـب اإلـــى ق�سم الدرا�ســـات العليا في الجامعة، ولكـــن درا�سته لم 

ت�سرفـــه عن قريته، وال عـــن مركز االأبرار، فقد كان يتردد عليهما في 

االأ�سبوع مرتين... لقد ق�سم وقته ق�سمين، للجامعة وللمركز.

كان ي�سرف بنف�سه على المركز، على الرغم من وجود االإمام الذي 

تفـــّرغ للمركز، و�سغل نف�سه بـــه، فال يكاد يُرى اإالَّ فيه.. لقد وّزع وقته 

بين المركز والم�سجد، فاإذا �سها عن المركز يوماً، اأّنب نف�سه وعاقبها، 

واعترف لل�سيخ �سالح بتق�سيره، وطلب منه اأن ي�ستغفر اهلل له، اإ�سافة 

اإلى ا�ستغفاره هو، مخافة اأن يكون تق�سيره من باب االإهمال المتعّمد، 

وهذا خيانة ال ير�سى بها.

كان ال�سيخ �سالح يتابع ما ي�ستجّد في مجال تعليم المكفوفين، فاإذا 

�سمع اأو قراأ عن ابتكار جديد، �سارع اإلى الوزير ي�ستعين به في تاأمينه 

له، بحكم عالقاته مع الجامعات واالأو�ساط الثقافية العربية والغربية، 

وكان ال�سيخ �سالح ينقل ما يتعلمه اإلى تالميذه المكفوفين في المركز، 

والي�ستاأثر ب�سيء لنف�سه، وال ي�سّن عليهم بمعرفة اأو علم.. ولهذا اأحّبه 

�سائر المكفوفين، و�سار مالذهم، يلجوؤون اإليه كلما حزبهم اأمر، فيحّل 

لهـــم م�سكالتهم، ويق�سي لهـــم حاجاتهم، وي�ساعـــد الفقير والمحروم 

والمري�ص والمدين، وكانت اللجنة ورئي�سها الوزير قد فّو�سوه ب�سرف 

اأي مبلغ يرى �سرورة �سرفه في المجال الذي يراه.
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وقـــد �ساعـــده هذا علـــى تقديم العـــون لمنت�سبـــي المركـــز، في�سّد 

ديـــن هـــذا، ويداوي ولـــد ذاك، وي�ستـــري الهدايا، ويقّدمهـــا اإليهم في 

المنا�سبـــات، والكّل را�سون عنه، وعن ح�ســـن ت�سّرفه في اإدارة المال 

واالأعمـــال، حتـــى �سار ا�سمه علـــى كل ل�سان،  و�ســـارت قرية الطيبة 

ومركـــز االأبـــرار حديث ال�سحافـــة والنا�ص، وكلّهـــم يتحدثون عن ذلك 

ال�ساب االأعمى المثقف الذي بداأ من ال�سفر، ثم هّياأ اهلل له من يعينه 

على تحقيـــق طموحاته واأهدافه ال�سامية، فخدم قريته اأعظم خدمة، 

بنـــى فيها مركـــز االأبرار بفروعه وت�سعباته، ومّهـــد دروبها المتربة، ثم 

�سعى اإلى تعبيدها وو�سلها بالمدينة، وحفر بئراً ارتوازية لي�سرب منها 

اأهـــل القرية، بدالً من المياه الملوثة التي كانوا يجمعونها من االأمطار 

ال�سحيحة ثم جلب اإليها الكهرباء، حتى �سارت واحة داخل �سحراء.

وتحدثـــت ن�ســـاء القرية عن هـــذا ال�ساب االأعمـــى الزاهد الذي لم 

يتزوج حتى االآن، مع اأنه تجاوز الع�سرين، وهي �سّن الزواج في القرى، 

ب�سنوات، وهو ما لم يعتد عليه اأهل القرية، قالت اإحداهن الأّمه:

- لماذا ال تزوجين ابنك ال�سيخ �سالح؟

فاأجابتها:

- حتى ياأتي الن�سيب.

قالت امراأة ثانية:

- الن�سيب ال ياأتي.. الن�سيب ياأمرك اأن تذهبي اإليه.

وقالت ثالثة:

- كّل بنات القرية يتمنين الزواج منه.

وقالت رابعة:
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- بنتي مثاًل كانت تقول لبنات عمها: لو خطبني ال�سيخ �سالح لوافقت.

فقالـــت لهـــا بنت عمها: ولكنـــه اأعمى، فرّدت عليهـــا بنتي: �سحيح 

ولكنه اأف�سل من مئة (مفّتح).

وكانـــت اأّم �سالـــح تتمّنى لو يوافق �سالح على الـــزواج، لزوجته من 

بنـــت اأبي معن، تلك الفتـــاة الجميلة التي تقول للقمر البدر: غب حتى 

اأجل�ص مكانك.

حّدثت اأباه بما ت�سمع من ن�ساء القرية، واأبدت تخّوفها من اأن تذهب 

بنـــت اأبـــي معن من اأيديهم، فخّطابها كثر، وهي بنت رائعة، واأبوها من 

وجهـــاء القرية ومن اأغنيائها، و�سوف يجّهز بنته باأح�سن جهاز واأغاله، 

وقد ي�ستري لهما بيتاً جمياًل، الأنها بنت مدّللة، ويحّبها كثيراً.

قال اأبو �سالح:

- ونحن من ب�سطاء القرية ومن فقرائها، وابننا اأعمى.

م�سحت دمعة هربت من عينها وقالت:

 - يا ح�سرة عليك يا ولدي يا �سالح... لو كانت لك عينان مب�سرتان، 

وراأيـــت بهما فطومة بنت اأبي معن، لقّبلَت يـــدّي وراأ�سي، وطلبت مني 

اأن اأخطبها لك.. لكن.. يا ح�سرة... اأنت ال ترغب في الزواج، الأنك ال 

ترى، وال تعرف القبح من الجمال.

خنقتها العبرات، فبكـــت واأن�سجت بحرقة، وزوجها يحاول تهدئتها 

ولكن بال جدوي...

نه�ســـت اإلـــى البـــاب ونـــادت ابنهـــا �سالحـــاً، فخـــّف اإليهـــا �سالح 

مذعوراً:

- ماذا بك يا اأمي؟ خيراً اإن �ساء اهلل.
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قالت في بكاء:

- من اأين ياأتيني الخير، واأنت تح�سه باأّمك، وال تنّفذ لها طلبها.

قال �سالح:

- اأعوذ باهلل يا اأمي.. اإذن اأنا ولد عاّق وال اأدري.

قال اأبو �سالح:

- ل�ســـت عاقـــاً يا ولدي.. ليت كلَّ االأبناء يكونون مثلك..اهلل ير�سى 

عليك يا ولدي.

وقالت اأم �سالح:

- ا�سمعني يا ولدي.. فطومة بنت اأبي معن، اأريدها كّنة لي... واهلل 

يا ابني مثل القمر، ولكّن عيبك اأنك ال ترى.

�ساح اأبو �سالح:

- افهمي ما تقولين يا امراأة.. عيب.. حرام..

قالت:

- الذي يقول الحقيقة تقول له: عيب.. حرام.. األي�ص ابننا اأعمى؟

ف�ساح بها اأبو �سالح من جديد:

- اأم �سالح!.

قالت:

- ابنـــي اأعمـــى، ولكنه اأف�سل من كل (المفتحين).. اأنا اأعرف ابني، 

واأحّبه، واأريد له الخير، ولكنه ال يفهم.
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�سمَّ �سالح اأّمه اإليه وقال:

- هذا راأيك فّي يا اأمي، الأني ولدك، وكما يقول المثل:

�ساح اأبو �سالح:

- دعنا من اأمثالك اأنت االآخر يا �سالح، وقل الأّمك: هل ترغب في 

الزواج حتى تخطب لك الفتاة المنا�سبة؟

�ساحت االأم:

- رغب اأم لم يرغب.. اأنا اأرغب .. اأريد اأن اأزّوجك لترتاح وتريحني 

يـــا ولدي.. اأريـــد اأن اأرى اأوالدك قبل اأن اأموت، فال�سم�ص �سارت على 

الحيطان، وقاربت اأن تغيب.

قال �سالح في رفق:

- توّكلي على اهلل يا اأمي، فاأنت ما زلِت في عزِّ �سباِك و�سبابك.

�ساحت:

- اإذا اأردت اأن اأذهب اإليهم االآن الأخطبها لك، ذهبت.

�َسَفَق اأبو �سالح كّفاً بكّف وهو يقول:

- الحول وال قوة اإال باهلل.. جّنت المراأة.

وقال �سالح:

- تذهبيـــن االآن يـــا اأمـــي في هذه الليلـــة الباردة؟ ال�سبـــاح رباح يا 

اأمي.

قالت في فرح:
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- قبل اأن اأعجن عجيني اأذهب اإليهم.

- الحول وال قوة اإالباهلل.

قال �سالح:

- �ساأفتر�ـــص اأنهـــم ير�ســـون بي زوجـــاً البنتهـــم، واأن البنت تر�سى 

الزواج من هذا ال�سعيف االأعمى.. ولكني �ساأ�سلّي �سالة اال�ستخارة.. 

�ساأ�ستخير ربي قبل الخطبة.

قالت اأم �سالح:

- ال تعّذب روحك يا ولدي.. قلت لل�سيخ محمد االإمام اأن يعمل لك 

ا�ستخارة، واأخذت له من اأثرك، و�سوف يعطينا النتيجة غداً.

�ساأل �سالح:

- هل قال لك هو ذلك؟

- ال... اأنـــا لم اأره.. كان في المركـــز.. ما �ساء اهلل... االإمام ع�سق 

المركز.. ال يراه اأحد اإال فيه.

- اإذن..

- اإذن..اأّمـــك التُْغلَُب يا ولدي... ذهبت اإلـــى زوجته، واأعطتها اأثراً 

منك، وطلبت منها اأن يعمل زوجها لك ا�ستخارة.

تنّهد �سالح:

-الحمـــد هلل.. واهلل لو كان االإمام اأخذ منك االأثر، ووعدك ب�سيء، 

الأقمت عليه الدنيا.

- لماذا يا ولدي؟ الأنه يريد م�سلحتك؟
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- ال.. الأن الذي يفعل هذا.. اأعوذ باهلل.. اأعوذ باهلل.

قال اأبو �سالح:

- ا�ستخـــر اهلل يا ولدي ح�سبمـــا جاء في ال�سّنة النبوّية، ثم ا�ست�سر 

االإمام في خطبتها.

�ساحت اأم �سالح:

- وما َدْخُل االإمام بهذا؟ هل هو �سيخطب ويتزوج اأْم �سالح؟

 قال اأبو �سالح:

- يا اأم �سالح.. يا اأّم �سالح.. ما خاب من ا�ستخار، وال ندم من ا�ست�سار.

قالت:

ا�ستخـــرت اأم لم ت�ستخر.. ا�ست�ســـرَت اأم لم ت�ست�سر.. �ساأخطب لك 

فطومة، واأزّوجك منها، واأك�سر عيون كّل الذين خطبوها.

قال �سالح مبت�سماً:

- تك�سرين عيونهم بهاتين العينين المطفاأتين يا اأمي؟

نعْم... بعينيك العمياوين هاتين يا ولدي، و�سوف ترى.

واأجه�ست بالبكاء.

قال اأبو �سالح:

- قم اإلى فرا�سك يا ولدي، فقد انت�سف الليل اأو كاد.

قالت اأّم �سالح:
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- ال تن�ص �سالة اال�ستخارة.. التقل لي: ن�سيت... مفهوم؟

- مفهوم يا اأمي.

جـــّدد �سالح و�سوءه، ثم �سلّى �سالة اال�ستخـــارة ودعا دعاءها، ثم 

ا�ستلقى على �سريره، ي�ستغفر ربه، ويدعو دعاء النوم. 

عند اأذان الفجر كانت اأّمه تهزه وتوقظه:

- قـــم يـــا �سيخ �سالح... قل لي ماذا راأيـــت في منامك.. هل اأذهب 

الأج�َص نب�سها ونب�ص اأهلها؟

قال �سالح، وهو يتح�س�ص �ساعته ليعرف الوقت:

- هل �سليت الفجر يا اأمي؟

- ال.. �ساأ�سلي معك... اأم اأنك �ستذهب اإلى الم�سجد؟

- طبعاً �ساأذهب اإلى الم�سجد... يا اهلل... يا رحمن.. يا رحيم.

قالت في لهفة:

- قل لي.. ماذا راأيت في منامك! حنطة اأم �سعيرة؟

- لم اأر �سيئاً يا اأمي.

األم ت�سل �سالة اال�ستخارة؟

- بلـــى... �سلّيت، ودعـــوت، و�سوف يي�سر اهلل لي ما يراه خيراً لي، 

في الزواج منها اأو عدمه.
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قالت:

- على اأي حال.. اذهب اإلى الم�سجد، وا�ساأل االإمام عّما راأى في منامه.

بعـــد �سالة الفجـــر، جل�ص ال�سديقـــان الحميمان: �سالـــح واالإمام، 

وتحدثـــا في اأحـــوال المركز وما �سيفعالنه في هذا اليوم، ولم يتطرقا 

اإلى اال�ستخارة اأو الزواج اأو اأّي �سيء اآخر ال �سلة له بمركز االأبرار.

افتـــرق الرجـــالن، كّل اإلـــى بيتـــه، واإذا اأّم �سالـــح بالبـــاب ترتجف، 

وت�ستقبل ولدها �سالحاً بقولها:

- قال حّية قال.. واهلل �ساحبك هو الحّية.. وحن�ص اأي�ساً.. ولكنك، 

يا ح�سرة، ال ت�ستطيع اأن ترى وجهه االأ�سود كالحن�ص.

�سحبهـــا من يدها اإلـــى الغرفة وهو ي�ساألها عّما دعاها اإلى الوقوف 

في الباب في هذا ال�سباح البارد، حتى �سار ج�سمها يختلج ويرتجف 

من البرد، فقالت:

- �ساحبـــك ال�سيـــخ محمد.. هـــذا الحن�ص هو الـــذي جعلني اأقف 

هاهنا اأنتظرك، الأرى ما تفعل ا�ستخارته بك.

- عن اأي ا�ستخارة تتحدثين يا اأمي؟

- األـــم يقـــل لك ما راآه في منامه؟ ليتـــه كان اأعمى حتى ال يرى.. ال 

في يقظته وال في منامه.

ا�ستغفـــر �سالح رّبه على هـــذا الذي ي�سمع في هذا ال�سباح، وتذكر 

مـــا قالته اأّمه في الليلة الفائتة، فعاد االبت�سام واالطمئنان اإلى نف�سه، 

وقال الأمه في حّب:

- هل راأيت االإمام يا اأمي؟
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- ال.. لم اأره، وال اأريد اأن اأرى هذا الحن�ص.

- حرام يا اأمي.. وال تنابزوا باالألقاب... هكذا ياأمرنا اهلل تعالى في 

كتابـــه العزيز... ثم ... اأرجـــوك اأن تحّدثيني من البداية، اإلى النهاية، 

حتى اأفهم، فاأنا االآن َطلَْطِميْ�ص من الجمعة اإلى الخمي�ص.

- حا�ساك يا ابني... الَطلَْطِمي�ْص هو، اأّما اأنت، ف�سّيد العارفين.

ا�ستغفـــر �سالـــح وحوقل ثم عـــاد اإلى رجائهـــا اأن تحّدثه عما جرى 

ليفهم..

ا�ستجمعت االأّم �سجاعتها وقالت:

- راأى ال�سيـــخ محمـــد في منامه اأن حّية جميلـــة االألوان، لم ير في 

ـــك بج�سدها البارد، واأنـــت تحاول االبتعاد  حياتـــه مثلهـــا، تريد اأن تلفِّ

عنهـــا، الأنـــك خائف منها، واأنـــا اأّمك اأقول لك: تحّملهـــا يا �سالح.. ال 

تبتعد عنها يا ولدي.

هـــذا هو المنام الذي راآه �ساحبك االإمام في اال�ستخارة، عمى اهلل 

عينيه حتى اليرى مثل هذا المنام المخيف.

�ساألها �سالح:

- متى راأيته يا اأمي حتى يحكي لك هذا المنام؟

- بعد اأن ذهبت اأنت اإلى الم�سجد، �سليت الفجر وحدي، ثم ذهبت 

اإلى بيته، وكان هو في الم�سجد فق�ست زوجته هذا المنام علّي.

قال �سالح:

- ولكنه لم يذكره لي.

قالت في انفعال:

166



- الأن وجهه اأ�سود.. وقلبه اأ�سود، فكيف يحكيه لك؟

ا�ستغفر �سالح من جديد وحوقل، ثم قال:

- اأين اأبي؟

- ذهـــب اإلى الحقل... كاأن الحقل �سيطيـــر.. قلت له: اجل�ص حتى 

يعـــود �سالـــح ونفطر معاً، ولكنـــه ركب راأ�سه، واأ�ســـّر على الذهاب... 

هكذا هو، راأ�ص ياب�ص مثل هذا الحطب الذي نتدفاأ على ناره.

ابت�سم �سالح وقال:

- اإذن ننتظره حتى يعود لنفطر معاً.

هجمت عليه، وقّبلته بين عينيه، وقالت:

- كـــم اأنـــت طيب يـــا ولدي.. اآه لـــو اأن هاتين العينيـــن مفتَّحتان... 

ولكن.. ال يهّمك، فقلبك مفّتح، وعقلك مفّتح والحمد هلل.

- الحمد هلل، واألف �سكر هلل، فقد غمرني بف�سله يا اأمي وبكرمه.

قالت في حزن:

- لكنه ال يكملها مع اأحد..

- ا�ستغفـــر اهلل يا اأمي.. هذا الـــكالم ال يجوز ... ا�ستغفري اهلل يا 

اأمـــي، فاأنت امـــراأة موؤمنة والحمد هلل، و�سوف نذهـــب هذا العام اإلى 

الحج معاً... اأنت، واأبي، واأنا اإن �ساء اهلل تعالى.

فرحـــت اأم �سالح، وكادت تزغرد، لـــوال اأنها تذّكرت تعليمات �سالح 

فـــي هذا ال�ساأن، ثم غا�ست الفرحة من وجههـــا، وحلّت الكاآبة محلّها 

كهالـــة �سفـــراء، واأح�ـــص �سالح بما اعتراهـــا بفطنته ومعرفتـــه باأّمه، 
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ف�ساألها:

- ما راأيك يا اأمي؟ ظننتك �ستطيرين من الفرح لهذا الخير.

قالت في ترّدد وحزن:

- يـــا ليـــت يا ابني يا ليت، فالعين ب�سيـــرة واليد ق�سيرة، والذهاب 

اإلى الحج ُمْكِلٌف جداً يا ولد ولي�ص مع اأبيك اإال ما ي�سرفه علينا يوماً 

بيوم.

قال �سالح:

- اّدخـــرت بع�ـــص المـــال الذي كنـــت اأك�سبه من هنـــا وهناك، وهو 

يكفينا للحج.

فتحت عينيها جيداً وقالت:

- احذر من الحرام يا ولدي.. مال المركز حرام، وال يجوز اأن تاأخذ 

قر�ساً منه، احذر اأن تمّد يدك اإليه. ظهر ال�سرور في وجه �سالح، وهو 

ي�سمع تحذير اأّمه من المال الحرام، وقال:

- بارك اهلل فيك يا اأمي.. اأنت تعلمين اأّن يدي لم تمتّد اإلى الحرام 

واأنـــا �سغير جاهـــل،  فكيف تمتد االآن وقد كبـــرت، وتعلمت ، و�سرت 

اأميز الحالل من الحرام.

قالت:

- القطـــة تعرف الحالل والحرام، وتمّيـــز بينهما، فاإذا األقيت اإليها 

قطعـــة لحـــم اأو جبن اأكلتهـــا اأمامك، واإذا �سرقتها هربـــت بها، واأكلتها 

بعيـــداً، ومـــع معرفتها هذه، فاإنها ت�سرق، وقـــد تحلّل لنف�سها ال�سرقة، 

وهي حرام، باأنها جائعة، واأن اأوالدها ال�سغار العميان جائعون، اأو اأنها 

�سوف تتوب بعد هذه ال�سرقة.
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وهكـــذا يفعل بع�ص النا�ص، يعرفون وينحرفون، وي�سوغون الأنف�سهم 

اأكل المال الحرام، ويطعمون اأوالدهم وزوجاتهم من المال الحرام دون 

اأن يرّف الأحدهم جفن، ودون اأن ترتجف يده اأو تتجمد وهي تمتد اإلى 

المال الحرام.

ان�سربـــت دمعتان من عيني �سالح، وربت على كتف اأّمه، وحمد اهلل 

على فهمها هذا، وعلى تقواها وورعها، ثم قال:

- اطمئني يا اأمي، ف�سوف تحّجين بمال حالل.

قالت في �سعادة:

- الحمـــد هلل يا ولـــدي .. فاأنت تعرف الحـــالل والحرام اأكثر مني 

اأنـــت عالم، واأنا جاهلة، ولكني اأتعلم مـــن اأبيك، ومن االإمام، ومن هنا 

وهنـــاك.. ثـــم.. اأنا ما زلت اأذكر حديثك مع ابـــن الجيران الذي �سرق 

بي�ستيـــن من اأمه، واأعطاك واحدة منهما، فاأبيت اأن تاأخذها ون�سحته 

اأن يعيـــد البي�ستيـــن اإلى القّن، واأقنعته بذلـــك، فاأعادهما.. هل تتذكر 

هذه الحادثة يا�سالح؟

َغ �سرقته تلك باأنها من  - وهل اأ�ستطيع اأن اأن�ساها يا اأمي؟ لقد ت�سوَّ

قنهم، ومن دجاجهم.

فقلـــت له: لماذا ال تاأخذ البي�ستين بمعرفة اأمك؟ فقال: ال تر�سى، 

و�سوف ت�سربني، ولذلك �سرقتهما.

قلت له: اأراأيت؟ اأنت تقول: �سرقتهما.. وال يهم اأن تكون ال�سرقة من 

اأّمك اأم من غريب.. كلها �سرقة.

م�سحت االأّم دموعها وهي تقول:

-  واأنـــا لـــم اأرك ت�ســـرق، ولم اأ�سمـــع اأحداً يتهمـــك باأمانتك، ولكن 

ال�سيطان لم يمت يا ولدي، ال�سيطان �ساطر، ويعرف كيف يحتال على 
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النا�ـــص، ولذلك �ساألتك، حتى ال نحـــّج بمال حرام، فيذهب تعبنا هباء 

منثوراً، الأن اهلل ال يتقبل الحجَّ بالمال الحرام.

- ال يتقبـــل الحج وغير الحـــج بمال حرام... ال يتقبل ال�سدقة، وال 

الزكاة، وال التبرع، وال اأي �سيء اإذا كان من حرام.. فاطمئني يا اأّمي.

قالت:

- قال: اأو لم توؤمن؟ قال: بلى.. ولكن ليطمئن قلبي.

قال �سالح:

 - بـــارك اهلل فيك يا اأمـــّي.. تقولين: جاهلة واأنت تحفظين الكثير 

مـــن كتـــاب اهلل تعالى، وتفهمين مـــا تحفظين وتقرئيـــن، وت�ست�سهدين 

ببع�ـــص مـــا تحفظين؟.. هنيئاً لنا بك يا اأمي، فقـــد ربيتمانا اأنت واأبي 

على ال�سدق، والدين واالأمانة، واالأخالق الفا�سلة، واأطعمتمانا حالالً 

طيباً، فما نبتت لحومنا من حرام، وهلل الحمد.

�سكت �سالح لحظة ثم قال:

- ولكن.. هل ت�سمعين ن�سيحتي يا اأمي؟

قالت وهي ت�سحك:

- اأعرفها..

ومّدت ل�سانها الطويل، واأم�سكته باأ�سبعيها، وتابعت تقول:

- هـــذا.. اأنا اأعرف اأن ل�ساني طويـــل، ويحب الكالم وكثرة الكالم، 

وكم دعوت اهلل اأن يلجمه كما نلجم الحيوانات، ولكن اهلل لم ي�ستجب 

لي... لي�ص بيدي.
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وعندما ّهم �سالح بالكالم، و�سعت كّفها على فمه، وقالت:

  - تريد اأن تقول يا ولد... ادع اهلل بظهر الغيب.. اأم اأنك فقدت الحياء؟

قال �سالح في �سرور:

- افتقدت الحياء وخانني الذكاء يا اأمي.

قالت في مرح:

- لي�ست هذه هي المرة االأولى التي يخونك التوفيق فيها.

- هـــذا �سحيح يـــا اأمي.. فاأنا كثير االأخطـــاء.. غفر اهلل لي والأبي 

ول�سائر الم�سلمين.

قالت:

- اأما خانك التوفيق في رغبتك الذهاب اإلى الحج قبل زواجك؟ األم 

يقولوا: »الزواج قبل الحجاز«؟.

قال �سالح:

- اأرجـــوك يا اأمي، دعينا من الـــزواج، فاأمامي عدة �سنوات الإكمال 

درا�ستي.

قالت:

- لعلـــك خفـــت من منام ذلك الحن�ص؟ ال.. ال تخف يا ولدي.. فمن 

غير المعقول اأن تكون فطومة هي تلك الحية.. م�ستحيل.. ا�ساألني اأنا 

عنها.. فاأنا اأعرفها  منذ ولدتها اأمها.. اطمئن يا ولدي، وما راآه االإمام 

في المنام اأ�سغاث اأحالم.

- اإذن .. لماذا كلّفت الرجل بعمل ا�ستخارة؟
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- لـــو كنت اأعرف اأنه �سيـــرى المنام ال�سخيف ما كلفته، ثم اأنا كنت 

اأظنه من اأ�سحـــاب االأنفا�ص الطاهرة، واأنه �سيرى مناماً جمياًل نرتاح 

اإليه، واإذا هو يرى حّية.. حّية في عمامته اإن �ساء اهلل.

�سحك �سالح حتى ا�ستلقى على قفاه، ونه�ست اأّمه وهي تقول:

- �ساأح�سر الفطور، قبل اأن ياأتي من ياأخذك واأنت على الريق.

وخرجت من الغرفة وهي تقول:

- قال حية قال.. الحيَّة تاأكل راأ�سه.

قـــرع باب الدار، وخرج �سالح م�سرعـــاً ليفتح الباب، فهو يعرف اأن 

االإمام هو الذي يقرع الباب، فقد اعتاد على قرعه.

وقـــف معه خـــارج الدار، و�ساأله عـــن اال�ستخـــارة والمنام، ف�سحك 

وقال:

- ما جئت اإال من اأجلهما.

- لماذا لم تحدثني عن المنام في الم�سجد؟

- الأني ما كنت اأعرف عنه وعن اال�ستخارة �سيئاً.

- وهل عرفت بعد اأن ذهبت اإلى بيتك؟

- نعم..حكت لي زوجتي عنهما.

- كيف تحكي لك عن منام اأنت راأيته؟

ف�سحك ال�سيخ محمد، وقال:
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- دعنا ندخل فالبرد �سديد.

- ولكن الوالدة م�ستنفرة، وقد ت�سمعك كالماً يوؤذيك.

- ال باأ�ص ... دعنا ندخل اأوالً.

بعـــد اأن ا�ستقّر المقام بال�سيخ محمـــد، حدث �سديقه �سالحاً عما 

جرى:

- زوجتي الم�سون، يا �ساحبي، حاّطة عينيها على فطومة، تريد اأن 

تخطبها الأخيها، ولذلك توّرطت مع والدتك بهذا المنام الكاذب.

- كيف؟

- ب�سريـــح العبارة، زوجتي لم تقل لي �سيئاً عن اال�ستخارة، وال عن 

االأثر الذي جاءت به اأمك من اآثارك .. خذه.

مـــّد �سالح يده، واأخذ قطعة قما�ص كانت اأمه اقتطعتها من قمي�ص 

له، و�سحك الرجالن على ال�سذاجة والخرافات لدى الريفيات االأميات 

الم�سكينات، ثم قال ال�سيخ محمد:

- ق�ّســـت علـــّي زوجتي ما جرى، فقد وعدت والدتك باأن اأعمل لك 

ا�ستخارة، ولكنها لم تقل لي، الأني عندما عدت اإلى البيت كانت نائمة، 

وفجـــر هذا اليوم جاءت اأّمك ت�ســـاأل عّما راأيت في منامي، فاخترعت 

لهـــا ق�ســـة الحيـــة التي تريـــد اأن تلف علـــى عنقك اأو علـــى بدنك، ال 

اأدري.

�سحك ال�سيخ �سالح، ثم قال:

- ال بـــّد اأنها اخترعت هذا المنـــام، حتى تبعدها عن بنت االأخ اأبي 

معن، لتخطبها الأخيها.
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- �سحيـــح .. هـــذا ما جرى.. ولكن.. احذر اأن تقـــول للوالدة �سيئاً 

من ذلك.

- اأعـــوذ بـــاهلل لو عرفت هـــذا، لكانـــت ف�سيحة وقطيعـــة اأبدية.. 

�ساأتدبـــر االأمر معها، وبارك اهلل لحميك بتلك البنت التي لم اأفّكر بها 

وال بغيرها.، ولكْن.. ماذا اأ�سنع مع اأّمي.

- اأعانك اهلل، واأعان اأباك، واأعانني على زوجتي طيبة القلب، التي 

تورطنـــي كّل مـــرة بورطة.. اإنهـــا تريد مفاخرة رفيقاتهـــا، فال ترى ما 

تفاخر به �سواي.

وانطلـــق ل�سان االإمام يقلد �ســـوت زوجته التي تحّب الفخر فيما ال 

فخر فيه، على حّد قول زوجها:

- زوجـــي �سيـــخ وال كل الم�سايـــخ.. ا�ستخارتـــه ال تخيـــب... دعاوؤه 

م�ستجـــاب.. عالم ي�ستطيع اأن يك�ســـر روؤو�ص كل العلماء في المدينة.. 

وهكذا.

قال ال�سيخ �سالح وهو يم�سح دموعه من �سدة ال�سحك:

- هنيئـــاً لك بهـــذه الزوجة.. تقول العرب: كل فتـــاة باأبيها معجبة، 

ولكن ن�ساء قرية الطيبة معجبات باأزواجهن واأوالدهن.
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الف�سل العا�رش





كان توفيق اهلل حليف العاملين في المركز، فقد كانوا يعملون بجد 

واإخال�ـــص من اأجل اإ�سعاد النا�ص الب�سطاء الفقراء الذين توافدوا اإلى 

مركز االأبـــرار، وكانوا مثاليين في الجـــّد واالجتهاد واالن�سباط، فقد 

�سعـــروا باإخال�ص العامليـــن فيه، من الوزير الذي يراأ�ســـه، اإلى االإمام 

الـــذي يتولـــى �سوؤونه االإداريـــة والتعليميـــة، اإلى اللجنـــة الوقفية التي 

تبـــذل جهـــوداً م�سنية لتاأمين اأكبر قدر من االأوقـــاف للمركز، لت�سمن 

لـــه الم�ستقبـــل وال�سمود في وجه العوا�ســـف التي قد يتعر�ص لها في 

الم�ستقبل القريـــب اأو البعيد... اإلى ال�سيخ �سالح الذي يعّد المحرك 

االأ�سا�سي للعاملين في المركز، والبركة التي تجلب التوفيق واالإعانات 

واالأوقاف، والثناء الح�سن للمركز.

كان العاملون في مركز االأبرار ي�سعون لتخلي�ص المنت�سبين اإليه من 

�سائر األوان الظلم، مهما كلّفهم هذا من جهد ومال و�سهر ونَ�َسب.

كانوا يعملون ب�ســـدق لتنمية قدرات اأولئك البائ�سين، ليتغلبوا على 

متاعـــب الحياة وم�سكالتها، وكان كل واحد مـــن اأع�ساء اللجنة العليا 

للمركز قدوة الأبناء المركز، في الحّب، والتعاطف والتعاون فيما بينهم، 

حتـــى �ساروا كالج�سد الواحد حقيقـــة، اإذا ا�ستكى منه ع�سو، تداعى 

له �سائر الج�سد بال�سهر على تخلي�ص ذلك الع�سو مما ي�سكو منه من 

الحاالت المر�سّية، المادّية والمعنوية.

وكانت توجيهات ال�سيخ �سالح، وتوجيهات االإمام، ذات اأثر فعال في 

نفو�ص اأبناء المركز عامة، والمكفوفين خا�سة.

كان ال�سيـــخ �سالـــح يعر�ص الحقائق الجديدة عـــن الروح االإن�سانية 

للمكفوفيـــن، وعـــن طبيعـــة عالقتهم بالعالـــم، عر�ساً وا�سحـــاً محّبباً 

يعينهـــم على مواجهة حياتهم ال�سعبة في هذه الحياة، كان يزرع فيهم 

الـــروح االإن�سانية، ويرى اأنهـــا عندما تتحقق فيهم، فاإنها �سوف ت�سفي 

قيمة جديدة على تجاربهم الحياتية، وكثيراً ما ي�سرب لهم االأمثال من 

تاريخنـــا النا�ســـع، من �سيرة �سيد الخلق محمد �سلى اهلل عليه و�سلم، 
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و�سيـــرة اأ�سحابه الكرام، ر�سوان اهلل عليهم، ومن �سير ال�سالحين من 

التابعين وتابعيهم، اإلى الع�سر الحديث.

كان ينتقـــي مـــن تلك ال�سير ما ينا�سبهم، ويمنحهـــم الثقة باأنف�سهم، 

ليعتمـــدوا عليها، بعد اعتمادهـــم على اهلل الرحمن الرحيم، في �سائر 

اأحوالهـــم، وكان ي�سعى جاهداً من اأجل تاأهيلهم ليعي�سوا حياة طبيعية 

في مجتمعاتهم، دون ُعَقٍد، اأو مرّكبات نق�ص.. وكان ي�ستخرج مهاراتهم 

وي�سقلها، حتى تبدو للعيان على خير �سورة.

كانـــت درو�سه للمكفوفين مثاليـــة، ح�سرها الوزير مرات، وكان في 

كل مـــرة يبـــدي اإعجابه باأ�سلوب ال�سيخ �سالـــح المثير لالنتباه، ولحب 

اال�ستطـــالع الذي يجّرهم اإلى اإثارة اأ�سئلة كثيرة، ومثيرة، وكان ال�سيخ 

�سالح يجيبهم عليها بعقالنية مده�سة، وعندما �ساأله اأحدهم، والوزير 

جال�ص في ال�سف ي�ستمع اإلى ال�سيخ �سالح:

- من اأين لك كل هذا العلم واالطالع يا �سيخ �سالح؟

اأجابه بثقة عالية بنف�سه:

من المثابرة على المطالعة يا �سديقي..

قال اآخر:

- اأنـــت، يا�سيـــخ �سالح، عنـــدك مـــن االآالت واالأجهـــزة والنا�ص ما 

ي�ساعـــدك علـــى القراءة والكتابـــة، اأما نحن، فلي�ـــص عندنا �سوى هذه 

الم�سطرة، وهذا المخرز.

قال �سالح:

- كاأنـــك تريـــد اأن ت�سمع مطالبك لمعالي الوزيـــر... على اأّي حال، 

معاليه يجيبك على هذا الكالم.
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نه�ـــص الوزيـــر عن كر�سّيـــه، وتنحنح ليلفـــت انتبـــاه المكفوفين، ثم 

قال:

- ما راأيك يا �سيخ �سالح في كالم االأخ؟

قال �سالح:

- طلباتـــه كلّها في محلّها، فالذي هياأتموه لي يا معالي الوزير، هم 

محرومون منه.

قال الوزير:

- اطمئنـــوا يـــا اأوالدي.. �ســـوف نوؤّمـــن لكم كل مـــا ي�ساعدكم على 

متاعب الحياة.

فهتـــف المكفوفـــون للوزيـــر، ودعوا له بطـــول العمر، مـــع ال�سحة 

والعافية، وهبَّ اأحدهم قائماً ورفع كلتا يديه اإلى ال�سماء ودعا:

- اللهّم حّقق لمعالي الوزير ما ي�سبو اإليه في هذه الحياة.

ن االآخرون، واأّمن معهم �سالح: واأمَّ

- اآمين.. اآمين.. اآمين... يا رب العالمين.

ابت�سم الوزير وقال:

- بـــارك اهلل فيكـــم يا اأوالدي.. ولكني اأرجوكم اأن تدعوا لي بح�سن 

الختـــام، فقد �سار م�ستقبلي خلف ظهري، وقـــد اأعطاني اهلل الكريم 

اأكثر مما اأ�ستحق والحمد هلل على كل حال.

قال �سالح في تاأثر:

- بـــارك اهلل فيكم يا معالي الوزير، واأطال عمركم، وبارك لكم في 

اأهلكم، واأوقاتكم، واأموالكم، يا اأبا الفقراء وال�سعفاء والم�ساكين.
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قال الوزير:

- البركة فيك يا �سيخ �سالح يا ولدي.. واإذا داهمني الموت، ف�سوف 

يكون هوؤالء ال�سباب اأمانة في عنقك. اأرجو اأن توؤّمن لهم كّل ما يحتاجون 

اإليـــه، واإذا كانت ميزانية المركـــز ال ت�سمح، اأو ال تفي بالمطلوب، فاأنا  

جاهز.. خبرني يا ولدي الأوؤّمن لك ما  تطلب ويطلبون.

علـــت هتافـــات االأكفاء من جديد، فلم يملـــك الوزير دموعه ثم وّدع 

�سالحـــاً وتالميذه، وغادر ال�سّف، وهو في غاية التاأثر الذي لم يخف 

علـــى �سالح وتالميذه المكفوفين الذين �سعـــروا بحال الوزير، فهتفوا 

لـــه، وعـــال هتافهم حتى و�سل اإلـــى م�سامع من في الخـــارج، فاأعلموا 

االإمام، وجاء االإمام على عجل، ليرى منظراً عجباً.. تقّدم من �سالح، 

و�ساألـــه عّما يجري في ال�سف، فلم ي�ستطع �سالح الرّد عليه، الأنه كان 

فـــي غايـــة االنفعـــال، ف�سحبه من يـــده، وخر ج به مـــن ال�سف، وترك 

التالميذ في حالهم.

فـــي غرفـــة االإدارة، ق�ّص �سالح على االإمام مـــا كان من اأمر الوزير 

والتالميذ، ثم قال:

- كيف ترى �سحة الوزير؟

- على ما يرام.. لكن .. ِلَم هذا ال�سوؤال؟

قال:

- كان كالمه كالم موّدع.. هكذا �سعرت.

ا�ستنكر االإمام هذا الكالم من �سالح، واأنبه عليه، وقال:

- �سّحـــة معالـــي الوزير خير من �سّحتي و�سّحتـــك.. اإنه �ساّب واإن 

كان في ال�ستين من عمره.
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- اأرجو ذلك.

ورفع يديه اإلى ال�سماء وابتهل:

- اللهم اإنك تعلم اأّن هذا الرجل الطّيب قطعة نادرة في هذا الزمان، 

واأنـــت تعلم يا ربي مدى حاجة المركـــز والقرية وال�سعفاء والم�ساكين 

اإليه من بعدك.

اللهّم فاأطْل عمره، وبارك له في اأهله وماله ووقته، وال تحرمنا من 

وجـــوده ومـــن حياته معنا يا رّب العالمين، يا نا�ســـر الم�ست�سعفين، يا 

اهلل.

كان ال�سيخ محمد يوؤّمن على ابتهاالت ال�سيخ �سالح، وعندما انتهى 

ال�سيخ �سالح من دعائه، وم�سح وجهه بكفيه، قال له:

- واهلل، يا�سيخ �سالح، هذا الوزير ال مثيل له، وقد �سمعت اأنه ينوي 

بيع الق�سر، بعد اأن وقف المزرعة للمركز.

�ساأل �سالح:

- ممن �سمعَت هذا؟ ولماذا يبيع الق�سر؟

- مـــن اأجل المركـــز، وقد اأر�سلـــت زوجته ر�سالة اإلّي مـــع ال�سائق، 

اأخبرتني فيها بما ينوي الوزير فعله، وترجوني اأن اأتدخل اأنا  واأنت من 

اأجل منعه من بيع الق�سر.

نه�ص �سالح وهو يقول:

 - اهلل اأكبر.. اهلل اأكبر.. وماذا تنوي اأن تعمل يا �سيخ محمد؟

- اأنا اأريد راأيك يا �سيخ �سالح.
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قال �سالح:

- لقـــد قـــّدم الوزيـــر الكثير، واأرجـــو اأن ي�سمع ن�سيحتنـــا بعدم بيع 

الق�سر الذي ي�سكنه هو واأهله.

قال االإمام:

- �سمعـــت اأنـــه لم يعد يملـــك �سيئاً ذا بال، �ســـوى راتبه التقاعدي، 

والق�سر.

- ومـــع ذلك اأمرنـــي بتاأمين ما يطلبه االأكّفاء في المركز، وقال: اإذا 

لـــم ت�سمح ميزانية المركز، اأو لم تـــف بالمطلوب، فاأعلمني الأوؤمن لك 

المطلوب.

را اأن يفاتحا  اتفـــق ال�سيخـــان على ثني الوزير عمـــا يفّكر به، وقـــرَّ

الحاج فاتحاً بذلك، لعله ي�ساعدهما.

وكان الحل عند الحاج فاتح باأن يتركا له هذا االأمر، و�سوف يح�سن 

الت�سرف فيه، ولن ي�سمح للوزير ببيع الق�سر، فليطمئنوا زوجته.

وقال الحاج فاتح:

- ثروتي المتوا�سعة كلّها تحت ت�سّرف هذا الرجل النبيل.

- بارك اهلل فيك يا عمي الحاج، وبارك لك في ثروتك.

نّقل الحاج فاتح نظره بين ال�سيخ محمد وال�سيخ �سالح، كاأنما يدور 

في راأ�سه اأمر مهم يريد اأن يف�سي به، ولكنه يتردد في البوح به، حتى 

ا�ستحّثه ال�سيخ محمد بقوله:

- فـــي فمـــك كالم ياحـــاج فاتـــح تريـــد اأن تقولـــه، مـــا هـــو؟ نحن 

اأ�سدقاوؤك.
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قال الحاج فاتح في تلجلج:

- هذا �سحيح..

- اإذن .. هات ما عندك ياعمي.

قال الحاج فاتح:

- واهلل ال يحملنـــي علـــى عر�سي الـــذي �ساأعر�سه عليـــك يا �سيخ 

�سالح، اإال حّبي لك، واإعجابي باأخالقك ودينك وطيب اأ�سلك.

قال �سالح في حياء:

- اأ�ستغفـــر اهلل يا عمـــي.. حّبك لي ال يقل عن حبي لك، واإعجابي 

بك يا اأبا المروءات يا عمي، بال حدود.

قال الحاج فاتح:

- بنتـــي (غاليـــة) غالية جداً علّي، ولي�ص فيهـــا عيب، فهي متعلمة، 

ودّينة، وعلى خلق كريم واهلل، وجمالها فوق الو�سط.

قال االإمام:

- تكلْم يا حاج.. لماذا �سكّت؟

 قال الحاج فاتح:

- يقولـــون: المعرو�ـــص مذلـــول، ولكني �ساأعر�ص بنتـــي على ولدي 

ال�سيخ �سالح ليتزوجها اإن اأحب.

ظهر العرق على جبهة �سالح كحبات اللوؤلوؤ، واحَمرَّ وجهه والتهبت 

اأذناه من �سّدة الحياء، فقال االإمام:
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- مـــا لك يا �سيخ �سالح؟ الحاج فاتح في مقام الوالد واالأخ الكبير، 

وما قاله يوزن بماء الذهب.

فقال �سالح:

- خ�سئ الذهب وماء الذهب اأمام كالم عمّي الحبيب الغالي الحاج 

فاتح، يحفظه اهلل واأهله الكرام ويرعاهم.

قال االإمام:

- توكلنا على اهلل.

قال �سالح:

- علـــى مهلـــك يا �سيخ محمد، فال بّد مـــن بع�ص اال�ستف�سارات اإذا 

�سمح عّمي الرائع الحاج فاتح.

قال الحاج فاتح:

- كل الـــذي تريـــد قولـــه معروف عنـــدي، فاأنا اأعـــرف ح�سا�سيتك 

المفرطة يا ولدي.

- بارك اهلل فيك يا عّمي، واأرجو اأن يت�سع �سدرك الأ�سئلتي.

تف�ّسْل ياولدي.

اعتـــدل ال�سيخ �سالح في جل�سته، وم�سح العـــرق عن راأ�سه وجبينه 

ووجنتيه، ثم قال:

- األي�ست الكفاءة �سرطاً من �سروط �سّحة الزواج؟

- واأنت كفوؤ الأف�سل بنت في هذا البلد.
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قال �سالح:

- حّبك لي ياعمي يجعلك تقول هذا.

- بـــل هذا هو الواقع، فاأنت �ساب متعلم، و�سوف تحمل الماج�ستير 

والدكتوراه اإن �ساء اهلل و�سوف تكون اأح�سن اأ�ستاذ جامعي، باإذن اهلل، 

وال تنق�سك ال�سحة، وال الو�سامة والجمال يا ولدي اللهم اإال اإذا كنت 

ترى اأن ابنتي غالية دونك.

�سارع �سالح اإلى القول:

- اأ�ستغفـــر اهلل يـــا عمي.. اأنـــا ال اأرى في نف�سي الكفـــاءة لها، فاأنا 

اأعمى، وابن فالح م�ستور الحال.

قاطعه الحاج فاتح:

- كـــفَّ عن هـــذا الكالم ياولدي، وال اأرى من المنا�سب لك اأن تبقى 

في مثل هذه الح�سا�سية.

فتدخل االإمام وقال:

- هل ت�سمحون لي بالتدخل؟

قال الحاج فاتح:

- بـــل كـــن حكماً عادالً بيننا يا �سيخ محمـــد، فواهلل الذي ال اإله اإال 

هو، لقد خطبها اأربعة من اأبناء كبار التجار، ورددت خطوبتهم، الأني ال 

اأرى من يكافئها في العلم والفهم والدين واالأخالق اإال ال�سيخ �سالح.

- �ساأل االإمام:

- هل ا�ست�سرت البنت ياحاج؟
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- نعـــْم.. �ساورتها، و�ساورت اأّمها، و�ساألتا بع�ص االأ�سئلة عن ال�سيخ 

�سالـــح، واأجبتهما ب�سراحة.. اأنا هكذا مع اأوالدي عامة، ومع (غالية) 

خا�ســـة.. جل�ســـت معها على انفراد اأكثر من مـــّرة، وناق�سنا االأمر من 

جوانبه كلها، وكانت موافقتها تامة.

- وموافقة اأمها؟

- تامـــة اأي�ساً.. فنحن ال نفّكر بالمـــال، فعندنا منه الكثير والحمد 

هلل، وال نفكر بالجاه وال�سلطان.. نحن نفكر بكالم ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم وبتعاليمه ال�سامية، ونحاول تطبيقها في حياتنا العملية.

قال االإمام:

- والر�سول الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم يقول:

»اإذا اأتاكم من تر�سون دينه وخلقه فزّوجوه«، واأنا اأ�سهد اأنك يا �سيخ �سالح..

�ساح �سالح:

- ال تكمل اأرجوك يا�سيخ محمد..

قال ال�سيخ محمد:

- بـــل �ساأقـــول مـــا اأعرفه عنـــك، فالم�ست�سار موؤتمن، مـــع اأن عّمنا 

الحاج فاتح لم ي�ست�سرني.. فاأنا اأ�سهد اهلل على اأن ما على ل�ساني هو 

فـــي قلبي، واأ�سهد اهلل تعالى اأي�ساً، اأنك يا �سيخ �سالح ذو خلق ودين، 

ولو كان لدّي اأخت تليق بك، لخطبتك لها.

قال الحاج فاتح:

- يقولـــون عندنا: اخطب لبنتـــك، وال تخطب البنك، ولذلك جئتك 

خاطباً يا ولدي.
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قال ال�سيخ �سالح:

- واهلل هذا �سرف كبير لي ما كنت اأحلم به.

رفع ال�سيخ محمد يديه وقال:

- يارّب تّمم بالخير يا كريم.

قال �سالح:

- ال بّد اأن اأ�ست�سير والدي ووالدتي يا عّمي الفا�سل؟

قال الحاج فاتح:

- طبعاً ال بّد من م�ساورتهما، واأخذ موافقتهما.

وتابع �سالح:

- والبد اأن يذهبا اإلى بيتكم العامر يا عمي، ليخطبا كريمتكم الم�سون.

قال الحاج فاتح:

- نحن ننتظر منكم مكالمة هاتفية، لتحديد موعد الزيارة، في حال 

موافقة الوالدين ال�سالحين، ليريا البنت، ويقّررا ما يريانه منا�سباً.

وفي الم�ساء، جل�ص �سالح بين اأبويه وقال:

- عندي مفاجاأة.

وق�ّص عليهما ما جرى، فاأطلقت اأّم �سالح زغرودة مجلجلة، وال�سيخ 

�سالح يرجوها اأن تكّف، ولكنها قالت:

- �ساأفـــرح.. �ساأزغـــرد.. كفاكم ما فعلتم بي... لقد اأعميتم قلبي... 

اأجـــدادك وجداتك يا �سالـــح كانوا اأتقى واأعلم منـــك ومن اأبيك، ومع 
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ذلك، كانوا يعبرون عن اأفراحهم بالزغاريد والّدبْك والرق�ص بال�سيف 

والتُّْر�ـــص، كما يعبرون عن اأحزانهم بالبـــكاء.. فاتركوني اأفرح ولو مرة 

واحدة في عمري الذي انتهى.

واأطلقـــت زغرودة اأخرى، وتركهـــا �سالح، ا�ستجابة الأبيه الذي اأ�سار 

اإليه اأن يتركها تعّبر عن فرحتها بطريقتها، ثم قالت:

- مبـــارك ياولدي... هذه اأح�سن من تلـــك الحّية التي كانت �ستلّف 

علـــى رقابنا جميعاً، مـــع اأن ال�سيخ محمد قال: كانت تلّف على رقبتك 

اأنت وحدك.

ابت�ســـم �سالح، وكتم اأمر ال�سيخ  محمد واأمر زوجته اأّم محمد التي 

اخترعت ق�سة اال�ستخارة والمنام، ثم قال: ما راأيكما؟

قال الوالدان ب�سوت واحد:

- موافقون... موافقون..

 وزادت اأّم �سالح:

- حـــّدد لنـــا موعداً لنزورهم غـــداً، واأقول لهم: نحـــن م�ستعجلون، 

ونريد اأن نزّوج ابننا خالل اأ�سبوع.

قال اأبو �سالح بهدوء:

- يا اأّم �سالح .. نزورهم اأوال، ثم نراعي ظروفهم في توقيت العقد 

والزفاف.

- ال .. ال�سرعـــة  اأوالً. علـــى اأّي حال، اتركوها علّي، �سوف اأتفاهم 

ها واأبوها، و�سوف ترون. مع عرو�سنا ثم مع اأّمها.. واأنا اأمُّ
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قال �سالح:

- والحج يا اأمي؟

قالت:

- الجواز قبل الحجاز.. اأم اأنك لم ت�سمع هذا الكالم قبل االآن؟

- بل �سمعتُه منك يا اأمي..

قالت مقّطبة مبت�سمة:

- اإذن.. ا�سمع كالم اأّمك يا ولد.

- �سمعاً وطاعة يا اأمي الغالية.

- ولكنك لم تقل لنا ما ا�سم البنت، فعند الحاج فاتح بنتان في �سّن 

الزواج.

- ا�سمها غالية يا اأمي الغالية.

 ف�سربت على ظهره، ثم �سّدت اأذنه، وهي تقول:

- قلـــت فـــي نف�ســـي، �سالح دائمـــاً يقول: يـــا اأمي الحبيبـــة، هكذا 

اعتـــادت اأذني على �سماع (حبيبة) فلماذا يقول لي االآن: يا (غالية) يا 

اأمي الغالية.. من اأجل (غالية) يا ولد؟

ابت�سم اأبو �سالح ابت�سامة مالأت محّياه ثم قال:

- قلعت اأذن الولد يا اأّم �سالح... اتركيه.

لن اأتركه، حتى الين�سى اأني اأنا الغالية، ولي�ست (غالية) وحدها.
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- �ستكونين اأنت غالية، وهي غالية اأي�ساً.

قالت في �سعادة ظاهرة:

- واهلل عندمـــا راأيت (غالية) في مزرعـــة الوزير، نزلت بقلبي مثل 

قر�ـــص ال�سهد، ولكن تلك الحّية كانت اآخـــذة عقلي وقلبي، لكْن.. كثر 

اهلل خير ال�سيخ محمد الذي ك�سف لنا تلك الحية الرقطاء.. لقد فتح 

عيني على عيوب فيها ما كنت اأعرفها.

قال �سالح �ساحكاً:

- ومع ذلك، زعلِت منه، واغتبته.

قالت:

- اأرجوك يا �سيخ �سالح اأن تطلب منه اأن ي�سامحني، ولكْن.. احذْر 

اأن تقول له ما قلته فيه .. مفهوم يا ولد؟

- مفهوم يا اأمي.

وقال اأبو �سالح:

- علـــى اأن ت�ستغفري لذنبك، ولذنبـــه اأي�ساً، وعلى اأن تعاهدي اهلل 

اأال تذكريها اأمام النا�ص اإال بالخير.

قالت:

- اأنا ال اأقول عنها حّية اإال اأمامكم.

- وال اأمامنا.

- وال اأمامكم.. ولتفرح تلك الحّية، فقد نجت بجلدها.
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- ا�ستغفري اهلل يا امراأة.

- ا�ستغفر اهلل يا رجل.. اأما اأنت يا �سيخ �سالح، فال تن�ص اال�ستخارة، 

واإياك اأن تقول لي: راأيت في منامي حّية.. بل غزالة.. مفهوم؟

- مفهوم يا اأمي.

وفي فجر اليوم التالي اأيقظته مبكراً قبل طلوع الفجر، و�ساألته عن 

االأحـــالم الوردية التي راآها في المنام، فق�ّص عليها مناماً جمياًل كان 

راآه فـــي االأيـــام االأولى لتعرفه اإلى الحاج فاتـــح، وقد �سرح اهلل �سدره 

لهـــذا الرجـــل من تلك االأيام، وقد راأى ذلك المنـــام هذه الليلة بالتمام 

والكمال. دمعت عينا اأم �سالح، و�سجدت �سكراً هلل، ثم قالت:

- قم اإلى و�سوئك يا ولدي، فقد �سارف طلوع الفجر.

بعد �سالة الفجر، �ساأله االإمام:

- وافقا؟

فهز �سالح راأ�سه ثم قال:

- بقيت موافقة عمي الوزير.

 قال االإمام:

- هّيـــا بنا اإلى المنزل، لتهاتفه من عندي، وتتكلم بحرّية و�سراحة، 

دون تدخل والدتك الطّيبة.

ابت�سم �سالح وقال:

- اإنها لم تن�ص منامك عن الحّية.

ف�ســـرب االإمام كفاً بكـــف وهو يحوقل.. فطماأنه �سالح باأنها �سوف 

تتنا�سى ذلك المنام، وطلبت مني اأن اأرجوك لت�سامحها على تعليقاتها 
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على منامك.

�ساح االإمام:

- واأنت اأي�ساً تقول منامك؟

- األـــم نتفق اأن نبعـــد زوجتك عن المو�سوع، حتى ال تف�سد العالقة 

بينهما، فتف�سد بيننا.

قال ال�سيخ محمد في حب وانفعال:

- م�ستحيـــل يـــا �سيخ �سالـــح.. م�ستحيـــل اأن تف�ســـد العالقة بيني 

وبينـــك.. فاأنـــا اأدعو اهلل في �سّري وعلنـــي اأن يجمعنا في الجنة، كما 

جمعنا هنا في الطيبة.

و�سكت هنيهة ثم حّث ال�سيخ �سالحاً على النهو�ص معه اإلى البيت، 

ال�ست�سارة الوزير قبل اأن يعود اإلى نومه.

فرح الوزير فرحاً �سديداً بهذا الخبر، وقال:

- الحمد هلل ياولدي.. اأبواب ال�سماء مفّتحة لدعوات من يدعو لك، 

فمهمـــا فت�ست و�سّرقـــت وغّربت، ال تجد مثل الحاج فاتح، ومثل تربية 

بناته. مبارك يا ولدي، و�سوف اأ�سحبكم الأ�سارك في الخطوبة.

وفـــي منـــزل الحاج فاتح اجتمع �سمل االأحّبـــة، وتم االتفاق على كّل 

�ســـيء بين الوزير والحاج فاتح واالإمام، فيما كان �سالح واأبوه ين�ستان 

ويكتفيان بهّز روؤو�سهما بالموافقة على كّل الترتيبات.

�ساأل الوزير عن ميعاد اإعالن الخطوبة، وكتابة العقد، فجاءه �سوت 

اأّم �سالح من وراء الباب:

- اليـــوم يا ح�ســـرة الوزير.. خير البّر عاجلـــه، األي�ص كذلك ياحاج 
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فاتح؟

قال اأبو �سالح:

- هـــذه اأّم �سالح.. دائماً م�ستعجلة.. لو ا�ستطاعت اأن تزفهما االآن 

لما تاأخرت.

قال ال�سيخ محمد:

- واأنا معها.. خير البّر عاجله.

وقال الوزير:

- واأنا معك ومعها يا �سيخ محمد.

قال اأبو �سالح:

- كنا ن�ستعد للحّج هذا العام، اأنا و�سالح واأّمه.

فقال االإمام:

- وزوجته .. هل لديك مانع ياحاج فاتح؟

- قال الحاج فاتح:

- هـــذه ب�سارة خيـــر، واأرجو منك يا اأبا �سالح اأن ت�سّموني وزوجتي 

اإلى قافلة الخير هذه، لنحّج معاً.

فقال ال�سيخ محمد:

- واأنـــا موافـــق علـــى اأن اأكـــون مـــع زوجتـــي �سمـــن هـــذه القافلة 

المبرورة.
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قال الوزير في حزن:

- ليتني كنت اأ�ستطيع اأن اأ�سحبكم.

�ســـاأل الحـــاج فاتح عن المانـــع، ف�سكت الوزير، عندهـــا قال الحاج 

فاتح:

- اأنا العبد الفقير اإلى اهلل تعالى اأدعوكم اإلى ما يلي:

اأوالً: اأدعوكـــم م�ساء هذا اليوم لعقد قران ولدي ال�سيخ �سالح على 

بنتي غالية، موافقون؟

- موافقون.

- ثانيـــاً: قّررنـــا اأن يكـــون حفـــل الزفـــاف ليلـــة الجمعـــة االآتيـــة. 

موافقون؟

- موافقون.

قال االإمام:

- رابعاً: قّررنا اأن يكون كل ما تقّدم على ح�ساب اأخيكم الحاج فاتح 

اأرجو اأال تخيبوا ظّنه فيكم.

موافقون؟

فهتف الحاج فاتح فرحاً �سعيداً:

- بـــارك اهلل فيـــك يا �سيـــخ محمد.. كنت �ساأقولها لـــو لم ت�سبقني 

اإليها.
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الف�سل احلادي ع�رش





كانت رحلة الحج ممتعة، كان كل رجل منهم ي�سحب زوجته، يتعبدان 

معاً، ويعلّمها كيف تطوف، وكيف ت�سعى، وكيف تحج، ثم عادوا وكاأنهم 

ُولـــدوا من جديد، عادوا وهم اأ�سد حّبـــاً وتعاطفاً وتما�سكاً، وت�سميماً 

علـــى اإنجاح م�سروع العمر، كما ي�سّميـــه ال�سيخ �سالح، الذي ت�ساعف 

بذلـــه في �سبيل اإنجازه وكانت زوجتـــه الحاجة (غالية) نعم المعين له 

في اإدارة المركز، بما اأوتيت من رجاحة عقل، وُح�ْسن تدبير، كما كانت 

له خير معين على الدرا�سة والتح�سيل، وكان �سعارها:

ال للياأ�ص.. ال للف�سل.. ال للت�ساوؤم.

نعم لالأمل.. نعْم للنجاح.. نعْم للتفاوؤل.

كانت تم�سي الليالي معه وال�ساعات الطوال في مدار�سة الم�سروع، 

كانت تقول له:

- لـــو رزقنـــا اهلل ولداً جمياًل ذكياً مثلك، لمـــا كان اأغلى عندي من 

مركز االأبرار، يا اأيها ال�ساب ال�سالح.

لقد بثت في نف�سه روح التحّدي للم�ساعب والمتاعب، وروح الفرح 

والتفـــاوؤل، فكان ال يبـــدو للنا�ص اإال مبت�سماً، فرحـــاً، متفائاًل، ذا روح 

مرحـــة.. لقد تجاوز كّل معانـــي العزلة النف�سية والمادية، وتخلّ�ص من 

عقدة العمى، وعمل جاهداً حتى خلّ�ص تالميذه المكفوفين من عقدة 

النق�ـــص هذه، وكان يروي لهم بع�ص نـــكات م�ساهير المكفوفين يقول 

لزميله في المركز:

- حدثـــت م�ســـادة اليـــوم بيـــن اثنين مـــن العاملين فـــي المركز، ثم 

ارت�سياني حكماً بينهما، فلّما حكمت الأحدهما، غ�سب االآخر، و�سّبني، 

وقال لي:

- وما اأدراك بمثل هذه االأمور واأنت اأعمى.
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فقلت له:

- اإذا كان االأمر كذلك، فلماذا دعوتني اأنت بالذات الأحكم بينكما؟

قال:

- لتحكم لي.

- ولو بالباطل؟

- ولو بالباطل.

فتذكـــرت مـــا رواه لنا ال�سيخ �سالح عن اأحـــد العميان العباقرة من 

اأمثالنا، عندما قال:

»اأنا اأحمد اهلل على العمى، كما يحمده غيري على الب�سر«.

فلّما �سئل عن ال�سبب اأجاب:

حتـــى ال اأرى اأمثالك مـــن مب�سري العيون، عميـــان القلوب.. فهذا 

ال�سخ�ص المفتح �ساحب العيون يريدني حكماً الأحكم له، ولو بالباطل، 

اأفلي�ص من الخير لنا اأال نراه والنرى اأمثاله؟

�سحـــك ال�سيخ �سالح في �سّر اأوالً، ثم عال �سحكه، فاأح�ّص بوجوده 

تلميذاه المكفوفـــان، تقّدم منهما، و�سلّم عليهما بحرارة، و�سغط على 

اأيديهما، وقال:

- ذاك ال�ساعر الفيل�سوف المعري الذي قال:

»اإني اأحمد اهلل على العمى، حتى ال اأرى من ال اأحب«.

اأمـــا نحـــن .. فنحمـــد اهلل تعالى في �سائـــر اأحوالنـــا، ونحّب �سائر 

النا�ـــص، المح�سن ندعـــو اهلل اأن يزيده اإح�سانـــاً، والم�سيء ندعو اهلل 
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اأن يخل�ســـه من اإ�ساءته.. نحب النا�ص، ونزهد بما في اأيديهم، ونترّفع 

عـــن �سفا�ســـف االأمـــور، كمـــا كان ر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليـــه و�سلم 

واأ�سحابـــه الكرام ر�سوان اهلل عنهم، و�سائر الرجال ال�سالحين، ممن 

�سبقونـــا باإح�سان، ومن المعا�سرين، ومنهـــم المكفوفون مثلنا، ومنهم 

المب�سرون.

هكـــذا كان ال�سيخ �سالـــح اليفّوت منا�سبـــة اإال وي�ستثمرها لل�سالح 

العـــام، من اأجل اإقامة مجتمـــع �سليم، ت�سوده المحبـــة، ويتعاون اأبناوؤه 

على البّر والتقوى، وقد جعل من مركز االأبرار مجتمعاً �سغيراً منتجاً، 

يعمـــل من فيه كخلية النحل في الحـــّب، والتعاون، والحركة، واالإتقان، 

فقـــد جعلهـــم متحاّبين متعاونين، متقنين، وال�سعـــار المعلّق في اأرجاء 

هذا المركز، قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

»اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«.

كما علّقوا على جدرانه، وفي االأماكن البارزة �سعارات اأخرى، تحّث 

على الجّد واالجتهاد، وعلى الحب الخال�ص هلل وفي اهلل، وعلى التعاون 

المثمر، وعلى العمل بروح الفريق الواحد، وتح�ّص على التقوى و�سالح 

النيات في �سائر االأعمال، وعلى ال�سدق في القول والفعل، وما �سابه 

ذلـــك من اآيات اهلل العظيم، ومن اأحاديـــث ر�سوله االأمين - �سلى اهلل 

عليـــه و�سلم- ومـــن الحكم واالأمثـــال واالأ�سعار التي تدعـــو اإلى الجّد  

واالإخال�ص في �سائر اأحوال اأبناء المركز.

كان الوزيـــر يـــزور المركـــز مرة اأو مرتيـــن في االأ�سبـــوع، ويقراأ في 

وجـــوه العاملين فيـــه، والمنت�سبين اإليه، وفي حيويتهـــم ون�ساطهم، ما 

ي�سعد قلبه، ويجلـــو �سداأ الذكريات المريرة عن المجتمعات االأخرى، 

في االأجهـــزة والدواوين العامة والخا�سة، تلك التي ت�سودها الفو�سى 

والالمباالة والتقاع�ص والتواكل والك�سل وغيرها من االأمرا�ص النف�سية 

والقلبيـــة، والي�سعـــه اإال اأن يدعـــو لل�سيخ �سالح، �ساحـــب فكرة  هذا 

الم�ســـروع، والـــذي بـــذل وما زال يبـــذل الكثير من اأجلـــه.. يدعو اهلل 
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لـــه باطراد النجـــاح واأن يحالفه التوفيق لتطوير هـــذا المركز تطويراً 

يجعلـــه اأمثولة فيحذو حذوه الرجال المخل�ســـون االآخرون، ففي هذه 

االأمـــة خير كثيـــر، ولن تعقم الن�ســـاء اأن يلدن مثل �سالـــح، في نظافة 

عقلـــه وقلبه ويـــده.. وتكون هناك مراكز كمركز االأبـــرار، تعمل للخير 

العـــام، وتذوب م�سالح العاملين فيها في الم�سالح العامة، ويناأون عن 

االأنانيات واالأهواء ال�سخ�سية، والم�سالح الذاتية الكفيلة باإجها�ص اأي 

م�ســـروع مهما كان عظيمـــاً اأو �سغيراً، مـــادام القائمون عليه يقدمون 

م�سالحهـــم الذاتية على الم�سلحة العامـــة، وكان يرى اأن تُكتب �سيرة 

هـــذا الفتـــى الكفيف الذي اأ�س�ـــص هذا المركز علـــى التقوى، ليقتدي 

االآخـــرون به، ويوؤ�س�سوا مراكز �سالحة كما اأ�س�ص، ومن مجموعة هذه 

المراكـــز ال�سالحة، يتاأ�س�ـــص المجتمع الفا�ســـل، ويتخل�ص النا�ص من 

التخلف والجهل والظلم.

وقـــد اأف�سى الوزير بهـــذه الرغبة اإلى بع�ص اأ�سدقائـــه من اأ�ساتذة 

الجامعـــات، فتحم�ـــص اأحدهم للكتابة عن هـــذا الم�سروع البديع وعن 

�ساحب فكرته، وقال:

- �ســـوف اأكلّف اأحد طالبـــي النجباء، باأن يـــزور الم�سروع، ويلتقي 

ال�سيـــخ �سالح، ثم نجل�ص معاً، يا معالـــي الوزير، لن�ساعد الطالب في 

اإنجـــاز ر�سالته الجامعية عن الم�سروع منذ كان فكرة تطوف في نف�ص 

الفتى �سالح، اإلى اأن تطورت الفكرة، ثم تج�ّسدت في مركز االأبرار.

قال الوزير:

- ولكن الجهد االأكبر اأرجو اأن يدور حول ال�سيخ �سالح، هذا ال�ساب 

الـــذي لم يمنعه فقـــُد ب�سره، من اأن يكون عن�ســـراً فّعاالً في مجتمعه 

القـــروي ال�سغير، ثم في المعهد ال�سرعي الذي تعلّم فيه، ثم في كلية 

ال�سريعـــة، وفـــي هذا المركز.. لقـــد كان ال�سيخ �سالـــح موؤثراً في كل 

مجتمـــع عا�ـــص فيه وعاي�سه، و�سوف يرى تلميـــذك الذي �سيكتب هذه 

الدرا�ســـة اأن �سخ�سية �سالح موؤثـــرة، اآ�سرة، و�سوف ي�ستفيد هو منها، 

كما ا�ستفدت اأنا.
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- اأنت يا معالي الوزير، ا�ستفدت من ذلك الفتى االأعمى؟

- اإي واهلل ... ا�ستفـــدت من تجّرده عن م�سالحه ال�سخ�سية، وعن 

االأنانيـــة وحّب الـــذات.. ا�ستفدت من اأمانته و�سدقـــه.. ا�ستفدت من 

داأبه، فهو ن�سيط ال يكّل وال يمّل وال يتعب، يوا�سل الليل بالنهار الإنجاز 

ما يكلّف نف�سه به.. ا�ستفدت من ت�سميمه على النجاح، بعيداً عن كل 

اأ�سبـــاب الياأ�ص واالإحباط، وما اأكثرها في حياتنا.. ولو اأردت اأن اأكتب 

لـــك ولتلميذك عـــن حياة هذا ال�ســـاب الكفيف، ل�سطـــرت لكما كتاباً 

كبيراً.

قال الدكتور:

- هل ي�ستاأهل اأن تكتب عنه  كتاباً؟

قال الوزير في جّد:

- اأنا ال اأبالغ، و�سوف توؤخذ اأنت وتلميذك بما قدمه ال�سيخ �سالح، 

وبمـــا يقّدم للمركز، والقرية، علـــى الرغم من اأنه �سوف يناق�ص ر�سالة 

الماج�ستير قريباً جداً اإن �ساء اهلل تعالى.

قال الدكتور وهو يهّز راأ�سه:

- �ســـوف نرى يا معالـــي الوزير، و�سوف ن�ستفيد منك ومن خبراتك 

ومن معلوماتك اإن �ساء اهلل.

- اإن �ساء اهلل تعالى يا دكتور.
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�رشوط الإ�سهام يف الإ�سدار الأدبي والفني »اإ�سهام«

- اأن يكون للباحث اإ�سهام يف ميدان االأدب والفنون

- اأن يكون العمل االأدبي يف ال�سعر اأو الق�سة اأو الرواية اأو امل�سرح اأو 

الدرا�سة االأدبية، اأو الفنون مثل فن اخلط والزخرفة والعمارة وغريها.

- اأن يكون العمل جديدا مل ي�سبق ن�سره.

- اأن يعالج م�سمونه وفق الروؤية الو�سطية.

- اأن ي�سهم يف التنمية الفنية واجلمالية للفرد واملجتمع.

- اأن يقدم العمل مطبوعا يف ثالثة نظائر، اإ�سافة اإىل قر�ص مدمج، 

 Simpliefed وبخط ،A4 سفحة، من حجم� مائتي  يتجاوز  ال  واأن 

Arabic، ذي البنط 16.

- يحق للجنة العلمية اأن تقرتح على �ساحب العمل اإدخال التعديالت املنا�سبة.

- ال ت�سرتد االأعمال غري املن�سورة.

- يقدم ل�ساحب العمل املن�سور مكافاأة مالية تقديرية.
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