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  !؟ابَذَعم َ أةَْمحَرون ُنُْل اجلَه
  !!ا حيبَره مْكَو يُهَاة فـَيَْبه احلّذَعُان تـَسْنِِة إلَْمحَيه رِ فّلَعَل

  !!انَوَيـَْد احلِسَْ حيْدَه قّنِكَ ل،سْفب النـّذَهُ م،سِف احلَهْرُ مَوُهَو
  ..انَمْرِ واحلّبُة واحلَريِد والغْقِد واحلَسَن احلَس عفَنـُيـَون فـُنُْ اجلَاملَ عَىلِج إُرَْو خيُهَفـ

  ! آنِ يفِهِسْفَ نـِا يفَهّلُة كَجِزَتُْمم

  



١  
  ..إنسان   
َمنـفوش الشعر، حزنان    ُْ َ َْ..  
  .. ْنيَنـْيـَعْ الجاحظ   
َممزقة ثيابه، عدمان    ْ َ..  
ّوصرخ كمن مسه جآن ،ّنآ وًشديداًا اءَكُب يِكْبَيـ ن،ِمبكا    ّ:  
  !؟كيف يل بالذل واهلوان .."!ِّيبَرَع"بن " ِّيبَرَع "وابن ..!"ِّيبَرَعْال"ا نأ -
  !؟ما بال أبنائي بذي األزمان .."!ِّيبَرَع"بن " ِّيبَرَع "ابن ..!"ِّيبَرَعْال "أنا    
  !؟ما من مرشد بأي مكانأ ..!!!"ِّيبَرَع"بن " ِّيبَرَع"بن " ِّيبَرَعْال "أنا    
 خْيالــش وأبــوه، "الَرْيبـــِل "َىتَفــْال وكــذاك مسعــه، نيِِاحلالــص وغــريه ومثلــه مــن، "نيِكْسِمــ"خ ْيالــش فــسمع نــداه   
َعلمان" امل"خ ْيالش، و"َْ

ُ
ِستكني َ   ...نيِِجارَْ اخلُخْيَش" ْ

*******  
٢  

َهـرعَأول مـن " الَرْيبــِل" الفـىت كان، الشمالة َهِ جْنِوم    فـرغ ا ، وملـأصـغى واسـتمع" ّيبَرَالعـ "شـكوى، وإىل َ
  :وباحلديث قد بدأ وبرع، اصطنع له الفزع

دهم ِبْعَتـْسَ، تــــوقُسَيـــك تـــِوَ ذْنِمـــ !ةَرِابَبـــَْ اجلَالَيـــوق، ُقوع الـــشُدْصَوق، مـــُقـــُْ احلمهـــضوم .."ِّيبَرَعـــْال "أيهـــا   
َْل خمْثِ مالِ إْمُا هَمَوق، وُعَتـَو   ..وقُلِ
  ؟كيف يل خبالص أبنائي وأحفاديو -
  ..وقُقُعْالِامهم بكُِ حلأن يبدأوا :وكأنه خمنوق "الَرْيبـِل "الفىت أجاب   
  ادي؟َدِوالعقوق ميل،  اس طاعتهمَرطِف قْيَكَو -
َ مــشبكا األيــادي"الَرْيبـــِل"الفــىت  ّرد    َ وق، ُرُالعــ وِةَلبالــصيــه ِف ْمُهْركــَوذ ً صــادقا مــصدوق،ًرســل كالمــاُبــأن ت :ُ

ــَفُفــوق، َين خأن الــد وًوأــم أحــرارا ُربه فــسوق، ومــا هــو إال أمحــق وخــروق، َتــْعَ يـْنَيهم مــِف َ ُ  ،"حريــة"فلينــادوا ُ
ُلقلوب حلوقلو ُ..  
  .. يروقفكالمك يل،  وكن يل زادي كتايبّ عليأملي -
ِ برأسـه وقـال بـصوت منـادي"الَرْيبــِل"الفىت دار     َُ ٍ ْ َ ِ َ بالـشوق   ودادي،لكـم مـينحفـادي، أبنـائي وأ: قـل هلـم :َ

  :ثار فؤادي، ويل سؤال يسوق
حكام      تعوق؟أصحاب بطن الوادي، أندادكم أندادي، هل تزال كم األعادي، ُ
  :وقُبْالَا كَائي ذَدِنَف !م وتبنون؟ُكَنوُرّدمُ ي!كم وتثنون؟نيستبدو !كم وترضون؟نستعبدوي   



  ..!ًلسنا عبيدا كما يتلون قرآنا. .حترروا   
  ..!َاانَْكين أرالدوما هللا إال .. حترروا   
  ..َاانَوْشَا ونَنوك إالُلُ مْنِا مَم.. وحترروا   
  :بَرَوا ونادوا بالطنَغ، اخلري اقرتب وأرى لناوأنا أبوكم ياعرب،    
  ...، ثوروا تنالوا احلريةثوروا تنالوا احلريةرية، احل ثوروا تنالوا   
َتستجابرسله هيا ا، الكتابوهكذا فن     َ ْ   .. املآب، وكن هلم خريرحم ذويك من العذاباو، ُ
  ...!صار الفىت مثل السراب.. !"الَرْيبـِل"اختفى مث    

*******  
٣  

ـــا وصـــل و    ـــْلَع"الـــشيخ ، بْرَمـــن جهـــة الغـــهن ـــصـــاحب " انَم ـــْال "يف وجـــهى ََأور ، بْرَدال  ب،ْرَالكـــ" ِّيبَرَع
ْناجاه بقرب ف حاله؛وعرف ُِ:  

َ لــك ،!العويــل ال الــصراخ أوومــا يزيــدك ، مجيــلالقــادم  فاملــستقبل ،! بالــصوت الــذليل ال تبكــي!بينيــاال    َ
  ..مين التعليل والدليل

  ..أرشدين السبيل" الَرْيبـِل"فالفىت "! انَمْلَع" ياشيخ عليكال -
ــْلَع"الــشيخ ضــحك     ــِل"ابــين ! هــه هــه هــه : ٍبــصوت أثيــل" انَم .. ه هــه هــههــ  اخلطــريهــذا الفــىت؟ "الَرْيبـ

  ..كون بصريأمر كي ي خبري، لكن ينقصه أصبح اآلن، نعم الزال صغري
  النضري؟" انَمْلَع"وما هو ذاك األمر يا شيخ  -

ولــن نظــرة فرديـة، " الَرْيبــِل"فنظــرة ! ّهــو العلمانيـةاألمــر ببـساطة  :ّبطريقــة متثيليـةه ْيـَدَي "انَمــْلَع"الـشيخ مـد 
ل فــرد حقوقــه الشخــصية، فمــن أراد أن يــسري جيعــل لكــ" الَرْيبـــِل"لفىت فــا، !نموذجيــةتقـوم إال حتــت مظلــيت ال

َيلحد عن ومن أراد أن من أرادت أن تسري بنقاب فهي حرية، ًعاريا فهي حرية، و ِ  فهـي حريـة، ومـن الـدينُ
 ،تماعيـة، ومـا األمـر كـذلكوهكذا احلال مع كل حالة اج!!!  فهي حرية،حبريةالدينية أراد أن يقيم شعائره 

   ..نظرة عامليةالالبد وأن تكون ا وإمن
   هي تلك النظرة العاملية؟ وما-
 بطريقـة عفويـةن تنـصح أبنائـك وأحفـادكأ : دهائيـةٍبطريقة" انَمْلَع"الشيخ أجابه     َ ل بـني ديـنهم ْصَ بالفـ!َ

م َيِوالقـيـه مـا فيـه مـن التخلـف واجلهـل ِفَف !فدينهم يف القلب إن كان يف األصل لـه أمهيـة! وشئوم الدنيوية
 كـل هـذا للثقافـات الغربيـة،وانظـر إىل العـامل، أنظـر للحـضارية، أنظـر للتكنولوجيـا العلميـة، أنظـر ! ريةُصْنـُالع

ين والنـمبدأه العلم والعقل، وليس ما يسمونه الدلْق!!  
ْهناك من لن يقبل ذا الفصل،.. لكن ياشيخ - ِدوري  فماَ ْ   حينها مع األهل؟ َ



ْ القـولـدوء" انَمـْلَع"الشيخ متلمل     ْفالغايـة تـربر الوسـيلة بالفعـل، وال !!! لْتـَبالقتـل يـاعزيزي بالق : وقـالَ ِ

ْبــل علــى مهــلتبــدأ ذلــك مباشــرة،  ْك األمــر ياولــدي يكــون ببــذل، فــذان! َ  ل، املهــم،ْهــَوفهــم وصــرب دون جَِ
ْباحلرية أيها الفحل؟ً ألست مقتنعا َ  

ْ نعم يا شيخنا الكهل- َ..  
َصرخ ف    ِهذا إذن وقت النصح، نادَْهذا إذن وقت الفتح،  :حْرَبف" انَمْلَع"يخ الشََ ْ   ْصحُِبف" ريبالع"أيها: 

ْابن لنا أعالم الصرح وِناد.. !حرية.. !حرية: َِْمبدح" العريب" أيها ِناد.. !حرية. .!حرية  ِ..  
  :ة قويةحبماس" ِّيبَرَعْال"صاح 

  ..!!!!حرية.. !!!حرية.. !!حرية.. ! حرية-
  ..َْزد من أنني اجلرح.. نعم نعم :ُْبصوت القبح" انَمْلَع"الشيخ متتم    
  ..!!!!!!ةـريـح.. !!!!ةـحري.. !! حرية-
  ...ُْوجنح.. ٍبظالم .. واسترت"انَمْلَع "فرتكه   

*******  
٤  

ْالمس"الشيخ .. الشرق الالمحجهة    عندها وصل من  ُ عن " ِّيبَرَعْال "وسأل ..صاحلالظاهره ب" نيِكَتْ
  :مثل املادح، وملا استعاب، قال وجهه الكاحل

يقالشقيق،" ِّيبَرَعْال"السالم عليك أيها     حتمل نفسك إىل ماال تطيق، ، ال!ِ يا طيب القلب يا صد 
  !!فتزرع بيدك اخلراب واحلريق

ِالمستكني "شيخنا ذلك يا ل وما الذي يؤول! ؟ خراب وحريق- َ ْ ُ   !يق؟ناأل  يا صاحب الشكلالرفيق،"ْ
  .. وتسري معهم يف الطريقوابنه" انَمْلَع" تعاون نأ :بضيق" نيِكَتْسُمْال"أجابه    
وناديت أبنائي الدول وأحفادي .. ًعربيا مستفيقباحلرية فقط وصرت .. لكن ما زادوين إال بقول رقيق -

  .. بالثورة على الظلم من حكام البغي السحيق..الشعوب من كل فج عميق
 ؟ أتنصح أبنائك وأحفادكاالدامما هذا " ِّيبَرَعْال"أيها  : دفيقٍوقال حبزن" نيِكَتْسُمْال"ر إليه فنظ   

 هذا حرام حرام ! على اإلمام هذا خروج! أصحاب املقام؟! أصحاب النظام؟!بالثورة على احلكام؟
  !!!حرام

منا من سوء اخلتام؟ وأنا الذي ظننت أن بعض احلكام خائف  ياويلىت ياويلتاه !خروج على اإلمام؟ -
 !مرتعش العظام

حكامناِأهذا حبق فعل األنام؟ ! يا اهللا :فأعاد بسرعة واغتمام !"نيِكَتْسُمْال"للت أسارير      خائفون من ُ
  ! خوف السقام؟الثورة



  .. الكالمنعم واهللا إنه حلق وصدق -
هم إذن أسباب الظلم !!!! هم إذن لصوص لئام :صاح يزأر كالضرامو" نيِكَتْسُمْال"فاشتد صوت    

  !!!!م الثورة واالنسجامْعِن!!! أبنائك الكرامبارك اهللا يف ثورة !!! والظالم
  ..لكنك مذ قليل كنت تقول بغري ذلـ -
  !امليس فيه من الدو" ِّيبَرَعْال"فقه الواقع أيها  : وابتسامٍوقال بدمع" نيِكَتْسُمْال"قاطعة    
  ؟ العاملفما احلل والعملبالكامل،   وتذبذب أبنائي وأحفاديتذبذبت اآلن -
التابعني بدون رأي عندي من ..  فأنت اآلن خاملاآلن دوري :ِآملبفرحة " نيِكَتْسُمْال"أجابه    
ًويصري تابعا .. ًيسمعهم السامع فيكون حائرا مبهورا..  القول منشوراهم بني أحفادك ينشرون! شورىو
  : هيا ننادي مثلهم ومننيهم باألماين الزورا..فدعهم وشأم أكن لك مشكورا.. بنزعة الدين مسحوراو
  ..!!ً ناصرا منصورااهللادين ل وكن" يبَرَعْال"، ردد أيها "!!!!حرية"!!!.. "حرية"!!.."حرية"!.. "حرية"

  "!!!!حـــــــــريـــــــة"!!!!.. "ـريــةحــ!!".. "حـريــة" -
! ً حرا من األحرارحان الوقت لتكون! اجلبار" العريب"نعم أيها  :وكأنه إعصار" نيِكَتْسُمْال" وصاح   

من كل حزب ومجاعة ! بتابعيك األخياروجاهد استعرض قوتك ! كن للسلف من األنصار! كن معنا
 اصرخ !تار السفيهواسدلوا على ما ختتلفون !  من اإلطارعليهواحتدوا فيما تتفقون ! وطائفة كلهم أبرار

  !!!باحلرية دون حد ومقدار! اراصرخ على األوت! بإسم الدين
 "!!!!..ـريــةح""!!!!..ـريــةح""!!!!.. ـريــةح""!!!!.. ـريــةح" -
  !!..!!!!!!"!!ـةـــــــــــــــــــريـــــــــــحــ"!!!!.. "حـــريــة"!!!.."حـــريــة"!!!!.."حـــريــة"!!!!.."ـريــةحـ"

ِالمستكني"خ الشي-هذا     َ ْ ُ   ...!!! ألعوانه بالدارغادر بعودتهو.. استداربضحكة رضا قد  و- "ْ
*******  

٥  
، وبُؤالـد-ّيِعْرّصـاحب العلـم الـش–" نيِكْسِمـ"كـان هنـاك الـشيخ إىل جهة اجلنـوب، " ِّيبَرَعْال"نظر وملا    

  :بوب حمٍبّ طيٍبصوت، وتكلم ! عن حاله املكروب"ِّيبَرَعْال"ومل يسأل 
  !..احملجوب" ِّيبَرَعْال"السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أيها    
" نيِكَتْسُمــــْال"يــــا شــــيخنا ًمرحبــــا بعودتــــك .. ياصــــاحيب املــــصحوب علــــيكم الــــسالم ورمحــــة اهللا وبركاتــــهو -

  !!..املوهوب
  ..الكاذب املكذوب" نيِكَتْسُمْال"لست  :منصوبٍبقول " نيِكْسِم"فأجابه الشيخ 

 ..!والشيب خمضوب لحى واحلواجيب،نفس اجلالبيب، نفس ال!! اهللاسبحان  -



هــذا مســت الظــاهر ومــا خيفونــه  لقــدرنا املكتــوب،إن هــذا  : مــسكوبودمعــه" نيِكْسِمــ"خ  الــشيأجــاب   
َبــــراءاملغلــوب " املـــستكني" مـــن أمثـــال وأهـــل الــسنة، معكــوس ومقلـــوب يوســـف بـــن  الــذئب مـــن دم اءةَرَبــــ ،ُ

ُاحلـــروب، وابنـــه " انَمـــْلَع" عـــالم الغيـــوب، وأنـــا أتيتـــك قبلـــه، وقبـــل ب عليهمـــا الـــسالم مـــنيعقـــو ـــِل"َ " الَرْيبـ
  ..وبُصْعَلكنك مل تسمع يل، ووى أن تكون م.. املنسوب

ًخائفـــا مـــن ! ًشخـــصا مكـــروب، وال أراك إال إين ذاهـــب للثـــورة!!! أيهـــا اـــذوبُأجاهـــد  دعـــين وشـــأين -
  !!!احلكام مرعوب

إـــم !  جهـــادزعمـــوا لـــيس كمـــا هإنـــ! أي بـــين :بإرشـــاد "ِّيبَرَعـــْال"ف ِتـــَعلـــى ك" نيِكْسِمـــ"ّربـــت الـــشيخ ف   
ون ُنـــوَلَتـُ مم إالُاد، ومـــا هـــَشـــل الرُبُن فـــيهم أـــم ســـآويظـــن الظـــيف الـــبالد مـــن العبـــاد، م ُهدِ ضـــْنَون مـــُرفـــَكُي
  ..ادَؤُود الفُسون ُلوَحَتُم
  ! الغالبجمدناو هلهذا إن   يا أحفادي!وين ولبوا املطالبأبنائي امسع!  الكواذبلعمري إا ظنونك  -
 حمـــارب أـــوى أن يكـــون لـــك جـــار"! ِّيبَرَعـــْال"ويلـــك أيهـــا  :مـــن كـــل جانـــب" نيِكْسِمـــ"ناشـــده الـــشيخ    

 ّللخـارجي العقـارب، بثورتـك تقليـد بثورتـك تقليـد للغـرب"! العـريب"ويلك أيها ! وشريك يف الدار مشاغب
  ..طاعة للثعالبمسع و، بثورتك اخلارب

َألرحـم! حلايل اتركين - َْ  أترضـى! الـسالب وتريـدين أعـيش كاهلـارب؟ أهلـي واألقـارب، أترضـى بظلـم احلكـام ِ
  !ما محلته املناكب؟ و واجلوعبسنوات الضىن

ٍبقول" نيِكْسِم"أجابه الشيخ     ْ إمنا أعمالكم عمـالكم، وكمـا تكونـوا يــوىل علـيكم، قاهلـا الـسلف  :بِ الهَِ َ ُ  ُ
ُم، فاحلاكم منكم، وبظلمكم أنفسكم والناسُكَلْبـَالصاحل قـ ُِ ُْ ِ ْ ُ ظلمكم،؛ِ َ ُوملـا قـتـلـتم أنـفـسكم قــتـلكم ََ ََُ ُ ََ ََ ُ َْ ْ  ، َِوبعـدم َِ

َُرمحة بـعضكم بـعـضا قـهـركم َ َ َْ ْ َْ َُ ِ َ  حبكمـة اهللا البـد أن يكـون مـن جنـسكم، شـرير فـاجر كأفعـالكم، فحـاكمكم، َ
ُ ولــيس مــن والة أمــوركم، اصــلحوا أعمــالكم، يــصلح اهللا والتكــم، كم،نفاإلصــالح يبــدأ مــن أنفــسكم وأبــدا ِ ْ ُ

ِْ بـاألخالق واحللـميا عربََحتلوا  ى َرْشُبـ فيـه تكفـري لـذنوبنا وذنـوبكم، وبالـصرب ،علـى الظلـمالـصرب الـصرب و، ِ
ٍ، هكذا يف القرآن وسنة نبيكم، وذا قال تابعيه بإحسان إىل يومكملنا ولكم ُ َِ ُِ..   

  !.. حـريــة!حـريــة! ال تعنيين ترهاتك وترهات أمثالكم! ــــــي دعنـــ-
  ..إنك بكالمهم مطعونال تطعهم " العريب"أيها  :بصوت حزين حمزون" نيِكْسِم"فناداه الشيخ    
  !ونــــب املنـــ ريعـــذابن ـــ ماديـفـي وأحـائـ أبنأرمحكمــ س-

  !!!!!ـــةــــحـــريـ!! حـــريـــة!! ــةثــوروا تنالـــوا احلـري
  ..ال تثور فتصري جمنون" ِّيبَرَعْال"أيها  :بصوت حزين مدفون" مسكني"فناجاه الشيخ    
  !!!!ةــــــريـح!!! ةـريــح!!! ةـريـح!! ةــريـوا احلـالـوروا تنــث -

  !!!!!!!ــــــــــةحـــــــــــــــــريـــــــــ!!!! ـــةــريــــــــــح!!!! حـريــــــة!!!! حـريــــــة
  "..ِّيبَرَعْال"أيها  : مكنونٍحزين ٍبصوت" نيِكْسِم"فدعاه الشيخ    



  !!! ثــــــــــــوروا تــنــــالـــــوا احلــــريــــة-
  !!!!!!!حـــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
  !!!!!!!حـــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة

 !!!!!!!يـــــــــــــــــــةحـــــــــــــــــر

ــ"فــأغلق الــشيخ     حلني أصــحاب وذهــب إىل الــصااملفتــون، " ِّيبَرَعــْال"فتنــة ، واعتــزل عــن ونُفــُاجل" نيِكْسِم
العلم الشرعي امل
َ

  ..ونُص
  ... وغضونوبعد أيام   

*******  
٦  

  .. املكانبذات" نيِكْسِم"مر الشيخ    
  ..سه جآنكمن م ..يصرخ".. ِّيبَرَعْال"   ليجد 

  ..وأحفاده    وأمامه أبنائه
  ..طريح اجلثمان بعضهم   

  .. األسنانمهشم.. اللحم    ممزق
  ..مفتتة العظام واألبدان.. ورؤوسهم عجينة دامية   
  ..والبعض اآلخر   

  ..وجن جنوم كالنريان..    هائجون
ً   فقد تقاتال قتاال مميتا   ..بالزور والبهتان ..ً

  ..يبكي".. ِّيبَرَعْال"   و
ّ شديدا وآنً   بكاءا ً..  

  ..   لعله وهو يف غمرة جنونه الفتان
  ..بالبلدانزال يشعر ببشاعة جرميته ي    ال
  ..زال وما   

َ   ممزقة ثيابه، عدمان ْ َُ ِ ََ..  
ْ   جاحظ العيـنـني َ َْ ْ ِ َْ، حزنانَ َ..  
ْ   منـفوش الشعر  ُ َْ..  

َإنسان    ِْ..  
 - النــهــايـــة - 


