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هـنداويخليلبقام

-.!مسسيى--!ىذ*سي.عر.

هـسلعلىالظمأىنأوهـ؟تالا.اسمعولا،مفبلااوظلايطلب،الحر-ا

بيواشض!كلاالامدعليطالحى،جميلاصبرافصبرت.طريق

انامابينقارنتو،بنفسيققىكرت،4مطشاسريعرجلوانا،الظطفىكنيتلازها،ا!ترةاًلاوراقهذهتاريح.نصفاىت!ةوللا

باحتماله.!!قيلايطولامراالانتظارفوجدت،يتظرنيومافيهانتستطيع.المكانبحدودقيقيدللممكانوفي،فيهتاريخلاز!ةن

الملك!لت.وسيئاتيحسنلا!ه!فحصفياتعجيلخإطرليالخطر،قراء.ةهاعلىحريرصطستكونو!ك...اللانهايةمنجاءتانهاتقول

كانتلقد!دوالهةةأ....الذنياالحيةةفيسجليعنبشئيالمخنصوبينبينهمقطوعمكانمنالصوراستطاعتقصةاولتحمللاذها

ؤلمحلةثأت.هـيةالمحالارضميالربيعبواكيركأزهارالحسنات.مكانكل

..عور.لا1..0لااستطعتضاوكل...نهضتقومشعفأامرىمن.ادرىلا
السجل6نهايةفي،وجدتولكني...سيعاهتعنهو0صاص--....

منروحفغمرلي،السنياافارقانقبلق!متهالذيلتوبةص!لعدمالي"!لمب"!رينةفينتاننيالعاجلةالدنياامرمناسضرجاعه

.خيراالايكونلنالاخرةفيحظيانوادركت،الاطمئناناذصازالولا،اوقيجع،تا!فويئوانا،اططجمطيحيط،داري

.....حيناعهنيوتقنض،ليحيناتنبسطكانتاقيالملإمحتلك

-2-انفسو!احت،عينيعلىيحطالظلاممنكثيفحجاببدأثم

الجنةحراسمعامريمناعياعدلمثم...طريحغا!لبوانا،وتروحمنيتغدوثفال

والعرق،اصشصائنألهبالظطولكن،قليلاروعياسنعدتمنزاويةايةوفي!المقامجمطبععقراينيادركنتولكئي.شيئا

لظطوانه.سواتييحجبماالاالفأبمنعل!وليس.ثيابياغرق،حمطوانا،نظريألقيتقبلومن...قبريلياعمواالمقبرةزوايا

يوردنياناوءقهمنوكان.الاولىالحياةفيمثيلالهدكرتماع:،ءثم،رءأداعظاميفيهاستتحولالتيالمظلمةاشقةاهدءعلى

.نتعاقبالايامواخذ!.موتمن!!الك،يبقلم...ولكن.الهلاكفيهاوتبرد،الاحلامفيهاتنحدرشقةككلكانتوللكنها.!لتورا

نتزحزح.لا،موقفنا.فيونحن،عليناالكبوىالقيامةاتمثلان،ضؤ؟هاعلىوانا،جاءنيوقد...الحي!اة

ازفدملالماذا،لنايخطركانكالذي،كاذبخاطراطمعنيوف!ة.0.خاصعينمهطع!بنالمنادييناديحيناجداثنامنزخرجوكيف

فيهوانظم،الجنةاًلىصولالووبينبيننايحولالذيالحارسهذامنبينهيكنلمكأن،ءاجلاذلكيكونانيادركنتماولثني

خازن،"رضوان"باس3وسمهاؤصيدةفنظمف؟قلبهتهرقصيدةالمتطاولةحيأثألائ.اسمناؤلاو،واحد؟مرالاا(أضيوبن

،الشمالوعناليمينعنبهموادفع،الناسازاحمواخذت،الجنانولماذا؟الوعياينؤهن...للحياة.نخديراالاتكنلمالع"ينبين

.البابعلىرابضا"رضوان"ليقبدا،ساميةشجرةاءتليتحتىنجلهاقيمةلاتصبححتى،الزماقمقاييىديهتتجعدعالمفيالحس

الاطمننانابتسامتهتس،41لامحمستسر،كريماملكااتخيلهوكأتاللحممنتجردتفلما؟ودمهابلحمهاحياتناالاالزمان!لانوهل

لصلب،اووجهه،الرماديةابهدثيؤأبعكشرطيهوماذا،النغوسثي.مثلظتراباالايعدلموالدم

اباتي،ؤأسمعته...دمائليرأبهولا،بعابريهتملاكااللشزراءونظرتهنافخف!أةسمعنا،الفناءفيالغارق،المخدراللجوهذافي

.اقوللمايأبهاو،بييحفلاندون،صوتيغيراسمعلاءكأتظهراًالارضوتنظب،والثالتةوالثابلةالاولىالنفخة-ملن،الصور

يزدادفلا-،ن!تماعليهاكرروانا،اياماالموقفهذاوقفتهذهمعظوتتحركت!حي!ا.النيهيكأنها،ظهرعلىوبطنا،بطنعلى

موسومةاخرىقطعةنظمالىالطمعفدفعي.عنيواعراضاصمماالاالكأشهذالولاالارض،ريخ؟ونعسىوء،...موتهامنالمرة

كأننيفكنت.الاولكفعليوفعلت،منهدثوتثم"رضوان)بالم.الانسان...الحمير

،الكرةعليهفأعدت،ا-أسلمولكنبئ.تشعرولاتخصلاصخرةاسمعالمفكبينفأنا،وبميياليوعاد...قليلرئليلاالخدرعنيزال

علىاو،اللعربيةيفهمالهفياشكفبت،شيءالىاصلاندون...واليقين

ناابياتيثونوتحطمت،سدىتعبيفت!ب...الشعريفهم،الاقل؟حقاالحياةالىعدتهل-

بنفسي:فقلت.اءلالىاصويمنتفض،عانكلفي،الارضارىوانا،عينياكنباءفوللكن

ندائي.يفهملعلهواناديه،عليهسأقبل-وقؤنا؟؟لحماالهياكلونكتسيعظميةهياكلالترابوينقلب؟فيهامن

صوتن:بأعلىدعوت.نتغارفانندو،غايةبدونونسير،قبورناحولندورواخذنا

تسمعالم،الفراديسعلىالاعلمالمجبارامينوأ.رضوانيا-.علي!كانتماالىعأدتحواسناانفيناوالغريب

اليك؟واستغلا!تي،بكنداليماشدمنيوماالبغثلهذااختار-جلالهجل-الهاانوببدو

فقلا:منيعدوهارباألاارىعدتفما.ريحاواسكنهاحراادن!يااايام
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منحولةالذينوهؤلاء!""طلبعبدبنحمزة)هـذا-ؤما؟مقصدكماعلمتوءأ"رضوان"تذكرسمعتكلقد-

!"احد"ديالمسلمينمنمعهاششي؟المسكين13ايرتطلبالذي

يزاللاالذيالوجههذافياص!قاخت!ت!!الواثبةللمخيلةفحيا:مقلت

عنهينحهـرءانالمذيوالبطس،مملامحهدىتعجلىاوتىيالقوةيوحيحسأب.51مدةاستطلتوقد،العطشعهى)يصيرلارجلانا-

رعبا.مملوئين،وأرينؤريثىمثرءوانيدلكالىاصف.ماح!ي!ةكلهاللذنوبوهي،بالتوبةصكوم!ي

؟أنه،بهراؤصةتهتز.ؤوائمهتكأد،هباثجوادعلى،رأيرته.ثرحروث،عثيرة1؟!قص4مدصك

ولكنه،صفوؤهمبينإمفطالذيرنالب،سهـؤلاءيقاسبيبمايدريلا:فقال

منهبيومكأزما-،،،ربالمحبزيهـووانما،!!لواهـلممالىببى-ق!اًلكلمقيبهذهاسمعلمئاني؟ضعرازسميهالذيهذاوما-

اليهانفدالذيالا!مود"وحثبر"خصمهعلىغيميهؤةع،مرقده.الاءالا

هويررير!،بخ!،فهليمسكيلقهانيربفهو.برهاف!تله،ء!لىانبلته:.فأجبته

ن!اجحثا!ذاولكنه...البطولهالبطولةتواجهانيجبيهف"لورالىر!يرتفربونالدنيأاهـلن3موزونكلامالشمر-

عتصهتزألولا،عنهمرةمياموكبهفي!بمشيوانه؟خصم"ـه!اا!ىلدخولبااب!.نادنلعلكاليكضهبشيءفجئت،والسادات

تبىءالمطويةيدهتزالولا،حمزةجسمفياثبتها"!ه!النبالنباة-نوحي...ليصبرلاضعيفرنجلوانا،إلوقوؤولا!تكالتؤقد...اللجنة

لا،-حمزةخلمفيم-به!"وتيا"ان؟،انضزعها)ماث!رءهاكيف.التوبةصكبرفضللهوتصح،المغةرةيررجوممنانيريبولا

ءصهلينال4ـ،ءليعيةأهتقعانيريدولكنه،ثانيةفرصةكختلس:فمال

...اذسامحةافنبغيوبالدخوللكاذىانأ.نأءر.ظنكبهحدثكمابئس-

ايقطعلا،تيهعنهواغضى"و!،ة)لمحقد"حضه!"وكأنيننن!!انقي--فيتطرهاو،ن"!تدحضلهالن.عءهات؟العزةدبمن

.كبأدس-
احقدؤ-هانصبببلاالاخرةا-لدارانيعلموهو،"سالمهمنرجةءه

،الاسللأمدخلوفد"وث!ه!"منيريد!ىوبادا...عداوةولااكأسء!ازاخرةااًلاموآج"!ع،ء-فيوووت،؟ة-.أتركه

نجبانة،صب-4!طارز*بانهيعلملانه،الخالصبالاس-للأميكنفوهمخأزناافصدباننقسيوريت،ول!ب.بعيدمكانكلمنجاءواالذين

وكيف،.الضمجرال!كي!يماتلةتزاللا!،ـكما،صورتهاالا-لامور.صأاذاادىفعدت.لهماوربمايئخدعأو.النظمعنيذهللعله،آخر

جمتماكلوميعغودائعااثراًالله-!ي!نيقدملماذاازر!أيزولعنيختلفوه-و"رفر"اسمهخ،رنابلمغتحتى-اننا!ىمجأهدة

الاسبلأمببروينعم،اًلراحةهذهانيملمك"ثك!لو"ىنوما؟يداه.الايناسالىتدعووملام!ه،الناسالىاؤربكانبأزهرضوان

!أجتمع،اللكذاب"مسيلمة"صدرفيثانيةمرة،4نبلتانفذانبعدالاالامطلفأولامقيداوزظاتركوا3،وقصهبتين،ةقصب!يهفنظمت

.النةسلثرودم،الناسكأبىدمنيته!لىعليفأؤبل.يةهملا!كأنهطيرةكلملاول!هالىإالقفتوهو.طرقته

كانوقد؟الزحامهؤاميبعيداعينيهحمزة!ليرفبم،وا!ناهؤ!ات،ء:هالاتظدةفيطمعاذللكفز:دني.مبتفاييسألني

يرىان!ريدالعله؟اشديداالحرهذافيالجولهعذهعنيغنياو(لر؟يىالىضبذالذا!ءراولاوىكأأ.اورارحمك-

001ىء.-.."اًءفيكنظمتوقد،مانحبددهفنجد،ال!للأثةاوبالبتينالملك يراها.جصهنيدهاووجرشاكبدهمنكبدها!ييزالولاهد)

يسا-الاسلامانام؟قلائدوانفهادنجبهمنمتخذة،الوقفهرافي.مكاألرولا،لاتتحركانتوانت.ديواناىجعت"ـ3لوماالاى

واثأ!الى،اليومبعد،ةيلدلا...سيءكلغسل-حمزه:فقال

!انتقام+موزوؤ،كلاماترددبانكاشحعرولكنى،تقصدهبالذياشعرلا-

جث!صولالنساءوؤهـهـ!فت،حمزةمأ/3سرير!ا!تو!كنيعننمنعوكظ.واعوانه"ابليى!"مننسمعهكنابماذكرنيموسببقيا

ا!وهـ4:انما.اللهطاعةعنويخرجتأ،دقلوبنايعبثانخشيةاليهالاص!غاء

!حمزةعلىالنساءوبكي..-مجزيولاؤومي!صفية.لاضلال!آدمولدعلموهثمطللجانهو

برغي!نك؟ماا!نلىقل
يكو!اىدون،اجاهليةاعاداتاحيائهعلىاحت!تلمأتموانه.-

:فقال،ار!!مالهذكرت

يمملكيسع!طعءاننييمب!حونحللهفىوجإلجزلنبي،أللوخدح!نىو!زنعلميلنبيفمن.شةع.منلخلمقاملكولا،نفعءلىللكا!!رما،والله-

.00002-؟انتالامماي

وتوارى...السكوتؤاثر،كلامهمحرقةدمعةور-متلمحاالأتمهذاء.
ط:فقلت

...!اظريهفي-حيةطتبهالممئلةصجراحاتهولكن،حمزة.اهاءبدابنمحمدامةمن-

شهوةمنبريئةالنبوةلان.بأحدنىلفانبهمثلواالاتقالئن:ةالال

أ-!.ظلفيتنامميمةفيوصحبه،حمزةيغيهوهفذا،بالثعراتيا!لآزأكومن.اعربانجبذاـكص!قت-

وقد..ورجالنسماءفتعلاهارعرباقليمفينعثهاللعينابلبسلاى
بنعسي:وقات،نجباليمنأفقت

..ء...ا00!ابتغي!ماالىيوصلكلعلهبصاحبكفعليك،نصحكعليوجب

عمدصهالع!هدروالشعر،الشونفعدورالإلحناجاءخازن،بابايطروقمنيئستوؤ!،الآخرالبابهذاتركتوهكذا

..ء..اوعدت،خدوعةولاتجور،و!؟طةفي!تنفعلا،ءالمفياليوعلمت

ممه،دلوتحتىوجت،4!العسالب!بتدويعالهابياتافعملتفنايرويهلاالذيوا!ظط،الابدانثويالذيالحرمنجحيمفيلاغرق

اءعولكل،وجوههاعلىئمةايها،نالقطعهذهفيغبتحشى...شيء
لمطلب.عبدبنيا!اللهدسولعميا.!الشهداءسيديا-..ع

:فقالاتالابانرث!"هبوج!هعليافيرؤلمما.يصيهشان

الاية؟:أسمعتاء؟بالمديجتج!ئيالموطنهذامثلامي!ويحك--3-

"؟يغنيهشانيومئذمنهمءامريلكل"وحواليه،ير؟ارلألورعليهبرجلانافاذا،ال!لماتخالىجعلت

فقلت:؟الرجلهذامن:فقلت.ازوارمنهـماتلقنرجال

-4-4اللصف!ة!لىالبقية-:فقيل

16



صيسممم

.01"فقرا!رلمماللةتص!يدتتمة

فقلت:

في-طهحرسها-ح!فاضي،الكريمعيدبنالمعمب!!-

."الدودةشبل"ايام16صفحةعلىالمنشموربرقية

الموقف:فييفنفهاتفاكأقام

شل"زمانفيحلبقاضيكااللكريمعبدبنالمنعمعبديا-وورة،؟ومئذوجوه"!هاماوسمعت،سمعهاقدبلى-

؟"ا!ديبالحلبيمنصوربنعلي"توبةمنعلممعكهل"ادرولىاول!ئك،قترةقىهقها،غيرةءا:هاإومئذووجوه.مستبشرةضاحكة

ؤلم،الثانيةهفثم.والرعدةالهلعفأخذلي،أحديجبهلم.""الفجرالكفر"هم

مأجابه،الثالثةنادىثم.الارضالىاصرعككدت،مجيبجبه:فقال

:يقولقائلابنالىرلهولامعكانفذولكني،تطلبماعلىاقدر!اني-

وحضرت،قتالومنباخرةوذلككلاتوقيشهدتق!ر،نعم-.امركفيال!يليخاطب"طالبابيبنعلي"أخي

واعمالها،حلبقاضييومئذوانا،العدولمنجماعةعندي!،به:فسالني،المؤمنيناميرعلىقصتيقص،رجلاععيؤيعث

...المستعانوالله؟صحيفتكاين-

هـ-نبتةيعناضيفسأ...الرمقاخذتوقد،نيضتفعندهاتفعانثونيديفاعدت،اجدهاؤلممكاجيبيالىيديمددت

لي:وؤالعنيفأعرض،التمطمالهفذكرت،الملحفاللقاءهذاانعليايمكقكل!وقد.الدصطواخذلي،عقليفاسضطير،عليها

ابيكبولداسوةلكواليس...ممتنعاصعباترومانك-كنتاننيفتذكرت...وقلقياضطرابيمنراًىعالولاعنييعرض

؟"ادم)ءانهفظن،نلهانيبارعخيبثنشالورب.!النا!فيهازدصممكانفي

اءطباريالالثيءينفمنىلنانوايقنت!كاخا؟بعنهرجهتاقداميراى-منماطمعاوزاده،بصحيفتيصحيفتهبديليسةطيع

منا"اءريحشممتحتى،بياثتعطثى5اولكن.الشدةعلى،الزحمامخدل،متيسقطتربمااو.مستعجلامطمشاالخزنةعلى

اولءاعد.اذياوروداهوالحوضداذا،وهممت،مزاحمت،.بعيد"!التوبذءرفيهاللذيالكت!بهذاعلىفوالهقنا..بهااشعراندون

مناكب!معاىامشيوكدت،الناسؤضانكث،اثوقفهذافيلعباد.اؤمكنتحيثاطليهؤرجعت،فيهااجدهلحظةعليافاستمهلت

...اليهاثوصولاستطعتؤما،!مورؤو!.والجزعالولهاظهروعدت،وجدته

اشعرهـمنقباتمنهؤنقبت،المخاطرالى!ءدنيالعطمشولكن:المؤمنيناميرؤقال

الواردةالفصانهذهفياتأملانليبدا،وهنالك.بعدهابالظط؟بالتوبةشاهدألك!عليك!-

حملواكلماوهـم.بالقطرانجلودهاطلت،ا!رلجربكلئها،عليه:ؤقلت

تضطرلحبعضيعنهالؤبانجةذادتهم!هواؤتربوا،الوردعلىانفسمهم.وعدولها"حلب"فاضي،نعم-

بويليدعووهو!يدءاووجههاحترقوقد،احفهمؤيرجع.نارا:ؤقال

...وثبور.؟الرجلذلكيعرفبمن-

!نب

حديثاصلر

اكمهير3الانكليزيللكاتب!

يلسونوكبىل!ت

--ي!هـ!فىض!ا!

.-
يمقوعمرشرولويوسفترجمة

!طوارغرلا،بينش!اببهاقامبالحياةنالضةتجربة"اللافنتمى"مؤلفميهاصورر!لعةرواية

جميعألىاثارهتمترجمالذيام!لبأبداعصجديدظهىبل!ه،الشهيرةللندناحياعاحدفيوالفنانين

العالم.لغت

هنهالرؤايةبعدوستقدم،العربيةاللغةالىكلضلارتوجمةهفهقغظعلى"*ولبدةر"صملتوقد

*لكليزيه.بالفةيخربصدرالبعضو"بعضهاصدرالتيا!ديدةكنبهمقعدا

!دابدارمنشورات.ليناليةللرك4الثمق

!يو
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-4-فقال:
عمله!ؤيينظرحتى-ءلىاطوفمقلت،عطشيسكنبعدما،امريفىاوكرانليان

الاعظم،الديوانفيفوجدء،عماىعنسال!ما.فبئاعجلومايجدونلعلهـ3اًلي!مفأتوسل-الرسولدريةوهم-المننخيينالعترة

فتعلقت،الدخولفيليأذن!،ليفشفع.بالتودةختموقدقد،الزحاممننجوةفيموجد-هم،اليهمامريفحزمت.وسيلةلى

...الجنةالىطريقهافيوهي.ثانيةمرةلركاببا:فقلت.واطمئنانأاماناايلهاعطاهم

ص!هوبدأ،عملهمسننقعاتفيالراحفالعالمدلكمنازتهيتفاتمنهوفىرغتكثطبا3؟بتاذاالذاهبةالدارؤىكتاني-

هوخفيفموسيقيجرسعحلهيحلوراح،اداليعنودعهدخفعتر"ـوعلى،النبيينخاتمم!مدسي!دناعلىاللهوء*لى":آخرهفي

بدأتوالسماء.المورقةألغابةتتحلملح!ين.ائماف-بجرساشبه؟ووسيلةليحرمةالصلاةهذهأليست"الطيبينالافير

ملتمعةزرقةولكنها.قمرولاشمسبدونا)صا!يةرصقهاالىتعود:قالوا

تحت،الىانظروكنت.ظلاميتوعدهولا،وهجهيؤذيلاباهررضوء؟بكنصنعما-

ز(هيةوروابيطبيلتتشبثترتغعانتريدكأنها،ءاليةدوائبفأرى:مقلت

طرقوالروابيالغاباتوخلال.متموجاصيلبلونمذهبة،السماءفيتخرجوانها،د!رمدالجنةدخلتقد-فاطمة-مولاتناان-

تمشي،متفرقةجماعاتتجورهاواحيانا،احياذأخاليةحنرلوضيقة،الفانيةالدنياساء.تمنهـأعهوعشروناربعمقداره،حىنكلفي

...منهبدلاالذيالهدفالىرودهـامستقرهاالى-حودثم،أءالقفلشهادةفا"لموهو،ابيهاعلىفتسلم

..!الصراطهوالهدفان-!بئجمعكمامريفيؤارطالوا،كالعادةخرجتهيظذا.اـجنانامن

ل!،قررا!لاهاويةعلىممدوددقيعكشريطيمتداللصراطهذا.فياباهاتسالفلعلها

اعى؟قفيذاهبقىاعماقمنفيهالمااليهاتمفذانالعينتجوؤلا:هاتفونادى،كالعادةخروجهاحا!حتىفانتظرزأ

اقبلت.الصراطهذايعتلياناثانيةأالضفة(رادلمنبدولا.(لارض.فأطمةتعبرحتى،الموقفأهلياابصاركمغضوا-

لقد.بمقدارسبقنيفدانساناالاكاعندهاحدلاخالياالوجدنه،عليهاجتمعوقد،ل!ودجهاالطرإقوشقوا،ابصارهممنالناسغض

لاولكنه،ودتسافط،ويحماسك،الصراظيحنلىالانسانهذارايتيشربلمممن،واناثذكور،كتيرخلق(طالبابيآل)منعليها

القوةاعطنتهسيذلالهعلىحسناتهرجئتمنلان.يئتث!زال:قالتراتهمدلما،منكلاقطعرؤطولا،خمرا

ث!يثالىالصراطعنهوىحسناتهفمقسيئاتهكانتومن.والجلد؟تذكرحالةألي؟اًلجماعةهذهبالما-

توازنهيختلالرجلرأيتحتىلحظاتالاهبموما،صعودايرجوء:ف،لوا

لهاليس،الاسفلالىالاعلىمنمحطوطةقطعةهـوذافاطرجلهوتهويفبل"الجنالىنسرعاننريدانناغير...دخمهبى-.نحن

وعزمت،عينيؤ،غمضت،اخيراترنحاتزرنحكلنما،1،ـواءاصفيرالا.الاكبرالفنىيحزننالا،نالحمينآمنينكنااذكاالميقات

جواريها:منلجاريةقالت"الزهراءفاطمة"انلولا،اعودانالشرففيمجراهاتجرياخرىاءرأةمعها3،نو،لهـم!ضحكت

!فأجيغه!ألعبورءلىطاقةلهتعدلمصاحبناان-...نورمناؤراسعلىشأبورائ!ماومن!خديجةانها...والجلالة

ش!الوعنيمينعناتساوووانا،وتزاولني،تمارتبطفجطتاك-ك!اللرهـ"اعةتلكلهااتفقا،بالرحيلهمتوقد!الرسولابناءهم

ققلت:.عيني)فربقبليمنمصبررزالولا:سالت

عمليفاستسلاضنياردتان؟المضنعةالمعالحةلمادا!هذءيا-ا.لا-..!
من.لهريبو،توبته!حتور،اولياشامنوثي-هـذ

العاجلة!الدارفيالقاءلؤولمعي،الموقفاعوالمنيراحانفياليكبناتوسلوقد،الجنةاهل

"إ!إزةفونه!!لينئامريابكانست".الفوزقيتعجلطالجنةالىويصير

قالت::ابراهيملاخيهاقالت

زمفونه؟وما-!لرجر4دونك-

قلت::تي9!فأر

لءارطومسنطالآخر!فيعلىيديهالانهأن.يطهـحانهي-!بركابيقىتعلى-

.ظهرهالىويحمله،بيديره،والاجيالالامملهاوتنكشف،الناسن!خللالخ!بكلتلكوجعلت

ظ!ها،الىبادرتوانما،تتصوراوالامرفيتف!اتر!اولمفقات،.بالركابمضمحلقوانا،ال!واءفيطارتايزحأمعظماذاحتى

وكادت،بهاتشبثتمماابهثرييمتنضثت،كتئيهاعلىيديوطرحت:بنفس

فيه،انابمااهتمانبينفاصبحت،الطيبةجسدهارانحةتدهكي،ايامنافيالسحرةعنهتحدثايذيالمجنحالفرسهوأهذا"

بيتجوزوراحت.حسرةمننفسيفيالجاريةهذعاوجد-،4ماوبين"؟أيامنابعداومحبسثصقانهازعمواالت!يالطائرةهيام

الكذوبنفسيتحدثنيوصارت،(الخاطفكالبرق-الصراطعلى-منامواجالان،شيئارسومهامنارىفلاالارضالىانظركنت

مركبي،الحالهذه-ءآىناعموأنايطولممااكثرالصراطيطول!وعلىوالجراةالق!رةاعطيتكيفاعلمولا،مكانكلفيهاغطتالبشر

الصراطجزنااذاحتى.الخلدجواريمنجاريةومطيتي،لينصسد،القريبالغصنعلويخيفنيكانالذيوانا!الهواءةجم!الحلقهذا

عنتسالنبمكأؤها،ضاحكةاليوالتغتت،متكبهاعنثقليحطتالركاببناوقفتحتىالامرهذاأمريزالوما.الوطيءوالجدار

مي:بنفسفقلت.الرحلة!للجلالفيا!"!حمد"عند

فييقعهذاكانلو؟حلالاالحرامجعركيف!اللهسنحان-ككل،بالعؤاببدأانه.السماءورسولالأرضتار؟خانه-

تنفذابصاروللناس.جمالرفاتنااذا،والجطدالاذىلادركناالدنيااللبناءعلىيتكىءالذي"رالجهنهايةانتهىولكنه،عبقريوكل.نبي

فبلةصوتتسترقمرهفةومسامع،اًلحالاتهذهفيالج!ران...ينكرو.لمقومهان..بةبيديهرفعهاللذي

والمتعصب،محللاالمحرميصبحاناجملمأ.ولكن.للحبيبالحبيب:وسألهم،اليهمالتكت

متساهلا!أالغريبهذامن-

فقالت:التلهفإطولانتردلم"الرهراء"ولكن:لهقالت

الجنان!فيتخدمكمم!فخذها،اًلجاريةهذهلكوهبنماقد-.عشيرتتافيهسالترجلهذا-
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اعطىلووتمنيت،اليهنظرت،راجعاانكغىءاقفبلولكني.الجعةريحنجبهاش!متافتيالاولىاجاديةافظزت*

المغرورهذالاري،الصراحأمراليهآلكا.مهما!أرءإ"ءلىا!درةيحبميزاللا"رضوان"ف!محت،الجنةبابالىصرتو!أ

وهم،الملائكةمصاولةالىنصلانلناالىولكن.وبخلهزهوهء،قبة،الدخولاودفنتقدمتولويضايقنييلمحنبمانفخفت،مداخله

!.الخارقةبالقوةدتمتعون:فادتهرني

له:قلت؟جوازمنمعكهل-

اناوصلتما،مثلكخازنا"المرجىابي"للا"ببرانثو-فقلت

-الحكوماتخزائنعلى-ان4ـ،-ولوخزاتمندرعحالىنجبريولا!لا-

إ!ممرتباؤيها-العاملونقبضولاموا!ىأيحيس!لمكوزيرا:فقال

وم!،شأنهم.!بهالاالدخولالىرك،.جميل-لم!لا

جذبةجذبعنيعنيةةبيدشعرتخىءمقصياذهيكدتوما"عبيايذهب:كلهارحليفيعليوقعمااسدالخطبفكان

رياضبينمدقىنفسهأدقىحميرعصعورأنني3معهاار.نفعتقويةبجاريةل!ومن؟والصراظ؟للجوازطلباا(وقفالىاـأعود؟كلبظ-

.رضبماناننل!ونمنالجنة؟عليهتخطنيثانية

،الدخولوبينبينيحىصلالفانيالذى-ابراهيم-يدتلكش!جرةالبابداتلوجدتادكهحيلةفكليعلى-واردتوفجأة

التبم.القويةالجذبةبهذهلحوارافا!،ىةرضوانمعحوارفيوانا:لهفقلت،صقصاث

فكانتوقوفياياماحصيتوقد،الموقفايامشدائدمناسلونشي،الموقفالىارجعحتىالصفصاقةهذهمنورقةاعطني-

بمنقيستاذاقليلةالمدةو.لعتر.ا!نيااشهورمناشهرستة"دة.جوازاعليهافاخذ

ومنهمةحسهيخسرمنومنهم،عقلهيفقدمنومنهم.الاعواميقفونيماولا-ل!لكةوا،حيلتياليهترميعاادركوكآنه،مقال

بالسلامة،عليانعمفقداناافا.الاهوالمنيجدلماحفظهأيضيعمن.الغطنةتعوزهملا-رضوان-منهمكانمن

الدنيىأفيعنديالنعماكبرمنهوالذيعفليوبقأء،الجنةودخولاد!طمنبادنالاالجنةمنشيئااخرجلا!تهيها!هبهات-

.خرة7وا!وقباردتقدس-الامحلى

***،القاثونيصونملكاله.باكاوارجرةالاجوابهزادني!هأ

ارحنة!ياضفىفيصآتلملانه،وضميرءعقلهعنهرضيوانبثيءلنفسهيادنولا

...عليهايحاسبانبادرةكل،ذلكبعد،يخ!مىوهو.القانون

لا-احيانا-كانوان،القالونعلىبالخروجلنفسه؟اذنلاولذلك

-ا-.بهلهمقنع

اننياصدق!ةمبما؟رضوانمنأمانفيالآناصيحتأحفما:ارددانالااليهارز!يتفيماليكانأو

!اللغتاءرياضهاؤبامشيوغدوت،الحصينةاـ*نةاجدرانرو،وزت!راجعوناليهواناللهانا-

عثرمنالجنةسكاندهايعرجالذهباوالفضةمنمعاريجهذه

تكاادلول!حذ3بثحإجروهامنها،لذكل!هالهابنإ!يلاالمعرسجاروهذهعثشالمثرقمالى.إ.

منذمقاعدهماتخذواقد!وؤعودفينمالشجرتلكظلالفيالمخلدون

لمكولوااناللهث!ءمنعايهميردانينتظرونوهم،الدنيا.خلقت

وئيس،0..الدنيافيحرمانهعلىلهجشاء،او!وردارفي!صيبهاللصيفيةبرعطلتكللتمتع

ومن!والاباءالحرمانجزاءالعطاءيكونان،السماءوعودميالا

منهاثربمن،اللونصافية،عذابانهارتتدؤقالشجرللكاءمول

هـأنالذيالخاوذذللك...دمهفيالخلوديجريكيفادركالنقبة

3!تفورانمنإلحناشعيئالراسخةو!منفيف!هلادنيالمبةنعسالبقاءفييتثسهالظنؤطواناكلح!ة"!ة
لنفه"احعلم...

الراحهذهعلىبةيونزاحمونمقب!خالناسفوجدت،تلفت

ويكرءون،زبرجديةواباريق،عسجديةبكئوسمنهايعثرمون،الدائمة

ثم..ا!-كرةوراءهالاجرء4هيفاذا...يسنزيدونثم...

اليومخمر؟!مولكن...رىكالسكأيكولواان-سيدونلعلهم،يغترفونهـكسرم

السر!خمرةلاالصحوخوةهي

،لحوقوا-وهم،الدنيأفيالكرمةبنتعلىيفضلونهااتراهم

رشفة؟منها

زيدلرئاضلديمنشغلهررئقلصدصافيهلمدابمبنإسظئوعلىرىصامابخبيءعدفبئدنجبأمي-اً!ربيهأ!باًحسن

انتيالاباريقهد.فيطمعاالاولىاباريقهيعافانفىلرعذبةوخمرة

الدنيا!اغو!مممطغير.وكيرون.فيضاالاالصبعلىتزدادلا

الآجلالوعدمنخيراساجلالخيرانوجمواحينمعذورونودعلهموالمنقعةالمتعةلكلوفزالتي
نجوان5واصبحوا.؟.اسنسكزواوقد،الآنيسكرواانيهمهموما

اخرغروراهذايعت!ونانهميدريكوما.اضطلص،متنسأهالالن!

لالذةذاتالدائمةاللذةهـأنتومتى.السابقالغرورعنيفرق!

؟العابرةاللذةاختيجعلهامللمنبعدهاأليس؟تنحسر
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وقلتالوراءالىتي9ناونفت،قريشمنجمعهماليفقدم.العرض،ألمنخاقضةالافكارهدهمطيةعقلياجعلانكثيراأردلم

بنفسي:الرياضهذهفياطوؤ!انبخاطريوجاء،مؤ-ميمناولللىأودفي

والتطرب،شربهااكملا!خمرمنصبابةوراليتركتانيعلى-وعاللجنهم،الخمرةهيجنهمالشعراءهؤلاءمنجماعةارىلعايالغسيحة

...ارووادثةرقبتم...بوصاخلالتجوسبيفهبت،الجنة!ايامنسهلةمط!يةةركبت.لذكرىا

يكنلمللا-فولك.كويا،:لصبابةهذءاشربانمعاطعدتحرلاجوفيوانا...الياقوتيةوالقصور،+!صعةالم!أضالرهذه

بيالناقةأجفلتلقد.خمرمنرشفةاوصبابةفينصيبايلياصر!اناريد...مكاناار،بولا،.مكانكلاريد...رد4ولا!به

الغنشية-تلكبعدمنأحسستوما...هالكافرمتني،بتيبابءلى...الغئاءمحبةنغسيقنربتالذيوانا...ففسيعنالخلودسأم

الىعائداازال-لااليالييخيلواحياذأ...اح!لبافيانيالاواكنه....ىالاعتهيئةلهظلولكنه...الاعنتىاشيخناا!مانمافاذا

ارىقلا".الخمرخابيةالىيديمأمد...دخلتواني...بءتيضعيف،كسراشي!خأالاعثههىعرفتلقد...نفسهبالاءسمىليس

...السر؟د!لآلإءالابردفييخظل،غران!أشاباالآنوارا....الكبرمن!.زيلا،البصر

وعفي....برمحمداستشغع:قلتيدالشهالكربهذاعلىواظ-....الشعباب

الزبانية:ايديفيفصرختتشمهـبذلكوتنكأة؟قالبالىفابىمندس؟ط(لاشياءأت!حول؟آكذب*زاظريأ-

.:بلهفةو-ألتهحيي!ته
حرمه.بكليثاناغت!بما!محمديا-

ؤق!الة؟هنااراك-

:فقال
..؟حرمتهكلافانظر،درهبا!عليبرأ-

:وفأر.انزبانيهعنيوزجف،علينيفجأعليةاول-منالذيا)ربلذلكانا؟اكونانتريدوا،ن-

حرمتك؟ما-.منهاا)-أسبعدبالمغفرة

فقلت::ف!سالته

101اـالا؟النارمنخلاصككانوكيف-
منعليهاشفقولندققيرحملن"الدنيافييقو"!كرس

"...محمداتلاقيحنىحفا.ومنشب:فأجابني

:قشالرجلارأيت،النارالىتسحبنيالزبازيةكانتبينما.!لعجبلا-

خافتبقريشوكالي!ق!يسأعنشى؟الانؤولكرت3ذلقد-أوبكلمنده،!فونوالناس،القمرتلألؤوجههينلألأالساحةمي

.ردكعلىفعملت،هذ.ابيانكالبوساءالىاحسه،اذا!السعفاعة!الشفاعة!محمدياامحمديا"

له:وقالالرسولالىعليفذهـبهـنهمفكان....الصلواتبعضواقمنا،الصدقاتدنتعولم.

نببمانكوضهد،فيكمدحهسمعناقدقيىاعشهذا-مستمرالىيسوقونهمالزبانيةتراللامنومعهم،الشفاعةالىيجاب

الرجالاسماءبرينمن"م!مدا"ذكرتكيفادريوو...لعذابا

:مر!لفقالا!رشيالمجيبمحمد"سمعتلقد...حياتيفيمدح!نهماللذين

...1116..فعمرت.والحيرالل!الىدعونهعنالكثيرسمعتاوحياتينهايةفي
لسا.وره.لدرفي-وولأجاءلي

علي:فقالانمدص"ـقبلفياب"نايرددب!؟نيالاش!رتوما.نفسيدعؤته

.للخصوحبه،قريشصدتهولكن،جاءقدفيوانا-...ثربمدينةفيوبخههوقصدت،ناقتيفركبت.أراه

علىالتردديغلباناليهاخثيتلأ!رهيةصمتد!ةوكانتمرآلي.عليهللوثوب.ئف!يأوالاحلاففريثىجموحرأيتالطريق

010001:ف!ألني"سفببانابو"سيدها

رسالته.تناعديلعسيعليلترددعلبكما،الرسولنض؟!بسأع!ياأينالى

اقصىمقيراكضنجوابىببعاذا،الوقفهذافينحنوبينا:!لت

.الرسولنجبابباهدابنويتعلق،ايطريق!صاحيكمالى-

الله!دسوليالهالشفاعة!الشفاعة-:والال

منالجواريهؤلاءشأنيادرلا،مكاليفيواجمادلبثت*!استفواكدينهلعل-

...امري:لهقلت

صئنحنى،الدزيافيالاعشىعنيعرفنوماذا؟خطيهنما-ليوليس.نفسيهوىوا!قفانهء:هس!تماصحاذا-

؟الآخصةفيالتنفاعةله"طلإنبهاا؟منلاني.مطهعمنوالبعث،وبالحساب،الهباالايطنبعد

:الرسولف!سألمر!.اللجهلاءالجاهليةفيوانا

خطبكن؟وعا؟انتنومن-:دنال

قولها:فيواسترسلت،.احداهنفانبرت.الخمرإمذعوهو؟للخمرحبكاين!هيهات،هيهات-.

الاعليهواشتد،بأمرزاضاقلأب-عجوزبناتسبعكنانرن-:لهؤقلت

نايولثعكالاعشىبأنيومذاتأبونافعلم...لفقرنااحديخطبذا؟العمرهذامثلفيخمرةزطيقيوهل-

قومذا.مضاربفيينزل:دنال

أبرنا:فقال؟البغياستخدامعنيمنعوانه-

..امر.نبهالااحداذكرما...العربصناجةالاثىهذا-!:قلت

.شعرهؤيوقيكرنا،دعوتنايتقبللعله.دعؤتهالىفلذسرع؟ةامرهفيطمعالمتههـمالشيخلهذاوهل،ويحك-

له:قلن!ا:قال

؟تدعو.شيءايوالى-،ر-تكالى"عؤدانعلىالآنلكنعطيهعطاءفيتقولوماذا-

ءنشالعدتعليناظهـرفان.الآتيةالسذةح!نىشأننامنيكونماوتنننظر

..!وفعلنا!ونقربهنذبحهاونعجة،خمرمنبقيةلديناان-ا!اكرمنائيعليهظهرناؤان...اليه

ثثوتناطويقبل،بابناوحدهينخطىالأعشىرأيناحينليلمةمنرهاوبىهذابقبولاةوالينفسبمؤنيشطأنايادرىولا،لحظة!كت
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برنفسي:فقلت8يديهونغسل،حولهوئركض،بهفحتفيوئحتى...زادنانويأكل

صوقيرتغعانيدونالانسانهدىاللهشاءاذا!اللهس!بحان...والنكاتالضحكاتونبادله

ذلك،بعد،وهو...يهديهمنوحولهأضلهشاءواذا...بالهدى:ابيلهفقال!شأنناعنناابايسألانلهعن

عجبا!ميا،وضلالههداهعنالمسؤولالذكرخأمللاننييخطبونصأأزواجيجدنلا!أخيكبناتهن-

.الزمردمنبىطيةمنالخمرةيثربوهووتركته...القبيلةفي

يقولوهو،ماكرةبضحكةفاستفيلني"عبيد"علىوعرجتوفيثد..لمث!ناةأ:هويحألم،وج،4-ةضبم،م!؟*ىالاعفاذا

ينقصهملا،أالدبفيعنهمالافيياءتى،الجنةاهلأن-:الاثرعلى

الوثئيهذادخلكيفتسألنيانتريدلعلك...الذكاءالآنتحرق،اباليفاح،ز،رضوءالىكثيرةعيونلاحتولعم!!ي

..؟الجنة"والمحلق"الندىالنارعلىوباتيصطليان!،أقروري-نتشب

فقلت:.:أئلالىوبادرتون،الؤاكرةاتمع!غنيذلكعند

ذيك؟كانوءيف...فطنايا3ذتزاللاانك،والله-؟المحلقبف؟تاذمنهل-

:قال-:فأجبنني

نفسها،الجنةعلىيتمردونالذينهؤلاءحالغيرحاليان-عفهـءنا!.ةكلءاذتحتىعلي:أءوليمضواـ3...أجل-

طعمالآنفعرفت...اءماراجسديكوتالتياناراهمذفتلانيرهبةولاطمعالاومدحنا،أرنياافيعلتأاشةقلقد...كريمزوج

ذلك،مع،ولكني!بهاتدمخيرااملكلاانني...والنعيمالجن!هذامناكرموهلنمسهفيكريماًنسانيلشعوداست-"بولكنه...

أجزنهالشعرمنابحلفيتركتيقد...ابداالمغفرةمنأيآسلمهذاالالهيكنلموان،ؤيهنستشفعجئنالذهلمث؟محمدياالشعور

بهوثزدادون،فيرددونه،الصالحينقلوباللىيدخلفكان،مصيريفاستره،الدنياهسي،وسترزاكاحضننالقد...للكفىالطيبالعمل

...إيمانا!الآخرةفي

يخيبلااللهوسائليحرمو.النماسيرسألمن:وؤاللصسولالرضحك

الملائكةوسمعت!ه،الس!هاءهـها!زتحتىيننرددزالفما...الثريعةعوىالاث"ىعملواوقلقد...حقا-

لسصيرانيرانبينيتقلبدوجدوه،-فائاهعنفتثصوا...والاصظياءخمرافيهاانئربالاعلىال!جنةفأدخلت،ليشظع،ذلكوعند

شم،والاصفادالقيودمناطلقت!ى...أففرةاليفطلبوا...،الحسلمناًلانهاربهذهالخهرةعناسشميضنرا!بماانتوط...

...رحيملغفورربناوان.البيتهذابركةالرحمةشملتنيولالذةفيهاجدلاهذاكليانلكأسرولكنجط...الياةوماء

اللدنياحوتماتساويعنديالخوةتلك"ننشوةلان...سروراً

الىيديمأمد،االعهدنكتالىكثيرالتدفعنينفسيوان.والآخرة

الل!ئداويخليلمنهاارىاعودفلا...يديب!بنالانهار!ةور،المجاريةات!رةانهار

ميمنهارشظةيصبوااناصسؤظليمنكثيرونجربوقد...شيئا

...شيءايدفي!منيجويملا،ممي

اًلعالميةالمسرحيائطسلسلة.ولالذةبدونتعودربماولكن...الحياةهذهعلىتغبطنيلعلك

.......11*عافىكانت-عندي-والخمرة...واحداشيئامنها.فقدتاذاغاية
مبوربلاوموتىالعاصلهلبعي-؟ثأفيةمرةألفاه!لى..وحدء

سارتربولجانبتلميزاللاكطالتالتزددةا!نضاـهذءوعجبت،الامحنىلركت

مطرجيجلالوالمحاميادريسسهيلالدكتورترجمةالذيالمرير11،غرابولهذاأاللدفمطامعمنالكثيرالثعيءيخالجها

ل!..02التمن.تعنوشامخينقصرينرأيتوفجأة،النعيمجناتفيوهيتذوقه

ماوردالا-2وسمامرايت،اولهوأمنؤ!لوتهدوؤهمافأعجبني...الادنمالعليهما

لوركاغلرسيافديريكوتأليفبنرور"بالموا!الي"د!.ىابيبنزهير"باسمبابهعلى

مصطفىشاكزترجمة،الموضعهذافييكونانكيفالرجلينو!ذيرنتيعحؤ،زداد"الابرص

ل.فى..2التمنانهيطت!الانساناحكاماـضيقماوللكن؟ووثفقىشركاهلوهما

حبيبيهيرؤشيما-03خافالا،(لقدرسجلفي،حكمهيكونلاثم،حكمهفيأصاب

دورامرغريتتأليفولا!ايمانا!لاللهعندوهم،بالزندقةرجالاالإيناهلرمىوكم

ادريس-!يلالدكتورترجمة.الانسانحكممنعتتاواشداضلحكم

لفى.0.2الثمن....؟"بزهير"فابتدأت...الرجلينهذينلقاءالىذلك!،جني-
حميعتهلكل-

ليراندللولويحىتأليفاوجدتلالي.اعرفهقدم...الحياةتكاليفل!خمالذيالكبيرالشيخ

فيكر.يعدولم،هرماكانيهفيذ؟ريعدللم،الجنيةكالزهرةشابا

طرابيشيجورجترجمة:فساته...الحياةملكيف
ل!.0.2

لتمىاروضهتمت5؟جاهليرجلوانت؟لكاللهغفربمأذا-

سلرتربولجانتأليف:قال

مجاهدع.مجاهدتر!ء.الاسلامتأملاتيوسبقت،بنفساالحق!بقةابصرتلقد-

لي...2التمنيؤديهماخ!يرانوادركت...بههـتطعطيمارباهنالكانفعلات

مننداءو.نلبهلآ،اللهعبادةالىاولاديفدكلوت،صالحعملىالاثسان

برروت-*داـبدأرمئشوراـتالمىاتحاربةالاؤوامنجردعوالا!طيكنلواذاعبارفالىيدعو

لكى!السلام
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