الفصل الثامن
عىل اب

لشمفي دالياب دلشمتمر االلي؛ن نُابا حد لاجبسي؛ن عىل لشمتمر دُف

تجهاب

يبداجهُ ..ب د حيه لسيجى لسابفع لسذ كبن ُجتبدر تع لشمتمر تاذ قيال ..حشبر لشمتمر اا ه حيه
ق ليجبه ..حقبل عياه لسيجى لسابفع دقب :
_ تعذرة عىل لالزعبج حهيب لشمتمر ..
سكت سع ة ثولن ..ثم دبد حن جي طرُفة ُب ح هبب لحلولر ..ثم قب :
_ حدفب تب قيجه؟!
يظر لشمتمر إساه ..داإشيبق درغبة تن لشمتمر يف حن جي هذل لسيجى لسابفع طرُق راه دلإلُامن
اه ..حجباه لشمتمر قبئال:
_ يعم هو دق حهيب لسيجى لساباه ..دسك ترى تب هو لإلُامن عياك حن تؤتن حدال اأن هذل
لسرجل لسذ حكيمه ددلق

هو حتبت لآلن _دضغط لشمتمر اا ه عىل ص ر لسيجى لسابفع_ تب

هو إال خميوق ق لرج تن قيال تن لشمبء ..قال تن تبء لشما عا تب لسجمجع حااه اأته.
يظر لسيجى لسابفع عن جبيبه دكأيه ُيكر يف يشء ..ثم يظر إىل لشمتمر دقب :
_ دسكن هابك تن سافو اأن هذل لشما

تب هو إال تصاع عظام ج ل ..تصاع عظام ُعمل

اآسابت تجيبب يف ترلكم لسصيبت لاجي ُة سألج لا ثم سألاوُن ..دلسج ُجم تورُثاب سألجاب
لسفباتة.
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قب لشمتمر :
_ تن قب سك ذسك ففل سه اأيه صباق فاام ُفو دُ ع  ..فبهلل هو تن حكيب هذل لشمبء هذه
لسصيبت ،دهو لسذ

جعيه تصاعب عظاام دخمزيب كبريل سيصيبت ساخرج تاه هذل لسكبئن

لإلعهواة لسكثري لسجعفا .
قب لسيجى لسابفع:
_ سافو يل اأيه سايت هابك قوة لبرقة سجفتماب يف حصل جمائك.
قب لشمتمر :
_ تن قب سك ذسك ففل سه :إيك ق حقتمت لشمهاو دلسجوهبن دلساليشء يف عمياة لخليق..
حتب يتن تعرش لشمؤتا؛ن فإياب ق حقتماب لسفص دلسغبُة دلإلرلاة يف عمياة لخليق ..قص ن لهلل
دإرلاته دغبُجه ثم ق رته يف حن ُأيت اك إىل هذل لسوجوا.
ثم قب :
_سافو يل :دحُن هو لهلل تن كل تيك لسربلك؛ن دلسزالز دلخلي ؟
قب لشمتمر :
_ قل سه :إن لهلل ق ليفاب ساخوف لسابس هبب دجيعيام ُطمعون يف حن ُغير هلم ذيوهبم..
نُيوفام إذل حرادل لإلجرل حد لسييبا يف لألرض دُذكرهم اأن هابك تن هو حقوى تن كل تيك
لسربلك؛ن دلسزالز دهو لهلل لسذ س ناتبسبام.
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قب لسيجى لسابفع:
لسرش!
سافو يل :إن لهلل رشُر ..دإال شمب ليق ّ
قب لشمتمر :
قل سه :إن لهلل ليق لسطعب دسكاه ال اُطعم حد ُأكل ..دليق لشمبء دال ُرش  ،دليق لساو دال
لسرش! فاو ليفه دسكاه ساس ارشُر ..ال ليق لسرش سك ُبجيل لإلييبن
ُاب  .دكذسك لألتر يف ّ
دُيجاه ..دهل هذل لإلييبن ُؤتن ابهلل رغم كل لالاجالءلت ح تبذل ُعمل هذل لإلييبن؟
قب لسيجى لسابفع:
_ سافو يل :إن فكرة ليق لهلل سكل يشء عىل ِد ة دتصمامه لسذك

ساس هلب دجوا ..دإال

فام هو لسفو يف لسجفبهببت لسكبرية دلسصيبت لشمفمركة يف لسمركاب لسجرشحي دلاجاا
دلسورلث ا؛ن لسكبئابت لحلاة؟ حدال ُؤا ذسك إىل لسجص ُق اأن هابك سبس

تفمرك ق

ليت ر تاه عىل عكس تب ُفوسه لشمؤتاون؟
قب لشمتمر :
_تن قب سك ذسك ففل سه :ال هذل ُؤا يب إىل زُباة لإلُامن ابهلل أليه هو لسذ عرفا تاذ
لسف
لشميجخ

اأيه هو تن جعل لسجفباه ا؛ن لسكبئابت سا

عىل حن لخلبسق دلد  ..دحن لسفبيون

يف لخليق دلد  ..دحن لشمص ر لسذ ليفت تاه مجاع لسكبئابت لسج عىل لألرض

دلد  ..دحن لهلل قبار عىل حن ُييق لأليولع دلسكبئابت اايس لسمركاب لاجي
دلاجاا
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إال حهنم ُيجييون متبتب يف حيييام.

دلسجرشحي

قب لسيجى لسابفع:
_ سافو يل :قل تب تفبء ! فام زلست لسكيمة سيعيامء.
قب لشمتمر :
_ نقل سه :إن لسعيامء لسذُن تفص هم كل تب ُمكاام فعيه هو حن نحيصيول لألتور لحلبصية..
دُيرسدل لسولقع لشمتيوس ابسولقع لشمتيوس ..دحتب إذل ا حدل يف إا لء آرلئام ا دن اسال
فام ال ُيمرقون عن حد  ..ال سراام كبيول حضل تن كل حد ددقعول يف رضد تن لسجخم؛ن
دلسظن لسذ ال ُفو عياه اسال.
قب لسيجى لسابفع:
_ سافو يل إذل حجبت عياه اذسك :دحُن هو اسايك لسفبطع دلحلق لسيبطع تن عيمك ..تن
عيمك لسذ هو يف لألصل تبا عىل كل رضد لسرجم ابسغاب؟
قب لشمتمر :
_قل سه :إن عا لشمؤتا؛ن حقوى لألاسة دحج هب ..دحدرهب يف ادض لسببطل دحقولهب ..دحكثرهب
تثباجب سيايس دحزكبهب.
قب لسيجى لسابفع دكيه شوق يف حن ُعرفاب:
_ دتب ه تيك لألاسة لسج ه عا لشمؤتا؛ن حهيب لشمتمر ؟
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قب لشمتمر دكيه شعور ابسرلدة إذل تب جبء ذكر لإلُامن:
_ ه حاسة لهلل لخلبسق لشمرُ  ..لخلبسق لشمرُ لسذ ليق كل يشء عن غبُة دقص يف ليفه ..ه
حاسة لهلل دحاسة لشمؤتا؛ن اه ..دلسج ُيمعاب لإلييبن فاجذكر يييه دُفعر هبب دُايض عااب نغببر
لسضابع دلشمهاو لسذ ُعاش فاه ..تيك لألاسة لسج جتعيه ُرجع إىل لسبائة لإلييبياة ..لسبائة
لسبرشُة دسايت اائة لسفابط؛ن لسج كبن ُعاش فااب ..اائة لسفابط؛ن داث كل يشء كذ
دهبجبن فعبمل ٌ تبئه ق نليق تن ال يشء داال تعاى تبذل نُاجظر دُجوقع ممن ُعافون فاه غري دابة
شاطبياة ال تيجفام تع لسيطرة لإلييبياة؟
عم لسصمت سوهية
حلذ لسيجى لسابفع ُيجمع إىل كيامت لشمتمر دتألوذ هبب كثريل ..ثم َّ
دتبزلست لسكيامت تمراا يف حذيه ..دلشمتمر تبزل ُاظر إساه ..ثم قب سه:
_ دإذل حرات حن تعرف كم حن هؤالء لشميت ُن ال ُفيون عىل يشء فاام ُفوسويه دُ عويه
عياك حن تيأهلم سؤل  ..سؤل دلد نُيكجام دُيتمام.
قب لسيجى لسابفع تاجباب:
_دتب هو هذل لسيؤل حهيب لشمتمر ؟
قب لشمتمر :
_ قل هلم :تن هو لسذ ليق لسكون اكل تب فاه؟
تير تااب
سجه هم ُجخبطون يف اعضام ختبط لحلمري لسودفاة إذل تب رحت لألسوا فألذت ّ
حش لسيرلر يف كل لجتبه دال هتج
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إىل سبال.

ر َّا لسيجى لسابفع اع تب ليجبه تن رسدبيه يف حتر لإلُامن دحتر لشمفبعر لسج تاجباه ايبب لإلُامن:
_ ال حرُ حن حهجم ألتر هؤالء لشميت ُن ترة حلرى حهيب لشمتمر  ..فجيكريهم ُألذدين إىل عبمل
تن لسضابع دلسضاق.
تبيم لشمتمر ثم قب سه :
_ ألهنم ا ال تن حن ُيجخ تول لسعيم سيوصو ابسابس إىل متب لهل ى دلساور لسجخ توه
سيذهب هبم تببرشة يتو لسظال .
قب لسيجى لسابفع:
_ ثم إن لسابس حهيب لشمتمر ال حتجبج إىل تعيم؛ن حد ابدث؛ن حد إىل خمجربلت سجفعر اوجواهب حد
سجفعر ابإلُامن داأهنب خميوقة ..فإيك تثال إذل حرات حن تأكل فإيك سيت اتبجة س رلسة
هرتويبت لسفااة دهرتويبت لسفبع دلآلسابت لسيياوسوجاة سجب ح لألكل حد لسجوق .
دإذل حرات حن تاب فأيت سيت اتبجة إىل تعرُ

عيم سياو حد ارلسة لشمعبُري لسرئاياة

لسج متاز ترلتب لساو سك تاب .
دإذل حرات حن تعبرش زدججك فأيت تنفبتل تن حجل ذسك دال دبجة اك س رلسة تيجفبالت
لإلثبرة دتب حي ث يف لس تبغ سجعرف حيك ترُ لشمعبرشة دلسزدلج.
دإذل ضتكت حد اكات حد تأشمت فأيت سيت يف دبجة ألد سك ُعرفك حن سبب لسضتك
دلسبكبء ه حتور فياوسوجاة عصباة تفو اجافاط لسفرشة لألتبتاة لسوسطى سي تبغ.
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دسذسك حيت سيت اتبجة سي رلسة دلسبتث ثم لسجمتاص دلسيتص سك تعرف كل ذسك..
دسذسك حُضب حيت سيت يف دبجة أل حد سك ُيربك اأيك خميوق دحن هابك تن ليفك!
ال ُكيى حيك توجوا ففط سجعرف ذسك.
لشمتمر ابا عىل دجاه لسرضب دلاليرشلح سكال لسيجى لسابفع:
_ حديات حهيب لسيجى لسالتع ..حديات تبشبء لهلل!
دكل تب سمعجه تا حهيب لسيجى لسالتع تب هو إال لسيبال لشميجفام دلحلق لشمب؛ن دحيت حتس
اذسك يف يييك دتعرفه دكأين حكيمك عىل يشء توجوا فاك ..دهذل هو حكرب اسال!
يب دراك اأيه دق تثيام حيك تا دتبء
دإذل كات تيأ  :حددق تب حقو ؟ فإين تفيم سك ابهلل ر ّ
لرجت تاه إييبن ُيجطاع حن ُاطق دُجكيم.
سكت لسيجى لسابفع دحلذه لسجيكري اعا ل دق تكفيت عا ه حشابء ..حشابء تن تثل حيه لهلل هو
لسذ ليفه ..دكم حن لهلل قرُب تاه ..دكم حن لهلل حيبه! حدال ُكياه اساال عىل دب لهلل سه حيه
ليفه دسوله ..فهعيه ارشل ق كرته عىل ابق لأليولع دلشمخيوقبت مجاعب ..دسخر كل تب يف
لسكون هلذل لإلييبن ..دذسك هو لهلل ر ُّ لسعبشم؛ن.
لشمتمر دالُاب دإسابس ُاظردن إىل لسيجى لسابفع دهو آلذ ُيكر ..ثم اع هاااة حفبق لسيجى
ففب ُفكر لشمتمر :
_ شكرل جزُال سك حهيب لشمتمر  ..حسجئذيك!
ا ح لسيجى لسابفع ُميش ففب لشمتمر سه:
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_ إذل حرات ح يشء تا

فبسأ عا لسطباب حياى ..لسطباب حياى لسفبا عيااب هابك.

_دحشبر يبداة لسطباب حياى دهو قبا يتوهم_
دتبسكب اإصببعاه عىل شيجه دق حلذه هذل لحل ُث اعا ل ج ل قب :
_ شكرل جزُال حهيب لشمتمر  ..دحعجذر عن حُة نتضبُفبت_ .ثم لسج لر ذلهبب _
لسطباب حياى نتفبال عياام ..داع حن دصل قب لشمتمر تصبفتب:
_ كا

ه لألدول حهيب لسطباب ..تبذل نختي درلءك تن حلببر؟

قب لسطباب حياى:
_ حيب قبا تن عا آا _ ..يظر لشمتمر حتبته عىل ليفببض يف يييه نُي ِياه_ دهو يف حسوء
دبالته!
لشمتمر حيبد حن نُياطر عىل ي اييه دتبزل ُاظر حتبته ..ثم قب :
_ لسجغير لهلل_ ..دحلذ ُكررهب دجى حارص تب هو فبعل ..ثم قب دهو عىل دشك لسجترك:
_ هاب ..فياذهب إساه! الياب  ..إسابس ..حقبال ..هاب !

* * *
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