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وقدر   ،يف غرب استراحيت مطاًل عليها وعلى أودية وغابات وجبال وتالع منحدرة   كنت فوق جبل
فاسدتحو  علدى     ،عنر املعامل القرميدة وأقف  ،وقر كنت أسري يف الرياة ،أخذت أتأمل يف تلك اآلثاة القرمية

وأخذت ألتفت مينةً  ويسرً ؛ فإ ا عمالقا شاخصًا أمامي؛  ،وإ ا بصوًت كأنه صادة من جمموعة مشا  ،التفكري
وإ ا به يقول أنا بشر واهلل لن أضرك واهلل لن أضرك؛ فإ ا هامة ةأسه أمامي  ،فاةجتفت وصرخت وفغرت فمي
وكنت أظنك ال ترجتدف وال ترتعدر    ،إنسان مثلك متناسقة فواصل مقولته أناوأقرامه يف سفح اجلبل وجثته 

أم ا أنا فأعرفدك كدثريًا    ،ومثود ،وعاد ،ألنك تعرفين؛ فأنت كثريًا ما حترثت عن عمالقة التاةيخ براية من آدم
ود فكم مر  مرةت جبانيب وتأملت فيك وخشيت عليك؛ فلم أظهر لك؛ فأنا أحر املعِمرين من قوم عداد ومثد  

 ،وجسدمانه  ،وملن أتى بعرنا ولعلنا نتحاوة يف اإلنسان وتطدوة حياتده   ،الذين كتب اهلل هلم البقاء عرب  لنا
وقر هرأ ةوعي بعض الشيء ملا استعادت  اكريت قدراءات تداةيخ    ، لك مرهون هبروئك وأمنك ،وةغباته

 وما  كره املفسرون لتاةخيهم وةبطه باآليات. ،األقوام األقرمني
فأنظر إيل هذه الصخر  الكدرب  يف   ،ومل أستطع أن أفسر تلك اآلثاة ،واهلل إنين أجهل كثريًا 

فالصخر  حممولة واحلجاة  منقولة وكأهنا بقايا  ،حوض هذه التلعة والشعيب وجبانبها حجاة  أصغر منها متناثر 
 .زةاعي قرمي أو استخرام الستيطان

 لتاةيخ؟فهل هي من عمل البشر من أوائل ا 
 أو خيفي  لك عن صاحب بصر وبصري . 
 .ليس عنركم ةافعات كرب  حترك احلجاة  الضخمة وتنقلها 

 وال يبايل ولعلِي أةيك مكان مزاةعي ودياةي إن قرةت على صحبيت. ،: هذه حيملها أحرنا
 وقر تقرمت ىب السنون ودامهين مرض القلب. ،ال أستطيع السري 
مر يسري أستطيع أن أمحلك وأطوف بك وكنت يف السابق أةحتل من صنعاء إيل القداهر  يف  األ 
 ودثاةي. ،ومائي ،وأنا أمحل زادي ،مخسة أيام

 .وأنا أةفض أن حتملين لكن اهلل ةزقنا بوسائل حريثة مرحية ،العمر يؤدي إىل تناقص القوي 
هذه ولو ةكبت يف حوض سياة  لفزع مىن  لكين ال أستطيع أن أةكب سياةتك اجليب

 .السائرون يف الطريق وعنر أماكن تعبئة الوقود
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وسريك ،إن شاء اهلل د -أنت تذهب على أقرامك وأنا أمتطي سياة  إيل املكان الذي نلتقي فيه  
 .فيه صحة لك أم ا سرينا على الوسائل احلريثة ففيه ضرة علينا ،على أقرامك

 ما ا أعمل لك من ضيافة أو خرمة؟إنك ضيفي؛ ف 
أنا يل طريقيت يف التغذية؛ فال أةير أن أخالفها بعر هذا العمر؛ فضيافيت هي احلواة معك  

 .وحمادثتك بعر أن طال ىب الزمن؛ فال أصحاب وال حمادثة
 نغادة املكان. لعلنا 

 .الرائمة ولتكن هذه طريقتنا ،وال مأواي ،يتبل أنت أواًل ال أةير أن تطلع على اجتاها
 لعلك تثبت على مالبسك هذه حىت ال أتوجس خيفة. 

 ليس يل إال هذه املالبس اخلشنة وال أفكر يف تغيريها حىت تتراعى هالكًا. 
 إن مالبسك هذه ترثرين يف أيام الشتاء الغاةسة. 
 ن أين أجهلها وأنا هبا خبري.وملا ا مل تقل األةبعانية؟ تظ 
 لعل أمسها خيتلف وتوقيتها يتغري. 

 : الواقع أن القرون تكاد تلتقي عليها.
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أطاةحك  ،ولكين مل أةك إال هذه اللحظة ،أنت أشرت إىل أيِن أحترث عن التاةيخ كثريًا 
 األحاديث فيها.
 فكيف تعرفين؟ 

وقر أشاة القرآن الكرمي  ،أنسيت أن اإلنسان القرمي يتلبس باجلن ويتلبس اجلن به 
إىل 

. 
؛ فاإلنسان استعان باجلن على نوعيه املدؤمن  مع أن األمر حجب عنكم أمة حممر صلي اهلل عليه وسلم

 استعان باجلن يف بناء املرن يف عهر الفراعنة وما قبلهم. ،والكافر واإلنسان
وقدر   ،فأنت قرأت ما دونه التاةيخ عن املرن اجلميلة اليت وصفها املؤةخدون  

ال يف الربع اخلايل أو الصحراء الكرب  يف مشدال  حجبت عن األنظاة أو عال عليها التراب أو اختفت حتت الرم
 أفريقيا ومبحا ا  النيل.

 ،ومجاهلا وقرة  اإلتقدان  ،كنت أظن  لك من نسج اخليال مع أنين وقفت طويال عنر وصفها 
وقر شاع يف احلريث عثوة  ،وصناعة املكونات هلا؛ فإن كثريًا من املؤةخني يعودون بذلك إىل االستعانة باجلن

وقر طافوا املعموة  سريًا على األقرام من أجل مجع مواد  ،مث اختفت ،ر الصحابة على مرينة أةم  ات العمادأح
وقدرة  يف العقدول   ،القو  من احلجاة  الصلر  ومكونات اجلمال والغرابة فيها واهلل منحكم قو  يف األبران 

 واالستعانة باخلواةق.
لذين ملكوا املعموة  ومن هم أقل منهم من السالطني جيمعون إن امللوك اجلبابر  ا 
وعلمداء   ،وكباة علماء الكهندة  ،وكباة علماء السحر ،وكباة علماء احلكمة ،يف جمالسهم كباة علماء الرين

ولقر سخر اهلل لسليمان أفواجًا من اجلن فبين اجلفان والتماثيل كما وةد ،وهم يستشريوهنم  ،الشعبذ  والشعو  
لقرآن الكرمي بصراحة ووضوح وقال تعايل: يف ا
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فهي عرَفتين عليك حني  ، لك الزمن ،منذ : فاالستعانة باجلن ما زالت معِي
ولكىن ال أستفير  ،االستماع يف جمالسكم أو ميادين الرةس واحملاضرات على تبتعر عن الكهوف وال قرةات يل

فهي حمجوبة عين أال وقت احلاجة وأنا أستعيذ باهلل من استحوا  الشياطني ومن تلبسهم  ،منها إال عنر الضروة 
صلي اهلل عليه وسلم أبا  ة كما أوصي الرسول حممر

 
 ومقاعرنا. ،وال حتملك كراسينا ،فإنك ال تستطيع الرخول مع أبوابنا 
ك القاعات واحملاضرات وفوق  لك أنين أٌحرث لكم ةعبًا تنسون معه الفكر واخلطابدة  وكذل 

 واجلرل.
وحدىت ال   ،وطلبت مساعر  اجلن كيما تصلين املعلومات ،وكثريًا ما اختفيت عن لقاء اإلنسان 

 أٌصري كثريًا من البشر جمانني من الرعب والرهبة.
 تعاىل: نعم قر أشاة القرآن إىل هذه قال 

. 
حول هذه اآلية )أي من السماء ومقاعر موضع يقعر يف مثلها الستماع األخباة مدن   :وقال القرطيب

 ،كانوا يفعلون  لك ليستمعوا من املالئكة أخباة السماء حىت يلقوهدا إىل الكهندة   السماء يعىن أن مرد  اجلن
انقضاض الكواكدب وةاء الشدياطني مل    وأشاة إىل أن ،فحرسها اهلل تعاىل حني بعث ةسوله بالشهب احملرقة
ليهمدا  ومل تكن هناك حراسة بني بعثة موسى وعيسدى ع  ،حيرث إال بعر بعثة ةسول اهلل حممر صلى اهلل عليه

 تفسري القرطيب. 21:21 )السالم
 تقر بالتعاون مع اجلن. 

 وقر سخر اهلل  لك ولكنه فيه خماطر كثري .  :
وقر أنست بك حني تتلو  حول الكهوف أو تقف مطوال عنر اآلثاة القرمية؛ فأنا أةاك تاة   

أستخرم اجلن كيما أعرف ما يروة يف خلرك وكدرت  ات  وتاة   ،وأنا أنطو  يف الكهف كأنين من احلجر
 مر  يف آثاة البرع يف احلر  اليت تعلو قمة اجلبل فكرت أن أفزعك كثريًا باختطاف أبنك حني وليت مسدرعاً 
لتناول مكونات السكر وتركته يصوة فكرت أن أخطفه ساعات معرودات غري أنين خشيت من العاقبة عليك 

طريق وأحنرة مذهواًل حنو الوادي والطريق اإلسفليت العام فهو طفل صغري مل يتمرس وعلى أبنك الذي أخلف ال
 .على الرباةي
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جزاك اهلل خريًا؛ فأنا قر فزعت حني ألتفت ومل أةه فكيف لو حجبته عىن لكانت القاضدية أو   
 فاحلمر هلل إن منعك من املزاح الثقيل. ،القاصمة

ه قضية شائكة يف زمنك فيها اختالف كثري؛ لكن أليس يتحدرث  االستعانة باجلن هذ
ويف جوف العجل ولسانه حىت أقنع به السامري اليهودي يف غياب موسى عليه  ،اجلن على لسان بعض املرضى

صر قوا بالصوت وأشركوا مع اهلل ومل يفكروا يف خملوقدات اهلل األخدر     السالم وكذلك السحر  معه وهم
 فأغرامها صوت اخلواة فقط. ،العظيمة والقرةات الربانية
 ال بر  أنك قرأت عن هاةوت وماةوت. 
 وما خربمها عنرك.  
وفساده يف األةض؛ فأةاد اهلل أن يبتليهما وأن يلحقهما  ،مها ملكان اعترضا على خطأ اإلنسان 

باإلنسان أشاة  إىل قوله تعاىل
. 

وكذلك اختباة محل األمانة ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهواًل؛ فلم يستطيع هاةوت ومداةوت  
بعر حماولة العفاف وقر طلبت منهما  ،ما أمرآ  مجيلة فراوداهامقاومة النفس األماة  بالسوء وهواها فتعرضت هل

فاةتفعت وتركتهما فهدي   ،حىت تعلمت منهما كيف تصعر إىل السماء جرائم فعاودت هلما املر  تلوا األخر 
 .جنمة الزهر  الساطعة كل مغرب يوم
الناس البالء الدذي أةاد  أنزل امللكان بالسحر ليعلما   :يف تفسري هذه اآلية 

فأخذ عليهما امليثاق أن ال يعلما أحرا حىت يقول اهلل؛  ،اهلل أن يبتلى به الناس

وقدر   ،" يف تفسري ابن كثري وحريث املرأ  من دومة اجلنرل اليت أةادت أن تتوب أمام الرسول613"
قر توفداه اهلل   ،فوجرت الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،تعلمت السحر على ير امللكني بابل هاةوت وماةوت

 وعرضت األمر على عائشة ةضي اهلل عنها؛ فلم تفرها بشيء.
وقر أطلت احلدواة وجدزاك اهلل    ،استفرت منك مواقف الرسول وأمتكم من السحر 

 .خريًا؛ فإنين فقرته منذ زمن طويل منذ مات األصحاب وعشت وحيرًا
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لضعيف أكاد أن  : أيها اإلنسان الصغري اخلائف الذليل؛ أنكأقبل العمالق إيّل فوق اجلبل فإ ا به 

 وقر أةتعت. ،ترحرج من القمة إىل أسفل الواديفت ،أةكلك بقرمي
 أمل تعطين األمان. 

 كيف ال أغضب على أحفادي األقزام وهم يرعبوين أكثر مما أةعبتك؟ 
 وهل مثلك يصاب بالرعب؟ 
جانب من صدخر   مث اتكأ على  ،ويفقر التوازن ،لقر فاجأين اإلنسان املتأخر مبا يهز اجلنان  

 ضخمة أستظل بظالهلا وصمت قليال؛ فلما أمنت أةدت أن أسترةجه.
 فكيف لإلنسان الذليل احلقري أن يفزع العمالق الضخم؟ 
ففيها جرم له أزيز ترجتف األةض منه وفيه أنواة محدراء   ،أول فزع يل حني نظرت إيل السماء 

 وبيضاء.
ب إال بعر مروة هذا اجلرم مرات متعرد  لكن الرعب عداد ملدا   ما هذا األمر؟ فلم جيف الرع 

وتروح على فلسطني وجوانب من مصر ومل أمكدث   استقريت يف جبال اللوز وإ ا بأسراب هذه األجرام تغر
وبعضها أشتعل ناةا فانزويت يف ةأس شعب  ،مكونات اجلرم قليال أال وقر اهتزت األةض باالةتطام وتناثرت

أمسع أصواهتم وهدم يكدرةون اسدم     ،فانسربت وةاءهم ،لناس يتقاطرون إيل مكان اجلرموفيه كهف؛ فإ ا ا
 ،الطائر ؛ فأدةكت أهنا من صناعة هذا اإلنسان الذي احتقرته وعزمت أن اجته إيل فلسطني مدوطن اخلدريات  

ملياه وكنت ومصر جبانب البحر كما كان موسي يسري جبانب البحر وإ ا باألجرام والنريان تتنزل على املرن وا
ميالديًا مكثت  2591أمسعهم يقولون هي احلرب الثالثية من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على قنا  السويس عام 
 .  زمنًا حىت تعلمت اللغة واملفردات اجلرير  واملآسي البشرية من أثر هذه الصناعة املرمر 

 أمل تركب الطائرات خفية؟ 
 ر من عيون أغنامنا وإبلنا؛ فكيف الولوج هلا؟وكيف أةكبها وأبواهبا أصغ 
 لو ةكبتها أنت لزادت أثقاهلا وأوزاهنا وحتطمت بك. 

قمة جبل فأقبلت الراعية  إن الرعب من إنسانكم مل يقف عنر هذا األمر بل كنت يف 
وقر أقبلدت األغندام    ،نةفالتزمت بالسكي ،وقر مسعت أصواًت كثري  ،بأغنامها فتمردت كأين صخر  كبري 

مث  ،وقر خشيت أن جتلس فوق جبهيت لكنها وقفت ،وأقبلت الراعية قريبًا من هامة ةأسي ،ووطأتين بأظالفها
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فتعجبت من هذه األصدوات   ،أتبعت أغنامها واألصوات اليت مسعتها مع هذه الراعية ومل يكن معها بشرًا آخر
وتاة   ،فتاة  تأيت أغاين ،فأخذتين الرغبة يف معرفته ،ه جبانبهاجرم صغري وضعت وأخذت أةقب الراعية؛ فإ ا هبا

 وإ ا هبم يتحرثون عنها ويسموهنا الراديو. ،مث أخذت أةصر اجملالس فأمسعها ،أحاديث وتاة  قرآن
 كيف أمتلك مثلها وأنا أحوج ما أكون إليها يف وحريت وغربيت؟ 

سمي أنين كنت يف كهف؛ فإ ا الصوت القوي يتحرك ومن الغرائب املخيفة اليت أفزعتين مع ضخامة ج
 ،ويفتك به وحرصت أن ال يراين أحدر  الرعب منه وأدةكت أن سهمي ال يؤثر فيه فأصابين ،يف بطن الوادي

 فاقتربت منه ليال؛ فإ ا الناس من حوله يصنعون خبزا هلم. ،فتجاوز هذا مكاين ولكىن اشتقت إيل معرفة أسراةه
مث اقتربت منها يف  ،فإ ا هو هلم مجيعًا وشبعوا وهو ال يتجاوز ثالث لقيمات يِل هذا ملن منهم؛ 

 ظالم دامس؛ فإ ا هم يتحرثون عنها ويسموهنا السياة ؛ فلما نام القوم طفت هبا وملستها؛ فإ ا هي من حرير.
أن أعدرف   هؤالء األقزام ينامون جبانبها ويركبون عليها وال خيافون؛ فلما ا أخف لكىن أةدت 
فمكثت غري بعير عنها فنهض القوم صباحًا ومحلوا أمتعتهم وساةت هبم وكنت أسري جبانبهم  ،فائرهتا وسرعتها

فأعجبتين  ،فكرت أن أمحلها مبا فيها من القوم وأوصلهم إىل نزل بيوت الشعر ،ولكىن أسرع من هذه السياة  
ترتطم باحلجاة  ويقفون عندرها   عاناهتم منها فهيواحلمري لكىن ةأيت م ،واخليل ،هذا اليت عوضت عن اإلبل

فأترخل بأن أدفعها  ،يومًا كاماًل وهم تاة  ينزلون عنها يف الكثبان الرملية ويتعاونون على دفعها وال قرة  هلم
وهم ال يشعرون ال سيما السياةات البيضاء صغري   ،هلم لياًل حبيث ال يشعرون وتاة  أمر  َأَصبعي هلا وأحركها

 م اليت يسموهنا الرتسن أو الونيت.احلج
 فما ا تر  هذا التحول من اإلبل والقوافل اليت حتملها سياة  صغري ؟ 

فإنين كندت أة    ،اهلل قادة على تطوة حيا  اإلنسان وهاد  البشرية إىل آالت التطوة 
سفرهم وهم ينزلون ويرحتلون ويسريون هنداةًا  القوافل حتمل أثقاهلا والناس يسريون جبانبها وميكثون شهوةًا يف 

والنداس   ،وتفدزع اإلبدل   ،وهذه السياةات النادة  تتجاوزهم ،فرأيت القوافل ،وقر أدةكت االمتزاج ،ولياًل
 مث حتول اجلميع إليها وتركوا اإلبل يف أقل من عشر سنوات. ،ينرهشون منها
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 ب ةأس اجلبل.مكث العمالق أياما مل يزةين يف مرقا

وبينما أجيل التفكري؛ فإ ا هو شاخص  ،هل هاجر إىل بالد أخر  أم هجرين إىل صحب آخرين 
 فاحتضنين كالطفل الرضيع. ،أمامي

فأنست بدك   ،أنا وحير يف هذا الكون ال صحاب وال صاحبة وفضل من اهلل أن تعرفت عليك 
 به ومنهم من ينتظر ومنهم من  هب عقله.فمنهم من قضي حن ،وأنت كذلك وكنت حاولت من قبل

فمنهم من توىل مع أهله ومنهم من أحرقته النفس ومنهم  ،وأنا أنفض من حويل األصحاب 
 من استرةجته الغيبة والنميمة ومنهم من جفوته ولست أعلم ومنهم املنافس احلاقر احلاسر.

فالبشر هم البشر  ،وتاة  يتقاتلون ،يتباغضونوتاة   ،فيفترقون ،هكذا البشر من األزل جيتمعون 
 فقتل هابيل. ،وقر برأها قابيل ،قرميًا وحريثًا

وتعاةفنا وسنمضي مع سدري    ،فالتقينا ،وتاة  غريب الرياة ،والنفس ،إ ن كالنا غريب الفكر 
 فأم ا موت يفرقنا أو خصام يباعرنا أو جماعات تشغلنا. ،احليا 

وكم ندوازل اجتماعيدة    ،وكم من مصائب أملت بك ،مكائر أحرقت بككم من  
 بأقوامك واألقوام اليت شاهرهتا من طرف خفي.

 فأخذ الرمع يترفق من عينه. ،ولبكيت أنا أكثر ،لو أحكى لك لبكيت أنت 
 ،لوأخذت منك األهل والبنون ودمرت املنداز  ،إنك ةجل عركتك الليايل واأليام ،صربًا صربًا 
 واألغنام مما جعل املصائب هتون عليك بعرها. ،والبقر ،ونفقت اإلبل
 ما تسترعيه الذاكر  أثناء احلواة. ولكين أسرد عليك  

كنت تزوجت وأنا شاب  سأسرد عليك حكايات  ات غرابة متس معانايت من احليا  
وعشنا حيدا    ،اةفت على البلوغ وعمرها جتاوز مائة عاميافع وعمري ال يتجاوز مائة ومخسني عاما بفتا  ش

حدىت   ،فتاة  تؤمان وتاة  أةبعدة  ،وتكاثر األوالد ،فكنت أسعي وةاء الصير وأجلب لنا اللحوم ،طيبة هانئة
وقت اخلصام واملشدوةات   استوطنا عردًا من اجلبال والتالع واألودية وأضحيت أبا لقبائل متعرد  يلجئون إيّل

وإ ا العواصدف   ،ويف يوم من األيام اكفهر وجه السماء وأصفر الفضداء  ،وأنا سعير بذلك ،يويطيعون أمر
 ،تتصاعر كأهنا سحب وبراخلها محمم من النريان؛ فإ ا هبا براكني من اجلبال احلمراء الديت ال سدواد فيهدا   

وقتلت األحياء  ،فهي دمرت املنازل ،فأخذت وُتقذف احلمم من داخلها وأنت تر  احلرات واحلجاة  السوداء
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وأوديدة   ،وقر كنت وكانت منازلنا بني جبال محر ،وكأهنا مل توجر ،من الناس واحليوان بل عفت على املباين
 ،هجريًا 2211الذي تراه منذ  هبت لقمته عام  وبالقرب منا جبل وتر هذا الشامخ ،وغابات كثيفة ،سحيقة

فرامهتنا تلك األحوال اجلوية املخيفدة   ،لس كثريمث جت ،وقر ةأيتك وأنت مع صحبك وأنت تسري قليال وتقف
فهلك  ،فلما عرت مل أجر من يعطي اخلرب ال بشر وال شجر ،صخوة قمته أيامًا وأيامًا وانطويت يف كهف بني

 كل  ي حيا  وأضحت اجلبال احلمراء سوداء من احلجاة  الربكانية.
ىت لألكل والشرب خرجت من الكهف بعر أن مكثت أياما ال يستطيع كل حي أن يتحرك ح 

فشيئًا وحال أسريت  ،فأخذت أستعير احليا  شيئًا ،قر أهنكين اإلعياء ،وكان مهي األول كيف أجر ماء أو طعاما
فحمداين اهلل   ،ومشهر كنت أةقبده  ،فكان اإلعياء سبياًل هلوان الصرمة الكرب  يف الذةية والذةاةي ،يرامهين

أجسدامًا   فهدم أقدرب   ،ذهب األهل كلهم واملاء والتجأت إيل بقايا قوم صاحلف ،ألكون شهيرا أو ألبتلي به
 وأحالمًا.

وةمبا عقولكم  لك مما جعلكم جبابر   ،أن مصائبكم لعظيمة على قرة أجسادكم  
يف عاداهتم وقر وةثتم البشرية اإلقتراء باآلباء  ،فلم تؤمنوا وةمبا أن هذا عقاب لكم ،والرسل ،تصاةعون األنبياء

 وتقاليرهم اليت حرفت البشرية عن األميان والفطر  والتصريق باألنبياء.
إن حكايات املعابر كثري  يف دياةكم تكاد تراها يف كل ةيع وةوض وسفح جبل وقمته أهندا   

 حكايات وحكايات تغضب الرب.
 خضوعه للحواة والعقالنية.إنك شاهر على هذا اإلنسان وتقلباته الفكرية وعرم  

 نعم. 
 هل الناس مؤمنون من أعماقهم بعباداهتم؟ 
 واإلقناع وأن الوالء للبشر املسيطرين كان أكثر من التفكري وأكرب. ،إهنا التبعية مفقود  التفكري 
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 ياته.وأنا أنظر إليه وأقول بصرق إنه عمالق يف جسمه وعقله وح 
 إن  ةيتك جتاوةت يِف أودية وجبال. 

وتتصاةع وتكاثرت األموال مدن اإلبدل    ،حىت تكونوا بطونًا وعشائرًا تكاد تتنافس 
حاةبنا قبائل أخر  للتندازع حدول    ،فأنا عشت سلطانًا هلم ،واخليل واألغنام حىت أصابين التعايل والعجب

فأنا ظللت مائة عام وحيرًا وحزينًا أجدوب الدرياة   ،فقرت اجلميع  ،اهااألةاضي والغابات وبني عشية وضح
 ولكن دامههم الرماة.

هل لك أن حترثين عن طبيعة احليا  االجتماعية كاملندازل؛ وكيفيدة االةحتدال     
 والنزول؟

ن يف عدامل  حن ،والضعف وقلة القرة  ،أيها البروي سؤالك هذا يرل على عصر التصحر واجلفاء 
فهذه ةمبدا تكدون للدرجاج وصدغري      ،فنحن مل نستخرم بيوت الشعر وخيامه ،آخر غري الذي تعيشون فيه

حنن نستخرم ظالل اجلبال ونلجأ إيل الكهوف وتاة  إيل الغابات الكثيفة السامقة يف عنان السماء؛  ،احليوانات
كاندت األةض   ،وتترفق من العيدون  ،اجلبال كانت الينابيع واجلراول هلا خرير من ، 

 . مجيلة بأزهاةها وظالهلا ومثاةها
 احلقيقة إيل أثاة املزاةع يِف اجلبال وحماضن التالع. 

فأين كلما سرت وقفت على أثر من أثاة اإلنسان القرمية لكن تراخل األزمان جعلدين يف   
فتاة  أقول ملا ا بين يف برايته وتاة  أجر فيه آثاة مقرب  ومدر    ،متعرد  لكل موقع أثريفأة  وظائف  ،حري 

وكثري مدا   ،وتاة  أقول أهنا مساكن األطفال ،أخري أجر معامل الرقابة فيه وتاة  ُيخيل يل أهنا خمازن لألغذية
 اء.وقر أستعملها أجرادنا ملباةك اإلبل شت ،والذئاب ،والضباع ،أجر مأو  للسباع

فهل أنت أدةكت بناءها وما وظيفتها عنركم سيما وأهنا ال تتسع لكم وال لنسائكم؛  
ودعم هذا التأويل تقاةب األبناء من أبيهم؛ فكل ما بلغ األبناء  ،وقر كنت قبل ةؤيتك أظنها غرف تستوطنها

 وتزوجوا بنوا هلم بنيانًا يف ةوض أو شعيب ليس بالبعير عن األب.
فنحن نقوم بتشذيب احلجاة  ونبين مندها   ،أنا عايشت مراحل هذه التطوةات من قبل 

وقر اهترينا إىل أن تقوم السقوف من صميم احلجاة   اهتا هلا نظام بناء خاص تتواصدل حدىت تقتدرب     ،بناًء
 صلر .وحنن منتلك قرة  جذب احلجاة  من أماكن بعير  وتاة  نشذب احلجاة  ال ،وتكوُن سقفا
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 تكونت منها املرن وهى مصنعة.  
 بلى. 
 لتلك الصناعة؟ ما هي اآلالت 
ومعامل اآلثاة واحلفدر بدل احلجداة      ،هي احلرير أمل تر  إىل بعض اجلبال وحتتها أنفاق كبري  

 املستخرجة من الباطن.
 ةأيت  لك. 

 أسباب وجود هذه املباين يف أعايل اجلبال واملطلة على األودية.لعلنا نتعرف على  
ففي أيامنا ال وجود لألودية العميقة هذه؛  ،أنت ال تنظر إىل التكوين األةضي كما تراه 

فاملباين مطلة على جماة  املياه وأكثدر املدزاةع أو    ،أمَا يف العصوة السابقة  ،إهنا تكونت نتيجة جر  السيول
 والثمر . ،وقر تضاءل حجم الشجر  ،أمل تسمع بالتني الربي وشجرته احلماط ،أشجاةها مثمر  بطبيعتها

وأشجاة ال آثر هلا تنبت  ،واألشجاة احلمضية ،ومثل الزيتون ،وقر شاهرته وأكلت من مثر  
وقر  كر املؤةخدون   ،احوحبة العنب تعادل التف ،فحبة القمح تعادل حبة احلبحب ،الثماة واخلضاة واحلبوب
 العنب التبوكى الضخم.
 أنا أدةكت  لك وأكلت من تلك الثماة. 

 معناها أهنا متاثل أةض اليمن السعير قبل انفجاة سَر مأةب. 
فالناة تأخذها يف شهاب  ،وال ناةا ،كنا نسافر من صنعاء إيل بيت املقرس ال حنمل زاد وال ماء 
 كل ناحية والقر  متواجر .واألكل يف 

وفقدران   ،ونضدوب اليندابيع   ،وتصحر األةض ،واألمل بفقر تلك اخلريات ،تشعر باملأسا  
 املزاةع.

وقرميًا عايشت التطوة من  ،أهنا سنن احليا  والذي جعل األمر أهون هو الترةج يف هذه املراحل 
  متامًا؛ مثل أجرادنا الذين قصرت أمواهلم وأعماةهم ومدات  ومن التحضر إيل البراو ،االستقراة إىل االةحتال

ألجل بئر مداء أو   فيقتل بعضهم بعضا ،وفتكًا وحربًا حىت أهنم يفتقرون اإلنسانية ،الكثري منهم جوعًا ومرضًا
 حائط أو لقمة عيش أو ناقة ضالة.

فالنفوس والعقدول   ،اقفقر دامهين اإلةه ،إنك خمزون فكر  لعلى أحاوةك كثريًا 
 ضعفت مثلنا مثل أجسامنا.
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فطلب مىن أن أصل إليه يف شعب منحرة من اجلبل قّل من  ،خشي صاحيب املعمر العمالق أن يراه أحر

 فأنا أخشى أن أقابله لياًل واختلج يف نفسي جهلنا بعاد ومساكنهم. ،فالتقيت به الساعة اخلامسة عصرًا ،يرتاده
 لعلى أجر يف الرواية الشفهية ما يزير معلومايت ما ويثري املعلومات التاةخيية. 

 هل من أساطري عنرك عنر قوم عاد واألحقاف؟ 
 فتباهى أنه من أحفادهم. ،تلك عجائب الرنيا 
 كان جري معمرًا صحبته يف صغري وتقرم سنه وما يفتأ يترمن باحلكايات حول أحوال األةض 
 زمن العماليق.
ومدرائن   ،وغابات متكاثفدة  ،كانت مروجًا خضراء ،كانت الصحاة  اليت ختشوهنا لقلة املاء 

 ومزاةع شاسعة. ،متناثر 
 ،وكانوا األقو  حتماًل ،وأطول البشر ،وكانوا أقو  الرجال ،إن أجرادي من العماليق 
فيلحقوهنا سواء بقدر   ،وكانوا خيتاةون صيرهم ،  على أقرامهموكانوا جيوبون املعموة ،وكانوا األطول خطو 

أم ا املها والغزالن يروهنا كما نر  الطيوة من احلمام واحلجدل صدغري  وسدهلة     ،وحشي أو احلمر الوحشية
كل منهم ميتلدك   ،وأكثرهم أوالدًا ،وأكثرهم أموااًل ،االصطياد وهم بنوا الرول؛ فقر كانوا أشر الناس حربًا

 من األغنام. إلبل والبقر وال حيصىآالف ا
هل كانوا جيرفون الرمال يف حسمي وبسيطاء )صحراء النفود( ويزةعون ويبنون   

 يف أحضان اجلبال وأطراف املزاةع؟
 ،أمنا هناك تالل ليست من الرمال ومل تعرف هبذه الرمال اليت تعرفدون  ،مل تكن هناك ةمال  
وكثريًا  ،لة للزةاعة وجتر  فيها األهناة وتنبع بالعيون وكان الرجل يزةع حوهلا فسرعان ما تنبتبل أةضهم قاب

فلم أة هلا وجدود علدى    ،من فاكهتكم تنبت بال زةاعة وهناك أنواع األشجاة  ات الثمر اللذيذ اليت انرثرت
 موائركم اليت أنظر إليها يف خفية.

 يف وسطها؟ الغابات كثري  عنركم؛ فكيف تعيشون 
 أنتم أقزام حنن نر  األشجاة السامقة املمتر  طواًل كما ترون أشجاة العنب واحلمضيات. 
 فأطول الشجر ال يبلغ أكتاف الرجل أو املرأ . ،إن قومي يرون ما وةاء األشجاة 

 كيف تأكلون وتلبسون؟ 
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 ر اهلل منها.وقر أكث ،وبقر  الوحش لوحره ،أحرنا يأكل احلاشى 
 هل تستطيع اإلبل محلكم وهل تركبوها؟ 
أمل تدر   ،أن قو  القوم على السري أمر ال ةيب فيه ولكن أبلنا غري أبلكم القزمة الصغري   

وكل شيء أخذ يتصداغر عندركم    ،للرسوم والنقوش على الصخوة إهنا صوة  مصغر  ألبل أقوامي السالفني
تعذيب يل أن أة  تلك املراحل أم هو عرب  وابتالء يل؟ فالنداس قصدرت أطدواهلم     ولست أدة ؛ هل هذا

وقر كنت أقف على تلك األهناة واجلراول وازةع حوهلا  ،واملياه نضبت أهناةها وجراوهلا وعيوهنا ،وأعماةهم
 أتأملها أقف أمام فهي باهتة وأموة أخر  حني ،وابين دياةًا ودياةًا حىت اجلبال ظهر عليها التصرع ومعامل القرم

إةاد  اهلل كثريًا استرالاًل 

وأظن أىن أكثر البشر شهيرًا علدى هدذه    ،هذا التناقض يف كل شيء ال يرةكه إال من شهر مراحله
 املراحل.

وكان أكثر  ،األخري مث آمنت بعرد منها يف مراحل حيايت  ،فأنا أنكرت ةسالة الرسل 
 ما عايشت ةسالة حممر صلى اهلل عليه وسلم.

 ؟  ملا ا 
 ،لطول عمري وامتراده وكوين شاهرت مراحل الرسالة أمر مهم جرًا أين تعلمت قراء  القرآن 

 فالقرآن هو الرسول الرائم معي ومع كل من يرةك  لك.
 كيف تبنون دوةكم ومنازلكم؟  
فالبيوت تبىن من الطني أو احلجاة  وال تلبث مخسني عامدًا   ،ن الرجل يبىن أكثر من عشر  دوةإ 

 فيبىن كل منا داةًا أخر  وهكذا يف عمره الذي يقاةب ألفي عام. ،حىت تنرثر وال تصلح للسكن
فأجر معامل احلجاة  وإن كانت متفرقة لكنها مصنعة وكذلك  ،إين أطوف على ضفاف األودية 

 واجلراول يف األةض املنبسطة. ،فوح اجلبالس
أكثدر مندك مصدراقية     فأنا ،جيًر ولكىن قمت بالعمل والبناء وسكنت  لك استقراء للتاةيخ 

 وواقعية.
ما هذه الروائر يف سفوح اجلبال املمتر  يف جبال احلر  بل يف كل جبال السدروات مدن    
 اجلنوب إىل الشمال؟

 اين؛ وملا ا هي مملوء  باحلجاة  من جنس اجلبل؟هذه مزاةع ومب 
 واألةض غري األةض. ،فاجلبال اآلن غري اجلبال ،إهنا أمتلئت بفعل طمي ومحم الرباكني 
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كم غريمت من معامل األةض حني تعمرون وحني تستخرجون من بواطن األةض؛ وما ا  
 ريمت واجهة األةض؟عملت مطاحن احلجاة  يف بطون األودية أنكم غ

واآلن قرب املساء  إن حياتكم عجبًا وكم أ هلتين تلك املعامل حني أتأمل وظائفها واستخراماهتا 
 ... فال أستطيع أن أمكث معك لياًل فأنت ةهيب ةهيب ،فإىل لقاء
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بسؤال العمدالق   هجريًا وكنت مشحونًا  التقيت بالعمالق يف اليوم التايل

وأةضدًا   ،يف حمادثة سالفة إن الربع اخلايل كان مروجا خضراء  ،وقر طرأ على حني ،عن مصري العماليق
وتالل  ات حجداة    ،واجلبيالت املمتر بعضها ،منبسطة ال عوج فيها وال أمتًا ما عرا بعض اهلضاب الصغري 

 وةمال.
ل طويلة ممتر  وأحواض ةملية يهلك فيها كل مدن  كيف حتولت إىل جبال من الرمال وتال 

 وقر اعتراه النافض كاجلبل الذي اعتراه الزلزال. ،حاول االكتشاف أو تاه يف أطرافها فاعترل جالسًا
أدةكت جري املعمر وكل جر كنز من املعرفة والتجاةب واحلكايات اللطيفة: وكنت وصحيب  

واملواقدف   ،وقصص احلروب والغزوات ،قصصه املمتع املليء بالتجاةبنتحلق حوله يف ديوانه الليلي نستمتع ل
 اإلنسانية والعروانية وحكايات اجلن واألنس واحلكايات املأسوية إننا نعكف عليه منصتني.

كان مما حكي لنا عن أحوال قوم عاد وأهوال أعماهلم وحروهبم وخواةقهم وقرةاهتم  
وكان جدري   ،استعمروها وملكهم هو أحر األةبعة امللوك الذين ملكوا سائر األةضوكوهنم جابوا املعموة  و

فتاة  يبكى على أجمادهم وعظمائهم وتاة  يبكي من الدروع   ،وختضل  قنه إ ا  كر أقوام عاد: 
 والفزع من حكايات النهايات واهلالك.

األهناة جتر  من حتتهم والسماء ترسل وكانت  ،إهنم قو  بشرية وعقول جباة  وأجسام عمالقة 
فهم ينعمون يف خريات وميلكون األموال األكثر من أموال قاةون حىت بلغوا من الترف مدا مل   ،عليهم مرةاةا
وشاعت الفاحشة بيندهم   ،فلم حيفظوا حرمات الرماء واألنفس ،فطغوا وبغوا وكفروا بأنعم اهلل ،يبلغه غريهم

فأخذهم اهلل أخذ عزيز مقترة بعر أن أنذةهم األنبياء  ،وا على عقالئهم وحكمائهموعصوا التوجيه الرباين ومترد
وكدانوا ةجدال عمداليق كاجلبدال      ،والقواصف وتواىل عليهم يومًا كامال ،فرامهتهما العواصف ،والرسل
املدرائن   فلما أشترَ  اهلواء نادي منادي امللك أن حترو هذا اهلواء وقفوا حواجز بني الرياح وبدني  ،الراسيات

واسدتمرت   ،واصطفوا حول القر  واستربروا الرياح واجتهوا إيل مرائندهم  ،واملزاةع كل قوم حيمون قراهم
ويعمدي   ،واكتست السماء بصفر  التراب وأضحى صرير الريداح يصدم األ ان   ،الرياح اهلوج هتز األةجاء

أختف نصف األشجاة وثقلت السقوف  مث ،فاختفت النباتات القصري  ،ونزلت األتربة كأهنا األمطاة ،األبصاة
وأخذن جيرين ويبكني كل واحر  باحثة عن أوالدها وأسدرعت األم   والسطوح باألتربة ففقر األمهات األوالد

فيسقط وليرها فتحاول أن تساعره على الوقوف فيسقط معها وكل فتا  تر  أمها كدذلك   ،تروة يف األفنية
 تلبث يومها حىت تكون حتت التراب ال تر  هلا معاملا.فال  فتسقط جبانبها فتر  النساء متمردات
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وتساقط الكثري مندهم غمدًا    ،والصريخ والعويل ميأل املكان وتأثرت خياشيم القوم وعميت أبصاةهم
وأخذت اإلبل حتدن   ،فلم يلبث أحرهم أن يهلك وهم ينظرون ،مث تساقطت أجسامهم ،وحزنًا وأملًا وأغمائًا

وتنهق احلمدري مجاعيدا    ،وتنبح الكالب مجاعيًا ،ويتثاغى املاعز ،وتصهل اخليول ،اةحنينا مجاعيًا وختوة األبق
 ،وتساقطت الطيوة من السماء واةجتفت الرنيا كلها واألتربدة تصدب صدباً    ،وتعوي الذئاب بصوت شجي

 والصواعق تقصف قصفا والظالم يتراكم بعضه فوق بعض.
ويرعوهم للثبات ولكن تتابع سقوط القوم بعر  ،قر ألتحق هبم خشية أن ينفض القوم ،وملكهم شراد

فتزاير الصرعى كأهنم أعجاز  ،فصمروا متحرين ومل يتضرعوا هلل خاشعني ،ثالثة أيام مل يكن عرب  للبقية الباقية
 واختفت معامل احليا  ومعامل الروة ومعامل األشجاة. ،خنل خاوية

صاةع الريح مر  عرب  وعظة وعقابًا لده  فظل ي ،وتساقط كل من حوله ،وامللك ينظر املشهر العظيم
واندرثرت األمدة    ،فريوي صاحيب عن جره إن هذا الكثبان والرمال تكونت يف سبعة أيام ،حىت سقط صريعًا

بل كان يفر إليها كل مدن ةأ  املدرن    ،فكانت مشاهر يرويها اجملاوةون هلم ويتناقلوهنا عرب األجيال ،الغالبة
 وقر طوهتم حتت أكناف تراهبا. ،ري  األةضوالعمران وامللك قبل الرماة ل

 وملا ا تلك األةض منخفضة؟؟ ما هذه التالل املرتفعة 
 فهي مزاةع وغابات. ، لك ألن حتت التالل مرنًا ومباين وأما املنخفضة 

حياء إننا يف زمنا اكتشفنا النفط يف باطن أةض األحقاف ويقول العلماء إهنا نتيجة تراكم األ 
 واألشجاة.

إن ما كان حتت تلك الرمال من البشر والشجر واحليوان وتراكم تلك األنواع عدرب حقدب    
 التاةيخ حلري بذلك.

فإن لكدل أمدة    ،وعقاب الكافرين األشراة وتكون مواعظ لألمم بعرهم ،إهنا متثل قرة  اجلباة 
 وهى مرحلة من مراحل التحول إىل التصحر. ،ميقات

 واحلمر هلل على معرفيت لذلك مما جعلين دائم التربر يف ملكوته. ،هي كذلك 
 نعم العباد  تلك. 
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نرير أن يكون حواةنا يف هذه اجللسة حول فلسفة الفكر عنر األقدرمني أو   
وكل إنسان اقتبسه من آبائه ومن تركيبة  ،اإلنسانوكل منهم عاش قرنا و ،لنقُل عنر اإلنسان األول عرب قروهنا

 وله من منهج يسري يف إطاةه. ،جمتمعه له مبادئ يؤمن هبا
وظواهر  ،وسلوكيات حتمية ،وةوحيه ،وغريزية ،أنت ترةك أن هناك مكونات جسمية 

 حركية تتماثل يف كل البشر.
فأنت تأكل  ،ر واختالف البيئة واملكونات الفكريةوهذه معاملها ظاهر بيين وبينك مع تباعر العه 

واملدال   ،وحتب األهل والولدر  ،وتستيقظ وتنام ،ومتشى وجتلس ،وترضى وتغضب ،وحتب وتكره ،وتشرب
 وأنا كذلك ومن يعاصرين من البشر. ،واجلاه

ة والدروح  وخلق فينا الغرائز البشرية اخلفية اليت تتالحم مع املظاهر اجلسدري   
 مث تولر احلركات والسكنات. ،وتتولر النفس البشرية

 كيف االختالف والصراع والتحاسر؟ 
   لك من حكمة اهلل لنا حنن البشر 

لوهل تتشابه األحوال منذ القرم حىت األز 
 فإهنا تتماثل يف مكوناهتا األساسية ،ما دام املكونات وجذوةها يف كل جنني ومولود ،

وكدذلك ختتلدف    ،الختالف املقتر  هبم ،املشي على األقرام ولكن ختتلف هيئة املشي من إنسان إىل إنسان
ةب العز : فتختلف الرغبات وتتفاوت وإن تقاةبت مع بعضها؛ وقال  ،املثريات الغرائزية

ء يدرعون للخدري   ولكن االحنراف والطغيان واجلحود مالزمة للبشرية مع أن احلكمدا  
واألحبداث   ،واألنبياء والصاحلون يصحبون األمم يف غابر األزمدان  ،والرسائل تتري هلراية البشر ،ويصلحون

 تتنوع يف عاملنا املعاصر والعلماء يقذفون بنظرياهتم.
 وال ةيب يف حروثها. ،عامل الفكر وعامل القيم وعامل السلوك اليت ال مناص منها 
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ومل اتفق مع الغابرين الذين عايشتهم يف كل أفكاةهم ومعتقراهتم كما أندك   
لن تتفق مع املعاصرين يف كل آةائهم ونظرياهتم ولن نتقاةب أنا وأنت مع امتراد الزمن حىت ولدو تقاةبندا يف   

 واحلمر هلل الذي باةك يل يف قواي عرب القرون. ،مرحلة الشيخوخة وإن اختلفت األعماة
 وما البرء اآلخر الذي يؤطر حياتكم وفكركم؟ قلت:

فكل واحر من البشر حيمل  ،الرين والترين العمالق الفكري الذي يعتر  كل البشر  
 دينًا؛ فالرين يف نظري غريز .

 وكيف كان غريز . 
عري  دمويدة أو  أليس اهلل هو خالق البشر والشجر واملطر وكل خلية من اخلاليا أو شد  

فهي جنوده وأمره  ،كرات محراء وبيضاء أو قو  ةوحية أو عقلية أو جسمية أو نفسية  ات وشائج من خالقها
ينفذ إىل كل منها وال قرة  لإلنسان أو احليوان أو الشجر على إصالح ما مل يرده اهلل؛ فإن هذه الديت  كرندا   

الفطر  تغلب ولكن اإلنسان تعتريه مكونات جتعله يكفر ف ،واليت مل نذكر بل اخلايف أعظم كلها موحر  للرب
 أو يتردد أو مل تأته املعلومات أو تكون الريانات يوظفها الطغا  لصاحلهم.

 وهل امللحر مترين؟ 
أهنم مترينون أمل يستحو  عليه الشيطان ويعبرون القبوة والتماثيدل ويصدنعون     

كر   اهتا كمثل أنصاة الشيوعية يف أزمانكم احلريثة واهلراية من اهللوبعضهم يعبر الف ،األصنام
. 

 هذه تنايف اإلةاد . 
 مازلت تأخذنا إىل الفلسفة العليا. 

 أةير أن أكتشف فكرك وأنال العلم منك. 
فأنتم تصنعون اآلالت وترةكون نتائجها وأعماهلا وأعماةها  ،أةير أن أبسط لك األمر 

ألستم بصواةخيكم وغواصاتكم وطائراتكم احلربية تعرفون دقة اهلدرف   ،وحرودها املكانية وحرودها الزمنية
 ودقة املكان ودقة الزمان.

 فاألمر من صنع اإلنسان ولكنها هبراية الرمحن.  
فاهلل يعلم مكان وحرود ما يف السموات وما يفِ  األةض ويعلم مسري  حيا  اإلنسدان   

ومسري  فكرْ  فهل اإلنسان شاكر أم كافوة واهلل أهلم النفس البشرية؛ فقال اهلل

 علم البراية وعلم املسري  واإلحاطة هبا وعنره علم النهاية. 
 وهل أقوامك يستشعرون هذه القيم؟ 
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 كل منهم يعمل على شاكلته وةهبم أعلم مبن هو أهر  سبيال. 
عات فما آثر تلك األفكاة املتفرعة من التدرين علدى   أنت تتميز بنظرتك الشمولية حلراك اجملتم 

 .  والتمرد على القيم ،اجملتمعات من ناحية الفجوة وغلبة الشهوات والرغبات والعفاف واملرؤات
يطغى يف األزمان الغابر  ملا ينعمون به من اخلريات اليت تولر الرفاه  ،إن التمرد على القيم 
وهم يقتلدون املصدلحني واألنبيداء     ،مث تولر الفجوة واالنفجاة على القيم ،والرينيةوتولر النزوات الفكرية 

مث قتلوه وأحياه اهلل مر  أخدر  وهدم مل يتعظدوا ومل يعدودوا      ،فكم من ةسول قتلوه وأحياه اهلل  ،والرسل
 لرشرهم.

 ؟  هل عنركم شيوع التعري كما يف الغرب والشرق والتمرد على األسر  
فلما يكن تعدري مجداعي يف    ،التعري الذي أةاها عنركم اآلن فهو من مبتكرات عصركمأمّا  

 املصايف واملتنزهات ويف أجهزتكم اليت أةاها عنركم يف تالعكم.
وهناك االنفالت والسلوكيات  ،هناك املالبس اليت ال ختفي الشعوة والصروة 

 ا اجملتمع واألفراد.املخلة بالشرف وةمبا يغض الطرف عنه
أنكم تذكرون املروج اخلضراء والترف وعاملنا ميتلك أكثر منها واألديان حتض علدى التكافدل    

االجتماعي والرول األوةبية واألمريكية تعمل على التكافل االجتماعي بأنظمة صاةمة وتبيح احلرية؛ 
فهي اليت كانت حمظوة  يف اجملتمعات القرمية وكم مدن   ،الفرديرجع إىل أباحة احلرية غري املسئولة لذاتية  

فاإلنسان تاة  جترفه  ،حروب طاحنة اشتعلت نرياهنا بني القبائل من أجل مغامرات ةجل وتاة  من غواية النساء
 الرغبة وتاة  متنعه الرهبة.
 هل هذه احلروب دفعت إىل بناء صناعة آلة احلروب؟ 

 اوز الصناعة إىل توالر أفكاة الطريان.بل جت 
 أ ن حماولة الطريان قرمية عنر اإلنسان. 

 حاول الطريان ليقاتل اهلل يف السماء. ،مسعت أن النمرو  بن كنعان 
 هذه حادثة غريبة. 
لده فتحدات إىل    وجعل ،وصنع تابوتًا حيمل اثنني ،أتى النمرو  بأةبعة من الباز الشرير الطريان 
مث وضع  ،مث أتى بالباز وةبطه كل واحر منها يف زاوية التابوت ،وحبس الباز عن األكل أياما ،أعلى وإىل أسفل

مث دخل النمرو  وصاحبه الوزير يف التابوت وأغلق بإحكام  ،فوق كل باز حلوم فوقه حلوما بعير  عنه إىل أعلى
 .فاةتفع التابوت ،وطاة كل باز ليتناول اللحم

 هل تر  السماء؟ 
 أةاها كما كنت أةاها من قبل بعير  كل البعر. 
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 أنظر إىل األةض. 
 فمكث زمننا والباز متابع لطريانه. ،إهنا بعير  عنا حيول السراب بيننا وبينها 
 ر  كل البعر.لوزيره أنظر إىل السماء فنظر كما كان ينظر إليها من قبل بعي 
مث نظر الوزير مر   ،فنظر فإ ا هو ال ير  األةض ففزع الوزير وأغشى عليه ،أنظر إىل األةض 

فواصل الطيوة  ،فاغراه الشيطان بنقطة دما ،وةمى منرو  بسهمه إىل السماء ،فلم ير األةض ففزع فمات ،ثالثة
ض فسقط يف حبر وجنا اهلل النمرو  فخدرج مدن   فأخذ التابوت يهو  إىل األة ،االةتفاع حىت فقرت وعيها 

فلم يعرفه قومه وكادوا حييلوا بينه وبني ملكه ألهنم  ،وقر تغري لونه وشاب ةأسه وابيضت حليته فعاد ،التابوت
 مل يتأكروا من كونه منرو  أو غريه.

الطريان هي إهنا حماولة جريئة ترل على خيال واسع وإن كانت حتمل كفرًا وطغيانًا لكن فكر   
 فكر  مبترعة.
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 تأخر العمالق للحضوة يف متام اخلامسة عصرًا.

 ليست من عادتك. 
 فأخذتين غفو  الذئب لساعتني. ،إنين أطلت التفكري يف موضوعنا باألمس استعرادًا للقائك 

 ساعتان غفو   ئب. ،-ما شاء اهلل 
وامتزج لألفكاة مبا مضى من أثر احلوادث  ،والنوم ةاحة لألنام وجترير للزمان ،لطانإن للنوم س 

 واخلواطر واملشاهر.
 ولعلك اهتريت إىل املؤثر الثاين الكبري يف حيا  األقرمني من البشر. ،إنك فيلسوف متأمل 

أن العامل املؤثر يف تلك فقر ةأيت  ،لعلى أستنبط كما يستنبط علماء الفقه أو الفلسفة 
فالبشر جل البشر يعيشون على الفطر  وينشغلون  ،األمم البرائية السالفة إمنا هو االنبهاة و الذهول واإلعجاب

فهدم   ،وتفكريهم فيما حيتاجون من ضروةيات احليا  وكماليتدها امليسدوة    ،بالعمل واملعانا  فعملهم يرو 
 ما زالت مستخرمة يف حضاةتكم املعاصر . مكتشفو البرايات الضروةية للحيا  اليت

فالغرائز أوال واالنبهاة حيتل املنزلدة   ،وما عالقة  لك باالنبهاة الذي جعلته حيتل املرحلة الثانية 
 الثانية.

 ،باخلواةق غدري املألوفدة   أن خلو الفكر الفردي واجلماعي من املبادئ يفسح اجملال لإلعجاب 
ء والصاحلني وما أكثرها بل تأيت األحالم لكثري من البشر وهناك االنبهاة للقو  البشرية وبالكرامات على األنبيا

وهناك االنبهاة باألموال والثراء والترف وهذه كلدها   ،وهناك االنبهاة بالكهنة والسحر  ،لألمراء والسالطني
ودية وجبال وجراول فكل منهم يتكاثرون يف أ ،تستحو  على األحاسيس العامة من الشعوب وسائرهم كذلك

فالتواصل قليدل   ،فهم يبنون بكل ةيع وٌشعب وهم يف عزلة عن اآلخرين ،وواحة جرير  متباعر  عن اآلخرين
وخيضعون هلا وتؤثر  ،مما جعلهم يقتنعون بكل فكر  ،فهم غرباء بسطاء عائشون يف البرائية ،ووسيلتهم املشافهة
 يف مسري  حياهتم.

إن قولك هذا يذهلين لكنه ال يقنعين؛ فهو يؤدي إىل معامل نظرية ومل يبلغ  
 واألمر حيتاج إىل إحصاء واستبيانَ  وحبث وةصر ومتحيص. ،التجاةب

كل إناء مبا فيه ينضح أنت ترير أن تعامل التاةيخ البرائي بعلم التاةيخ املعاصر لكم؛ الذي يقوم  
 ية.على ما تقوم به التجاةب العلم
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 ؟  فمن أين اقتبست علم الفلسفة وعلم التاةيخ 
 ،وتاة  يف أسفاةهم وهم على أبلهم وخيلدهم  ،من كثر  اجللوس خلف العلماء يف ظلمات الليل 

وتاة  اختفي بوسائل متعرد  منحها اهلل يل واآلن استرق السمع لعلمداء التداةيخ يف ندرواهتم وحماضدراهتم     
 فأنا مغرم بالتاةيخ. ،يشعرونومكتباهتم وهم ال 

هذا حظك يف هذه احليا  وهى ليست بالسرقة إمنا نتيجة التكوين اجلسماين وامتدراد   
 العمر.

فأنت شاهر القدرون   ،الواقع أنك موسوعة لعلنا حنصر القليل األقل من جتاةبك ومشاهراتك 
 ن أمري.فأنا يف شك م ،ولعلنا نعود إىل االنبهاة ،املمتر 

االنبهاة بالناقة اليت تشرب  وأحكي وأسرد منها ،إن حكايات االنبهاة كثري  يف األزمان الغابر  
 ومعجدزات عيسدى   ،وتروي بألباهنا العماليق قوم صاحل أمجع أليس من االنبهاة معجزات موسى ،املاء أمجع

 عليهما السالم.
هدذا   ،أنفلق بقرة  اهلل وأمره بضربة من عصى موسىافتراق أليم  لك البحر ِالذي  

الذي صنعة من الذهب مبجرد أن خاة  بعجل السامرياالنبهاة الكبري الذي حيق للعقل أن يصرقه لكن االنبهاة 
 فيه الشيطان أو اهلواء  لك دليل على برائية القوم.

 ة ومن االنبهاة الفردي حكاية.هناك انبهاة غوغائي يغري الشعوب العامي  
فلما مسع هبود وصالحه اخدتلج يف نفسده    ،مرثر بن عاد الرجل العقيم وكان يتمىن أن ينجب 
 فلما أصبح آتى هود. ،فلما واقع زوجته إحر  الليايل حلم ببشاة  من هود ،هاجس اإلجناب
 أخربين مبا يف نفسي ووقع يل الباةحة. 

 وقر ةأتين يف احللم. ،وحلمت أهنا حامل ،ت أهلكأنت ضاجع 
 أخربين هل محلت؟ 

 ،وسيخرجان من بطنها سدليمني مدؤمنني   ،محلت بولرين  كرين يكونان من أميت 
وآمن به وكدان   ،فوثب مرثر وقبل ةأس هود ،ويكونان من أميت ،وستلر لك عشر  أبطن يف كل بطن  كران

 قربني.من أصحابة امل
هو وسيلة التصريق بالسحر واألصنام وقيام املعابدر الشدركية املنتشدر  يف    

 حىت حنتها أضحى ملن بعرهم يولر االنبهاة. ،املعموة 
 هذه أمسية فكرية قرمية. 

يس يف ألد : أليس االنبهاة ما زال يعمل عمله يف عصوةكم املتأخر  وإن خفت وطأته 
 أليس يف دقة عملهم وأحباثهم انبهاة إنه يبهر بطرق عقلية وهذه نتيجة التراكم. ،قو  أمريكا انبهاة

 ما يفعله األعالم لريكم وهو من يفعله العبوا الكر  وغريه وغريه. 
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فدإن احلملدة    ،لعربيةواالنبهاة هو اجلذو  األوىل اليت ولرت احلضاة  احلريثة يف مصر والرول ا 
مث انبهر هبا ةفاعة الطهطاوي يف ةحلته  ،الفرنسية على مصر ولرت االنبهاة باملختربات وعامل النظام والنظافة

 وهكذا يسري املتضادان واملفاةقتان جنبا إىل جنب. ،إىل فرنسا وتتابع االنبهاة وله األثر اإلجيايب والسليب
ادي العماليق ما زال االنبهاة الذي ترحتلون لده يف ةحدالت   إن كثريا من أعمال أجر 

علمية وسياحية ويتكاثر العرد املتنقل من البشر يف مراحل األمن والرفاه ويتجاوز عردهم املاليني كل عام وهم 
 يقفون منبهرين ويتصوةون مع آثاةنا القرمية.

 عليكم االعتراف بأفضالنا. 
 ذهلة مبهر  منكث سنني وحنن عاكفون على أحرها يف شعيب أوتل.يا صاحيب واهلل إهنا مل 
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سألتين عن احملركات البشرية للحيا  األوىل وحتاوةنا حول بعضها واليوم لعلندا   
 نتحاوة حول ةكن أساسي من أةكان التعامل البشر  تلك هي التقلير واالقتراء.

 لير واالقتراء من املؤثرات الكرب  يف املسري  اإلنسانية؟كيف يكون التق 
لعلنا ُنفرق بني التقلير واالقتراء؛ فالتقلير يف األموة احملسوسة املشاهر   أواًل

تاة  تكون يف الظاهر للعيان؛ وأم ا االقتراء فهو يف األموة املعنوية يف القيم ويف السلوكيات تاة  تكون يف اخلري و
 الشر.

 وهل التقلير له ضروة  حتمية؟ 
 هل استطعت أن تسري على أقرامك لوال أن تر  من حولك؟ 

 هل مسعت أو ةأيت بشرًا ميشى على أةبع أو ةأيت أنسانا يأكل يرع يره ويأكل مباشره بفمه؟ 
اهم حيوانات يسريون مع األنعام ومع الوحوش وةأيت الكثري من هؤالء البشر تر 

ولو مل تراهم  ،فلو مل تر أقاةبك حيلقون ةؤوسهم ووجوههم ملا فعلت ،ألهنم مل يروا اإلنسان السوي ويقلروه
وكل ما أشترك البشر فيهدا مدن مكوندات األجسدام     ،وكذلك األكل والشرب  ،أمامك وقوفًا ملا وقفت

 ووظائفها.
فالتقلير ضروة  حتمية ملدن أةاد   ،وبناء الراة وبناء اخليام ،ذلك إشعال الناةويلحق ب 

 ،فأهلمه بنداء الدراة   ،قر أهلم اهلل آدم كثريًا من الضروةيات حني ةوضه اهلل على املعايشة يف األةض ،العيش
أمام آدم وزوجتده   وكان اهلل يأمر مالئكته بعمل الكثري ،وصناعة اخلبز ،واحللب ،واحلرث ،وعلمه إشعال الناة
 حواء وأوالده.

وقر قص علينا األوائل كثري من حكايات التقلير ومنها أن قابيل بن آدم ملا قتل أخاه هابيل تركه على 
مث دفنده   ،فأخذ حيفر األةض واسقط أخاه امليت فيها ،اآلخر مهافقتل أحر ،فبعث اهلل غرابني يقتتالن ،األةض

 . ه فيهأخا فواة فقلره قابيل وحفر قربًا 
( َفَبَعَث اللَُّه ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي 61}َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن ) :فقال تعايل

ا اْلُغَراِب َفُأَواِةَي َسدْوَءَ  َأِخدي   اْلَأْةِض ِلُيِرَيُه َكْيَف ُيَواِةي َسْوَءَ  َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذ
( ِمْن َأْجِل َ ِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَسداد  ِفدي   62َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي )

 



 

 27 

َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْر َجاَءْتُهْم ُةُسُلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُثدمَّ ِإنَّ  اْلَأْةِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها 
 [61 -61َكِثرًيا ِمْنُهْم َبْعَر َ ِلَك ِفي اْلَأْةِض َلُمْسِرُفوَن{ ]املائر : 

كثري من املعاةف إن التقلير وهو التعامل احلسي يوفر على البشرية كثريا فهو علم يتناقلونه وهو مصرة 
 وهو يفتح باب التطوير واالكتشاف والتغيري ويكون قاعر  للتراكم العلمي. ،املعاصر 

 عساك مل تسمع باملعاصرين وهم يشتمون فكر التقلير بأنواعه ويرون أنه الفكر امليت. 
 إهنم مل ميحصوا بني أنواع التقلير. 
فاإلنسان يقتري مبن حوله يف  ،مصاحب للتقلير يسريا جنبًا إىل جنبأم ا االقتراء فهو  

قيمه الرينية وقيمه السلوكية ويف كالمه ويف جتاةبه ومن هنا ظهر االقتراء باألنبياء والرسل وهذا هو االهتدراء  
فتغلب  ،طغيان والكفرواهلراية أو االقتراء باآلباء واألقرمني له أو املعايشني له تاة  باحلكم وتاة  يقترون هبم بال

 عليهم عاداهتم وتقاليرهم وترسخ يف نفوسهم؛ فيصعب اقتالعها منهم أو اقتالعهم من جمتمعه.
فبعثه اهلل ةسواًل نبيًا بعر  ،صحب اإلنسان يف مراحله األوىل منذ آدم عليه السالم 

فعصداه   ،ان والكفر واحلسر والتباغض واعتزل قابيل أبيهأن تكاثر أوالده وافترقوا يف األقاليم وافترقوا يف اإلمي
فأختداة   ،وعصى ةبه الذي أنعم عليه باألوالد وفضل اجلمال وبركة الزةع لكنه خبل حني أمرمها اهلل بالقربات

فذحبها هلل وأحرقتها الناة البيضاء اليت يرسلها اهلل عالمة على ةضاه ومل حترق مدا قرمده    ،هابيل أفضل أغنامه
 فهذه الناة البيضاء عالمة الرضا من اهلل وهى حسية هلم. ،ل ألنه أختاة األةدي من مالهقابي

قر تكرم اهلل على األجراد هبذه العرب  اليومية من حيث قبول العمدل   ،سبحان اهلل القرير املقرة 
حندن   ،رفضده اهلل هل يقبل عملندا أو ي  ،نتوجس خيفة دائما ،وةفضه أم ا حنن أمة حممر صلى اهلل عليه وسلم

فنحن نؤمن بأمر  ،نعمل وخنشى وال نرة  ما العاقبة ،ودعائنا وصرقاتنا ،نتوجس  لك يف صالتنا و كرنا لربنا
اهلل وخيفى علينا احلكمة من  لك وحنن نغبطكم على تكرمي اهلل لكم بعملية القبول والرفض قي هدذه احليدا    

 لتصحيح املساة.
سركم على هذا اجملهول ألعمالك ألنه يرفعكم للمزير من العمدل  وةمبا نغبطكم أو حن 

 واحلذة.
 والعقل واجلهل. ،واحلب والبغض ،والكرم والبخل ،أليس كل إنسان حيمل اخلري والشر 

 ،ومن هنا تتجلى مسؤولية محل األمانة ومن هنا يرسل اهلل الرسل معلمني ومنذةين 
أم ا يف العبادات فال بر  من  ،بنية صاحلة فهو األقرب للرضا من الرب  لك يف األموة احلياتية فمن أختذ الوسطية

 اإلميان أو الكفر ولكن اهلل جعل اإلميان يزداد ويتجرد باالهتراء واالقتراء.
و فهؤالء أبناء آدم يتقاتلون يف حروب متواةثة فشيث )وه ،وقر برأ الصراع بني املبادئ والعقائر قرميًا

نيب ةسول وهو أول نيب بعر آدم (عليهما السالم ومحل السالح على املنحرف قابيدل وأوالده وهدذه بدذة     
 احلروب الرينية.
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 وما زالت عنرنا إىل يومنا هذا. 
أما أنتم يف عهودكم بعدر مدوت    ،كانت احلروب العقائرية من أجل اإلميان والكفر 

وقر اتفقدوا   ،واء واختذوا الرين  ةيعة فهذا قيصر الروم مجع ةجال الرين املسيحينيفقر داخلتها األه ،أنبيائكم
فاعتنقها القيصر وأصبح حامى الرين املسيحي إىل يومنا هذا وهرفه كان إجياد عقير  مللكه وانظر  ،على عقير 

 إىل املذاهب اإلسالمية كم فيها من تلبس هبا ألجل سلطان أو زعامة إنسان.
 هرت من التقلير الضاة يف مواطنك األكثر مكوثًا هبا.هل شا 
 ةأيتكم يا أبناء القبائل حتملون التقالير البالية معكم ةغم تعلمكم وحتضركم.  
 هم اآلن عليك فهم أكثر منك.دعوا  
 فإهنم إ ا ةأوين تصلبت أيريهم على أسلحتهم. ،واهلل ال خييفوين أبرًا 
 سالح الرعب.إنه  

 مل حتملوا تقلير الثأة وتصروا عليه وهو عاد  جاهلية. 
فامللك عبراهلل تزعم دعو  طاليب الثدأة   ،ولكن املصلحني يعملون على ختفيفه ،وأنه فتاك 

عل ولكنه ما زال يش ،للتنازل عن القصاص وحاول أقناعهم وتشجيعهم وكم من ةقبة مت عتقها خالل سنوات
 صروة أهل اجلهالة فضاًل عن اجلاهلني.

ومن التقالير اجلميلة الكرم يف األيام اخلالية فهو للضيوف أبناء السبيل ويأكله الفقدراء   
 ،أم ا أنتم اليوم فلم تفكروا يف إصالح العاد  اجلميلة بل صريمتوها تقليرًا ضداةاً  ،ويقذف منه شيئًا ،واحملتاجني

 نظمني واملبرعني إىل ترشير األمر قبل نزول العقاب.فأين عقول امل
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 أتى العمالق يف الساعة اخلامسة يف طوق اجلبل وكنت متعمرا  اك ليكون الوصف باملشاهر .

ويف أحضان القمم نعثر على آثداةكم مدن    ،ويف قمم اجلبال تبنون ،أنتم بكل ةيع تبنون 
 احلجاة .

اعتمرت األةض وقومي عمروها وعاشوا يف قمم اجلبال وعلى سفوحها ويف أحضدان   وأنا 
 تالعها.

فكيف باألقرمني وهذا  ،فهل أحر هذه املباين يتسع لك ،لكن مبانيكم ال تنبئ عن أجسامكم 
 حيريين وحري العلماء قبلي وبعري فحل لنا  لك اللغز احملري.

فهي ال تعي أن األحوال متحركة حبسب  ، قزمة مثل أجسامكمنظرتك ونظر  املؤةخني 
 واملكان والقرم والتأخري. ،الزمان 

 بكل ةيع وعمرناها أكثر مما عمرها األقوام من بعرنا. 
 ففسر يل هذه املباين الصغري . 

وتدر    ،جاة  العمالقةأال تر  أثر البناء من احل ،فاألمر حيتاج إىل تفصيل 
وإن كدان   ،ومن األمطاة والرياح وسهلة البناء ،املباين املتهرمة ولكنها تنبئ عن عمراَن دقيق حيمى من احلراة 

 حمكما.
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  . 
 أال تر  حافة اجلبل العليا وفيها متسع وأةضها سهلة ال حجاة  كأهنا مصفا . 
 . 
 أال تر  الكهف حوهلا؟ 

وندرلف   ،فالكهوف نستظل بظالهلا ونستكن بكنها  ،كل هذه كان يستخرمها قومي 
فهي اليت جنلس فيها ونسدمر   ،أم ا املسطحات اليت تراها وال حاجز بينها وبني اجلبال ،لتحمينا من هوج الرياح

 وجمالسها مطلة على الغابات واجلبال. ،فيها وننام فيها
 معكم يف  لك؛ ولكن كيف تنامون مع زوجاتكم وكيف تستترون؟أشترك  

أتظن أننا ال نستطيع أن نبىن البناء من الطني وله طوله الذي يناسبنا وقوتده أو مدن    
فأنتم مل تتصوةوا ضخامة البناء وقوته وحنن  ،وحنن أمامنا أشجاة كرب   ات جذوع ضخمة ،العرائش اخلشبية
 تكون من األدم أمل نعلمكم  لك وتواةثتموه عنا. ننسج اخليام أو

فنحن على مر  العصوة نبىن الظالل واملنازل من الشجر على شاكلة أقوي من العرائش املتواجر  قبدل  
فيكون بناء أو  ،مث نوقف األخشاب جبانب بعضها ،فنحن نقسم اجلذع الكبري من أعاله إىل أسفلة ،فترتك هذه

 الطويلة كثري  األعمر . عريشة  وكذلك بيوت الشعر
 م.2592وقر ةأيتها يف أقاصي أحياء القاهر  يف عام  
وتاة  نبىن اللنب ونسقفه باألشجاة وأعمر  النخيل واجلرير أو ما يشبه  لك وهى األكثدر يف   

 أحضان اجلبال والشعاب ومتون األودية.
تبعر عن بعضها ما يقاةب الكيلدو متدر    لكن ما هذه املباين فوق التالل وهى غري متالصقة 

 وأقل من  لك وأكثر يف شعاب متقاةبة.
فهي خمازن للعيش وهى حتفدظ املكوندات    ،هذه املباين هي املرتكز األول لالستقراة 

 والفواكه اجملففة. ،واخلضاة اجملففة ،وهى قادة  على حفظ احلبوب ،ويأوي إليها األطفال والنساء ،الضروةية
أال تر  ما حوهلا أةض ميسر  وكأهنا مصفا  وتاة  مصنعة اجملالس كأهندا مرصدوفة    

 ومصقولة بالبالط.

 هذه مكان املباين املنرثر  من الطني أو احلجاة  الصغري  أو اخليام أو العرائش. 
 ،ةياف وهى ستنرثر بعر مائة عام أو أقلوأنتم ماثلتمونا يف املباين احلريثة يف التالع واأل 

 فال تر  هلا أثر اآلن مع كثرهتا اآلن وتعرد أماكنها يف السهول واجلبال واألودية والتالع.
 والسكن وحفظ األدوات للبناء والزةاعة. ،اآلن فهمت طرائق البناء 
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حلوض الصدغري  كنت أسري يف األةض أيام الشباب وأة  أحجاة بعضدها كدا   
إنه صاحل للطرق وترقيق احلبوب وبعضها كأنه سكني؛ فهل لندا أن تشدعرنا باسدتخرامكم     

 لألدوات؟
إنندا نسدتخرم    ،وأدوات التجميل من احلجاة  الصلر  ،أن أكثرها مصنع ألدوات األكل 

واملكاييدل وأواين األكدل    ،ألقراحوا ،والصحون ،واألحواض ،فنعمل منها الركاب ،احلجاة  وحنفر الشجر
 والشرب.

ولكن تلك اآلثداة أسدتخرمها    ،لوال أن البشر يرمرون لوجرمت تلك اآلثاة 
 املتأخرون لوظائف أخر  وحطموا بعضها لتصلح حلاجتهم.

ومل يتأملوا  ،بناءفهؤالء مل يتفكروا يف طرائق ال ،أم ا أولئك الذين يظنون أن هذه مقابر أو للحراسة فقط
 وإىل وجود املصانع. ،وإىل اكتشاف احلرير ،االستخرام البشر ؛ وكيف تطوة إىل البناء

وكم كانت الكميدات   ،وإىل خمازن التموة يف جنر واإلحساء ،أمل تر  إىل خمازن احلبوب يف البلران
فإن خمازن التجفيدف للطمداطم    ،ولبنان ،واألةدن وسوةيا ،الكثري  الكبري   ات القيمة التجاةية يف فلسطني

 واملخازن على مستو  التجاة. ،والعنب تزدهر هبا البيوت الشامية والتركية
وحتمى أوعية السمن واألقط أمل يطوةها الفراعنة  ،وكيف حتمى احلبوب ،أمل تتفكر يف املخازن البروية

ثر معرفة من األجيال املتدأخر   إن أقوامي أك ،وحولوها إىل أهرامات اليت ظاهرها وةؤيتها مصادة ةزق لكم
وةمبا يعود فقران املعلومات واملعرفة هبا واستعماهلا للعوز والفقر الشامل واحلروب واالةحتال يف البوادي الديت  

 طرأت عرب التحول الزمين واملكاين.
ها ولكنك مل ختربين عن الذين يستوطنون قمم اجلبال العالية اليت ال حتتمل أكثر من أسر  وبعض 

 مكان لشخص واحر.
وإن كدانوا   ،وما أكثرهم عندركم  ،إن تلك املنازل للمعتزلني من البشر وعن البشر 
أو تكون تلك املباين اجلبلية لرجال متنكسني آثروا العزلة للعباد  وزهدروا يف الدرنيا    ،متواجرين يف أحيائكم

 صعرون إليها إال بسالمل من احلبال.فال ي ،ومثلهم الرهبان الذين ينعزلون يف قمم اجلبال
 ؟  وهل كان التعبر االنفرادي موجود قبل اليهودية والنصرانية 

 إنه كثري قبلهما. 
 ؟  فأنتم الزاةعون املقيمون يف قراكم أي األمم املتحضر  ،فهل أنتم على شاكلة واحر  

 تعتمر على الرعي؟! أن فيكم القبائل املتحركة املتبرية اليت
فمن أهل األةض الواحر  اجلماعات املتحضر  الديت   ،بل حنن خليط من هؤالء وهؤالء 

وجبانبه أبنيه حجرية قوية عنر الذين يستوطنون اجلبال وكأهنا  ،تعتمر على األبنية الثابتة من الطني ويسمى املرة
واملظدالت   ،ومظالت من بيوت الشدعر  تخرم قبة األدموحنن نستخرم زياد  على  لك نس ،الغرف املساعر 
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وكذلك عرائش الشجر حىت أهل الرعي منا ال يرحتلون كمدا فعلدت    ،املبنية من الطني املسقوفة من الشجر
وأنتم على شاكلة أبائكم حنن؛ فانظر إىل اجملاوةين لك  ،وقطعان املاشية ،األعراب من بعر وألهل الرعي مزاةع

وهكذا تفرض الضروةيات والكماليات تشداهبا بدني القدرمي     ،وبيوت الشعر ،نرهم اخلياموع ،عنرهم املباين
 واحلريث.

ولكين شهرت التحول من االستقراة والثبات يف املكدان إىل التحدول إىل الرعدي     
 ،عراب أو الباديدة وهؤالء هم األ ،ونضوب العيون واآلباة وانعرام اجلراول املائية ،واالةحتال و لك لقلة املياه

وكلدها سدهلة    ،وقبة األدم لألعيان ،واخليام ،مون يف بيوت من الشعروأضحوا يقي ،قر تكاثرت يف اجلزير و
فهم يعقلون  ،احلمل ملتابعة املراعي وأعرضوا عن البناء باحلجاة  والطني بل جعلوا املباين القرمية حلماية مواشيهم

 لرياح الباةد  ال سيما يف أوقات القحط واجلرب.إبلهم يف أحضاهنا لياًل لتحميها من ا
 وتأثري املناخ والتحوالت. ،أنك سطرت صفحات واقعية من التاةيخ القرمي 
ويكدون التنقيدب    ،فلما خيتلف التاةيخ عنركم أليس هنا حبث داخل تلك الدرياة  

 احليا  األوىل.والبحث عن املعامل واألدوات اليت ترشر إىل واقعية 
 لك قليل يعتمر على اجلامعات والبعثات األوةبية يف أماكن خمصوصة وةمبا يعثرون على معامل  

 لقرن من القرون أو قرون متباعر .
 ،إن بعض املؤةخني املعاصرين واملستنبطني للتاةيخ يعتمرون على املؤةخني األجاندب  

وهو يف املرن الكرب  بل يف القصوة الضخمة بدل يف   ،ضهم يكتب التاةيخوبع ،وبعض املترمجات من التاةيخ
ولنرن ومل يسر يف تلك األماكن ومل يبت فيها ليلة واحر ؛ فكيف يصدري مفسدرًا    ،املرن األوةبية مثل باةيس
 لالكتشاف وقاةئًا للواقع؟
ن على معاندا  احلدر   كنت أتتبع أولئك الرحالة يف خفية وأة  منهم عجبًا فهم يصربو 

ويكتشفون ولكن ال يسربون احلقيقة كاملة ولو استقروا لكان  لك مساعرًا هلم  ،والقر وفقران األمن واجلوع
 . ولكنهم يف عجلة من أمرهم

بل أن قدراءهتم تتدأثر    ،فأصرةوا أحكامًا خاطئة وأخر  منحاز  مما أوجر ثغرات على التاةيخ 
 م اليت انطبعوا عليها وهذه ليست خاصة هبم بل جبميع البشر.بفكرهم الذي حيملونه وبيئته
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فمنها اجلميل باألحجاة املنقوشة املشذبة؛ فهدل يقدوم    ،إن املباين خمتلفة متنوعة 
 ؟  بالعمل ةجال مهر 

والتعليم يكون  ،سراألمر ليست مهنة خمصوصة ولكنها شائعة كل يتعلمها ألهنا ضروة  لسائر األ 
 مث ينتشر بني اجملتمع أال تراه منتشر يف عمان وسائر األةدن. ،عنر السالطني والذوات

 فكيف باألدوات؟ 
فاهلل مل يترك اإلنسان مهاًل بل علم ه األمسداء وعلمده    ،إهنا ميسوة  متواةثة منذ آدم عليه السالم 

 واقتفوا طرائقه. ،لبشراالستعمال وأهلمه املماةسة وأهلم غريه من ا
فهناك أهل الرعي  ،فاالختالف يف املباين تبعًا الختالف اجملتمعات  

فهم يأتون باحلجداة ويصدلحوهنا    ،الذين ال يعنون بالتشذيب والتهذيب للحجاة  وهم يف عجلة من أمرهم
 حتتاج إىل مكونات سقف خاةجية.إصالحًا يستقيم مع املبىن حىت تتواصل بالسقف بطريقة ال 

ومباين برع احلدر    ،وقصري التمر  ،فقر ةأيت معامل تلك األبنية وسقوفها يف آثاة ةجوم شوهر 
 . وكلها جنوب تبوك

فهم يبنون الضروةي مدن املبداين    ،وهناك من هم يف عزلة من اجملتمع وال قرة  هلم 
صخر  كبري  ال حيملها منكم أةبعمائة ةجل وأكملوا البناء باملتيسدر مدن    احلجرية وةمبا أتوا حبجاة  جبانب

 احلجاة .
 وكيف يقوم الفرد هبذا العمل وكم من الزمن حىت يكتمل البناء؟ 

فيجتمع القوم  ،كأنك مل تعرف أساليب البناء األوىل: إهنا تقوم على التعاون والتعاضر  
فج ل األبنية اليت تدراه   ،والنساء يقمن بعمل األكل وإعراده ،عملون هناةهم كاماًلبرعو  من صاحب البناء وي

فإنه يطول زمنه والتعاون اليومي يقتصر على جزء  ،تقوم على  لك وال تستغرق زمنًا طوياًل ما عرا حفر اجلبال
 ر.مث تكون الرعو  جلزء آخر ويستمر البناء من األسر  يف احلوائط ومجع احلج ،من الراة

 ؟  هل شاهرت أبنية انرثرت 
فتنرثر  ،وإن حتول وظائف البناء أمر حتمي ،وقر جذب نفسًا طوياًل إن اإلنسان مرمر 

فيأيت أقوام يستخرموهنا استخرامًا أخر للمواشي  ،واحلروب أو الكواةث الطبيعية ،البيوت باهلجران بعر املوت
 مث آيت زمن جلأت إليها الوحوش. ،للبهائم وحضائر هلا وقت الشتاءوتاة  تكون مأو   ،وختزين األعالف

وتاة  تنقل احلجاة  لتستخرم لالستعمال داخل بيوت الشعر أو البناء لصغاة األغنام )البهم( حتميه من 
 وهى اآلن تكون مأو  للذئاب والضباع والكالب والثعالب. ،الذئاب لياًل
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ة جواد على يف كتابه املوسوعي املفصل يف تاةيخ العرب من وقر أشتكى املؤةخ القرير الركتو 
واختفاء معاملها بأخذهم احلجاة  لألبنية احلريثة البرائية يف أطراف املرن قبل  ،االستخرام اجلائر لآلثاة وترمريها

 وجود البلك األمسنيت وأشاة إىل قرية اخلريبة قرب العال.
 باقي القليل حىت ال ختتفي اآلثاة قاطبة؟أين أنتم اآلن عن محاية ال 

معموة  بالسكان هلا قو  أمنيدة   ،وكانت مجيلة املباين ،إن قرية اخلريبة كانت من أهم مرن الثموديني
 تفر إليها الوفود التجاةية وملا تراعت وأنطمرت مسيت اخلريبة.

اع وإجابة واألمر يعدود إىل قلدة   ولكن ال مس ،إننا نرفع النراء تلو النراء وتاة  الصراخ والعويل 
وتاة  يعدود إىل إةاد  املدرير    ،فهم يزعمون  لك ومل جيهروا أنفسهم للمطالبة ،املواةد املالية بأيري املنفذين

فإن حفظ املبداين الطينيدة    ،وتاة  لضغوط اجتماعية ،فتكون ةغبته ملا يثبت أقرامه وتاة  ملوطنه ،املباشر املنفذ
 وقر منحونا املواعير تلو املواعير وال من جميب. ،القرميةطغى على حفظ اآلثاة 
وألنكم حتتاجوهنا بعدر أن ينضدب    ،إهنا ثرو  لكم وتاةيخ عريق لرياةكم وجلزيرتكم 

 بل هي حموة لتاةيخ البراية البشرية. ،بترولكم
  لك ما يرةكه اجلميع لكن ليس هناك عمل وخطط حلفظ هذه الثرو . 

 ،واخليل ،إن النقوش اليت تصوة حيا  أدةكتها متأل اجلبال مثل حالة احلروب فوق اإلبل 
 ،واحلمر األهليدة  ،وقطعان احليوانات املفترسة والشواةد من الصير كالنعام وبقر الوحش ،والسيوف ،والرماح

هودات ولو بتكوين مجعيدات  فاملنطقة مكتبة أثرية كلها حتتاج جم ،والكتابات األخر  حول الطرقات للقوافل
 فأنتم قادةون ماديًا لكنكم ضعفاء عمليًا. ،من أهايل املنطقة أو املستوطنني حول اآلثاة

 إن هذه املباين من احلجاة  مل نتعرف من خالهلا على مساكن الطبقات االجتماعية. 
 املعاةف الشمولية.وأهنا من  ،واهلل إين ال أعرف وكنت أظن أن الكل يعرفها 

فأدةك  ،ولكىن أصفها لك إ ا ةأيت البناء مشرفًا مرتفعًا وحوله أةض منبسطة واسعة 
 واجملالس العامة تكون من األبنية  ،أهنا داة ألمري أو وجيه أو حاكم أو كبري األسر  أقاموا هلم دوة حوله

وهى تكون منتدراهم   ،ة ويتأنقون يف بنائها احلجري والطييناللنب من الطني أو من احلجاة  املسقوفة باألشجا
وفيها مسرهم وجرهلم والقضاء بينهم فيما فيه خيتلفون وسائر قضاياهم ويلتقون عنر أمريهم أو يكون أبوهم أو 

فهم مستقرون وهلم نظامهم األمين الذي يقوم  ،وحيلون قضاياهم ومشاكلهم ،جرهم ويأيت إليهم األضياف فيها
 . لقبيلة أو القرية وال يعتمر على كيان دولة كرب على ا

 ؟ أتعرف بعض هذه األماكن وجلست فيها 

أي واهلل أىن جالست قومي وآبائي وأبنائي وأمهايت وأخوايت وزوجدايت وكدان يل سدرادق     
 فانفض اجلمع وكنت وحيرًا مشردًا كأين من الصير الشواةد. ،يتحلقون حويل
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وفيه امتراد العمر بالعمل الصاحل والدذكر هلل   ،خفف عليك إن هذا لك ابتالء فيه أجر ومثوبة 
 سبحانه وتعاىل.

 وأسأل اهلل أن جيمعين وإياهم يف جناته. ،قر أحسنت مواسايت 
وهل كل أهاليك موحرون 
 صاحل صلى اهلل عليه وسلم. أكثرهم وإن أجرادي هم الذين آمنوا مع الرسول النيب 
 فإين أمطر عليك األسئلة تلو األسئلة وهى تسترعى  اكرتك القرمية.  

إن هذا احلواة هو الذي جعلين أخاطر بالتعرف عليك وأنا أمحر اهلل أنك جتاوزت الرهبة  
 . واخلشية من صحبيت لك

لتاةيخ ألتعرف على أوصافك من قبل أن أعرفك وأمحدر  :  لك من فضل اهلل الذي أهلمين قراء  ا
 فأنا اشتاق شوقًا شريرًا لسمرك وحكايتك. ،اهلل أن جتاوز ىب األزمة
 قل ما عنرك وال تبايل؟ 

 حنن لنا عاداتنا الستقبال الضيوف ولكىن أجهل عاداتكم وتقاليركم. 
م على جلب املسرات ألهنا تكون من موجوداتندا  وأقرة منك ،حنن أكثر منكم خريات 

فأكثرها مستوةد   ،والتموة ،واألغنام وعصري الفواكه ،وألبان اإلبل ،وأنعامنا ،وخضاةنا ،من فواكهنا
وفيها من اجلمال والرقة ما ال خيطر علديكم   ،واألشجاة ،واألحجاة ،حىت األواين نصنعها بأيرينا من الفخاة

واللنب الطازج وشراب  ،والعسل املصفي ،ا لذ وطاب من األطعمة اليت تعتمر على اللحوم املشويةونقرم فيها م
 ،أما أسالفك الباديدة  ،فإن القوم كانوا يعيشون يف ةفاه ونعيم ،وأنواع أة  انقرضت ،وشراب العنب ،التمر

باملاء امللوث باألتربة فهم فقراء وخيلطونه باملاء يف حالة اجلرب وتاة  يكون كرمهم  ،فإهنم يعتمرون على اللحم
 . حىت سالطينهم فقراء إ ا متت املقاةنة معنا

لوال وجود الكرم والضيافة ملا سجل التاةيخ أن املسافر من صنعاء إىل بيت املقرس ال  
 بيت املقرس.وال غطاَء وأنه يقيل يف قرية ويبيت يف قرية حىت يصل إىل  ،وال ناةًا ،وال ماًء ،حيمل زادًا

فعذهبم اهلل بالتصحر وقال  ،ولذلك يرعوا الفساق من أولئك األقوام بأن يباعر اهلل بني أسفاةهم 
عز وجل يف "سوة  سبأ"

 
فلما  ،اد األسفاةوأنا أقف عنر هذه اآلية الكرمية اليت تصف أحوال األقوام املترفني الذين متنوا ابتع 

 قرأهتا أول مر  وجل قليب ودمعت عيين وما زلت أعاود  لك عنر قراء  القرآن.
 فقر أصابت دعواهتم األجيال األخري  اليت عاشت يف مراحل اجلفاف والتصحر. 
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ومطلة على دةوب القوافل املتجهة إىل  ،فهي على حافة اجلبل من اجلهة الغربية ،وكانت منو جًا فريرًا
متجاوة  منها مخس حجرات وهى تتسع للبشر  ،الشام والعائر  منه وهذه الغرف مشذبة احلجاة  كبري  البناء

الق صاحيب وإىل اجلهة الشرقية مباين متباعر  متهرمة تكاد أن ختتفي ومثلدها يف  املتأخرين أمثايل ال أمثال العم
ومنتشر  تلك املباين يف اجلهة الشرقية يف سفوح اجلبدل   ،سفح اجلبل من اجلهة اجلنوبية قريبة من اآلباة القرمية

 صاحلة للزةاعة.وهى مطلة على أماكن صاحلة لبناء البيوت الطينية أو من خيام الشعر وأماكن  ،الشرقي
 ؟  ما ةأيك يف هذا 

فأجنب هنا  ،قرية كانت لرجل من قوم مثود الذين ابتعروا عن بالدهم إنه ال ةأ  بل حقيقة هذه 
وعمروا هذه األةض يف اجلنوب من طريقكم  ،فكو نوا قبيلة قوية هلا شأن ،وبين هذه القر  وابتىن أوالده جبواةه

وقر أنرثر منها الكثري أال تر  إىل احلوائط اليت حول املدزاةع   ،ذه مزاةعهم وهذه مباًن هلماملمهر واملعبر وه
فهي قصر الضيافة لألب األكدرب   ،أم ا البيوت املطلة يف أعلى اجلبل ،فإن حجاةهتا كلها من تلك اآلثاة ،اهلزيلة

أو العائرين منه وهى منتدراهم ومكدان    الذي أصبح أمريًا على قومه يتوافر إليها عابر الطرق العابر  إىل الشام
ةمبا تقول أيها القزم إهنا مرتفعة على األضياف وأقول إنك نسيت أن العدرب   ،وهى خمازن التغذية ،اجتماعهم

فإن االةتفاع احلايل نتيجة حفر السيول  ،فهي كذلك وأمر آخر ،ليسترل هبا األضياف تفاخر بإشعال الناة لياًل
 ن وتتابع اجلرف مع السيول.لألودية مع امتراد الزم
 ؟  ما هي وظيفتها اآلن يف نظر أحر القاطنني هنا  

 دائمًا نظركم قاصر. 

 ملا ا تصعر وال ختربين وكرةها املر  تلو األخر ؟وقر احتجزين بوقوفه على الطريق إليها 
فإ ا: كانت النفوس كباةًا تعبت يف مرادها األجسام  فهي من صغائر األمر؛ ،لتصرفاتدعين من ا 

 لكن
 إهنا من الصغائر تلك. 
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 والثعالب ومل يذكر شيئًا من تاةخيها وأمهيتها. ،إهنا مأو  للكالب 
 قاتل اهلل اجلهل. 
 ؟  واملئون واخلريات عنركم ،أنتم يف غىن عن جلب احلبوبو ،كيف كانت أسفاةكم 

إن أسفاةنا كانت يف أغلبها لزياة  بيت املقرس ولالستفاد  من احلضداةات العربيدة    
وهم بنوا الشدام كمدا بنيندا     ،فنحن أبناء عمومتهم أدةكنا ةحالهتم ،آثاة الفينيقيني والكلرانيني القرمية 
فالعماليق من قوم عاد  ،مث جاء بعرهم بكثري األنباط: وكذلك هجر  أقاةيب ،احلضاة  العاملية وهم ةواد ،احلجر

واهلجر  يف زمننا ليست بالصعبة وليست بذات كلفدة وال خمداطر     ،ومثود هاجر كثري منهم إىل بالد الشام
 والقر  متناثر  أمامنا. ،امفنحن نصل الشام يف مخسة أي ،فأغلبهم ميوتوا غرقًا ،كهجره األفريقيني إيل أوةبا

 هل ُتسري القوافل الكثري  إىل بالد الشام؟ 
إن القوافل خاصة بالتجاة  اليت ينقلون عليها غرائب األشياء عنرنا وغرائب األشياء من  

 واليمن وكذلك تنقل الغرائب من الشام إىل بالدنا وبالد اليمن واهلنر. ،اهلنر
 ؟ لقوافل عليها آمنههل الطرق وا

 أن هناك دول وهنا قبائل حترس بالدها.  
فاألغنام ال تكفى ثالثة منكم مع احليداء؛ فكيدف    ،أنتم عمالقة وتأكلون الكثري 

 يستطيع أمري البرع يف حجراته وديوانيته اليت اَنقرضت أن يوفر الغذاء لألضياف صباحًا ومساًء؟
فاإلبل تبلغ اآللف للرجل الواحر واألغنام ال حتصدى   ،إنكم ال ترةكون ماهية األموال 

من كثرهتا: واملزاةع للحبوب والفواكه كثري  وله طرائق يف الضيافة ال إسراف فيها وليست مقصدوة  علدى   
وعمل األدم مدن   ،وجبانبها الفواكه ،والذة  ،والشعري ،بل يكتفي مبكونات احلبوب من القمح ،والذبح ،النحر
فدإن أمدري    ،وكذلك ،فهم يتعاونون معه ،وأنت ترةك أن األب ميلك أموال أوالده ،وتكاثر األلبان ،اخلضاة

 . القبيلة يوزع األضياف عليهم
 ؟ ولو أتى املضيف بلحوم الصير؛ هل يكتفي به األضياف 
فهو من بقر  ،يره وما أعظم حجمهأهنم يرون  لك تكرميًا أكثر وما كثر الصير وما أيسر ص  

 الوحش ومن احلمر الوحشية والزةافة واإلبل.
 ما دوة النساء عنركم؟ 
وحيادثن عابري  ،وخيالطن الرجل ،وتقوم الفتيات بالرعي ،النساء يقمن باالحتطاب وإحضاة املاء 

فإن الرجال  ،أم ا الظاهر ،ي القو  اخلفيةالطريق وتاة  هلن صوالت وجوالت وهلن إغراء وفتنة إن املرأ  عنرنا ه
 وتطبخ وتقرم األكل واملاء واللنب يف جالء ووضوح. ،يزعمون ويزعمون واملرأ  تستقبل األضياف

 االحتطاب عنرنا مشكلة كرب  فكيف بزمنكم؟
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فالنسداء   ،أل التالعفالغابات واألشجاة تغطي األودية واجلبال ومت ،احلطب كثري وكثري 
 فإهنم جيلبونه ملنترياهتم وخيزنونه للشتاء ويصنعون منه الفحم للشوي وإعراد األطعمة. ،جيلنب لبيوهتم أم ا الرجال
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فأنا أة  معامل الزةاعة فوق اجلبال يف  ،إن الذي جيوب الرياة يذهل من آثاة األقرمني ومعاملهم 
وأة  املعامل الزةاعيدة يف سدفوح    ،من األسالف أهنم يزةعوهنا عنر تساقط األمطاةوقر علمت  ،أةض طينية

إىل علدم   وقر ةأيت جراول يف أةض منبسطة جبانب األودية؛ فكيف توصل أسالفك  ،اجلبال
 الزةاعة؟

مل يدرونوا   وُعِيِب على أقوامنا أهندم  ،وغابت عىن أخباة كثري  ،إين أعرف أشياء قليلة 
 املعلومات ومل جيمعوها بل تباعروا عنها ونسوها.

 معىن هذا أن علم األوائل يف الزةاعة أفضل من علمنا املعاصر؟ 
فاهلل علم  ،أهنم أفضل ألن آدم وأبناءه وأحفاده تلقوه بوحي وإهلام من اهلل 

فآدم صنع  ،فالعلم من اهلل أعلى علم وأكمله ،ملالئكة آالت الزةاعةوعلمته ا ،آدم كل مهنة تساعره على احليا 
فبذوة القمح أكرب من التفداح وتعلدم    ،وهى تامة كبري  ،وحرث هبا وجاءته البذوة من اجلنة ،تلك اآلالت

وتاة  يلهم اهلل األجيال باألفضل ولكدن عمدوم املعرفدة     ،ولكن العلم هبا يتناقص ،أبناؤهم من بعر وأحفاده
وهدى أن اهلل   ،وأحفاده ،فاوهتا ساةت مع الناس حلت يف عقوهلم أينما حلوا وهناك ظاهر  طرأت منذ آدمبت

فإن اهلل عز وجّل مل يترك آدم  ،وتواصل العلم يؤد  إىل تراكم املعرفة ،مينح العاملني واجلادين اإلبراع واإلجناز
 عليه السالم يف تيه وضياع.

مث تتوالدر املعرفدة    ،زداد باألحباث ويزداد باملماةسة والتطبيق ومنهذا طريق العلم املعاصر وي 
 وتتراكم.

فأنت تر  أعمال األوائدل   ،فإن البناء تواىل العمل به وتطويره ،وهذا ما طرأ على البناء 
القاعر  مع  يف البناء ويف حنت اجلبال ويف حنت اهلياكل كما كانت يف أفغانستان وهى يف أعلى اجلبال ودمرهتا

 أن الصحابة والتابعني فتحوا البالد ونشروا اإلسالم وأقاموا دواًل ومل يتعرضوا هلا.
وقر وجدروا   ،ومعامل مصر خري دليل ومعامل تونس ،وىف الشرق كثريا ،إين أةها يف بالد العرب 

 ر يف أمريكا الشمالية.معامل يف أمريكا اجلنوبية يف املكسيك والربازيل ومنها معامل مواطن اهلنود احلم
وأمّا األكثر فهو ما زال مل ُيكتشف واألكثر منه دُمدرت معلمده أو    ،أنت ةأيت األقل 

 فأضحى حتت باطنها بفعل احلراك الترايب والزالزل وطمي الرباكني. ،غمرته األةض
 حنن انتقلنا من الزةاعة إىل البناء. 
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ألست تر  املسداحات الشاسدعة يف    ،شعب يسترعى بعضه بعضًااحلواة واحلريث مت 
السهول فإهنا كانت املزاةع الكرب ؛ وكيف تكون املياه هلذه املزاةع ما دام أنكم مل تكتشفوا آالت حفر اآلباة 

 االةتوازية كما سخرها اهلل لنا.
 جراول مائية وحىت اجلبال وحنن جنرف املياه من البحريات يف ،إن اهلل سخر لنا البحريات واألهناة 

زةعناها باألشجاة املثمر  أال تر  الروائر يف سفوحها حول اخلنرب  بني حسمي واحلر  ويف نعمدى يف جبدل   
فإن األةض مل تستقر إال  ،فإن هذه كانت مزاةع لكن طمرهتا الرباكني اليت أدةكتها ودمرت مزاةعي ،الشاطئ

 قبل ألفي سنة أو أقل.
 ؟  واألبناء وسائر األوالد ما دوةهم يف احلراك االجتماعي ،والزةاعة ،رأ أخربين عن امل 

فأنت لو دخلدت مدزاةع    ،لو ةأيتهم لوليت منهم هاةبًا لضخامتهم وضخامة زةعهم 
جتعل كُل  ،فحاجة اإلنسان يف تلك األزمان ،أمّا العمل فهو ضروة  حتمية منذ الطفولة ،احلبوب ال يراك أحر

 ،والنساء يعردن وسائل احلرث مدن احلبدال   ،فاألوالد الصغاة يسعون يف اخلرمة ،وكل يرةك وظيفته ،يعمل
ويصنعون ما حيتاجون إليده   ،ويوجهون املياه وتاة  يصنعون اجلراول ،والرجال حيرثون ،وجتهيز الثريان للحرث
 مما تطرأ الضروة  له.

 هم حول أمهم يف دوةهم.إهنم يف أةضهم جمتمعون كمثل اجتماع 
 أن التاةيخ جعل املرأ  يف طي النسيان؟ 

والعمدل   ،فاحليا  قامت عليها ،لكن الواقع أهنا حاضر  دائمة احلضوة أكثر من الرجل 
 بل احليا  هبا. ،واالجناز نتيجة تعاوهنا ،بيريها

 ،والطحدن  ،والتذةبة ،والتصفية ،ووقت احلصر ،زةاعةإين ةأيتها يف براية ال 
 . وهى أول من يقوم صباحًا وآخر من ينام لياًل ،وإعراد األكل فهي حاضر  صباحًا ومساًء

 واجملتمع؟ ،وما مكانتها يف األسر  ،كيف تعامل الرجال مع املرأ  
وجاعلة  ،وأهنا جا بة العقول ، فتوهتاوأهنا جنمة اجلمال يف ،إهنا زهر  احليا  يف طفولتها 

وتاة   ،وتاة  احملرضة على التنافس ،ومصرة سعادهتم ،وأهنا مناط آماهلم ،الشباب والرجال يروةون يف فلكها
فهي حتلق يف اآلمال  ،أهنا مرحلة األحاسيس ومنو الغرائز واكتمال اخللقة ،فتفرق بني األصحاب ،تولر الصراع

فتتزوج وتبرأ مرحلة البناء متامًا كما تتكون السحب يف  ،ظة حىت تعود إىل التعقل والعملواألماين وأحالم اليق
 ،مث ترمى خبرياهتا علدى األةض  ،فتحمل مطر اخلري ،السماء تتجول يف األفاق وتتكاثر ويعود بعضها إىل بعض
 ويتكاثر اخلري. ،فتنبت األةض وحيىي احليوان وترة الضروع وتزهر الوجوه

 وةضي مسترمي؟ ،معىن  لك أنكم ونساءكم يف مود  دائمة 
وآثاةها مرمر  عنر  ،يف عصوةنا وعصوةكم ظاهر  معاملها واضحة 

 ،فُمتعتها اهلمز واللمز ،وتتمثل يف عنفوان املرأ  وتسلطها على زوجها يف مراحل عمرها األخري  ،بعض النساء
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فتحرم نفسدها   ،فهي طاةد  غري جا بة ،ومل تبال بليايل اإلنس ،تحلل من املاضي السعيروال ،ونكران اجلميل
 وحترم قرينها من قطف زهوةها الذابلة. ،األنس

وحكايات عجيبة مرونة عن  ،إن التشكي ظاهر  عاملية عرب القرون ويف كل األمم أمثال متراولة 
 املرأ  تاة  ظاملة وتاة  منصفة وأخر  واقعية.

تلك ظاهر  ةصرهتا يف اجملتمعات اليت عاصرهتا حىت ةأيت أهنا غريز  إنسانية وضعها اهلل  
 وقر جلت أفكاةي فيها كثريا. ،حلكمة مل تتضح يل
فهي تقبل على الزواج يف مراحله األوىل طائعة  ،إهنا تعود إىل أخذ الثأة الكامن يف نفسية املرأ  

فإن العوامل الكامنة تستيقظ  ،فإ ا متكنت من الرجل ،كل ما يسعر الرجل متناسية ةغباهتامنفذ  ألوامره تعمل 
فدرواعي   ،وتاة  أقول إن احليا  األوىل حيا  تكاملية ضروةية للمرأ  والرجدل  ،وتأخذ بالثأة ،لتحصر الصرب

يضا يف ضدروةيات احليدا    وةغبة املرأ  أ ،وتطغى عليها سريعًا ،الرغبة والشهو  واإلجناب تغفر صغائر األموة
والشكر الدراخلي القريدب    ،والتعاون ،كل  لك يرفعها إىل التحاب ،وتربية أوالدها وبناء داةها ،وكماليتها

فإن العواطف واألحاسيس تضعف وينمو عنرها العقدل والتفكدر    ،فإ ا بلغت املرأ  األةبعني ،األجل للرجل
وتر  أهندا   ،وجذب األموال لألوالد ،ؤال ومتابعة األقوالفتلهب زوجها بكثر  الس ،الصادة من واقع حياهتا

ويضعف الرجل وألن  ،أحق بالسلطة والتسلط ألن قوهتا تفوقت بأوالدها وألهنا اكتشفت أعماهلا البانية املربية
 كأهنا صغائر األموة واملرأ  جتعلها من عظائم األموة. ،عقلية الرجل نضجت وأخذت تعامل احليا 

 ؟ ل ةأيت يف القرون اليت عاصرهتا شذو  عن  لكه 
 ولكن هناك حاالت فردية كثري  يتواصل فيها التحاب والود. ،مل أة شذو ًا مجاعيًا 

وخلصت الرةاسة إىل أن الطالق حيدرث   ،إنين أطلعت على دةاسات غربية تلتقي معك كثريًا 
وأشاةت الرةاسة إىل أن استسالم الزوج للزوجة هو  ،خراب البيوتفيكون  ،كثريًا يف مرحلة ما بعر األةبعني

 األسلم وإن الشقاء يف دوام الشقاق.
 احلمر هلل أن صري األوالد يرعون اآلباء فتلك سنة ةبانية من عليم حكيم. 

 



 

 42 

 

 
 طلب مىن العمالق االنتقال إىل مكان آخر.

 ؟  قرة  يل على صعود اجلبال فال ،حبيث تبلغ السياة  
 وقرةاتكم ترحل مع ةحيل كهولتكم. ،وشيبكم مبكر ،وحتملكم ضئيل ،أعماةكم قصري  
 فتتأمل فعساك من الشاكرين؟ ،فإنك شاهر مراقب ترقب ،األمر كما  كرت 

ل الرنيا أكرب ومل جيع ،ومل يشغلين حبطام الرنيا ،احلمر هلل الذي منحىن فسحة من الزمن 
 مهي.

 كيف صالتك وسجودك؟ 
فإين تاة  أسدجر   ،أم ا سجود التعبر ،ملا تعلمت الصال  اإلسالمية أمكث فيها ما يقاةب الساعة 
 ليلة كاملة.

لو مجعت سجودي الرهر أظنه مل يأت ليلة واحر  فباةك اهلل لك يف عبادتك وأعانندا علدى    
 اهلراية والرشاد والسالم.عبادتنا وسلك بنا معًا سبل 
 ،أن كر األيام عليك والليايل جعلك من العلماء النادةين مدن علمداء الواقدع    

 وفلسفتك فلسفة واقعية.
 ،وديكداةت  ،وكانت ،وهيغل ،وأةسطو ،وأفالطون ،أنا ال أمحل أقوال سقراط 

 ،فقطفت من شرائع هود ،وتأثرت بالتعاليم الربانية ،لمت من الواقعوساةتر صاحب الفلسفة الواقعية ولكىن تع
 وحممر عليهم السالم. ،وصاحل

 فهم فيه سواء يرعون إيل توحير الباةي جّل وعال. ،
 ولكل من ةسلنا شرعة ومنهاجًا. ،كلنا موحري الباةي سبحانه وتعاىل 
 ......... وأهنم هلم خباالت خاصة هبم ،تعرون عن الواقعكانوا يب ،أتظن أن الفالسفة اإلغريق 
 أة  هذا وأة   لك؟ 

ومنو  مواهبهم وغرائزهم اليت ةكبها اهلل هلم يف عقدوهلم   ،إهنم وقفوا حياهتم على التأمل 
معاةفهم وهراية إىل واختذوا من الريانات السماوية كثريًا من  ،وزودها باملعاةف ومزجوا بني املعاةف وقاةنوها

 وزادوا معاةفهم باحلواة واجلرل حىت توصلوا إيل نظريات فلسفية. ،واستنباطهم ،وتعليلهم ،حتليلهم
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فكانت جذوة الفكر  ،هذه مكونات العقالنية وهؤالء أعطوا غرائز العقل حقها واستفادوا منهما 
 البشري.

 ،فكنت وحيرًا فريدراً  ،فهلكوا مجيعًا ،حويلأدةكت أساليبهم حني أنفض اجملتمع من 
 ،ومكونتها أتربر اهلدواء  ،وأجرامها ،ومتازجه أتربر السماء ،فأجلس أتأمل يف الكون كثريًا أتربر ملكوت اهلل

 واألحجاة. ،أتربر األشجاة ،أتربر مسري  التاةيخ ،ووظائفه الربانية
 لعلك أمتلئت إميانًا؟ 

وجيدرده   ،اإلميان يزداد ويدزداد   ،إلنسان باإلميان والثبات على االمتالءوهل ميتلئ ا 
فما زاد أميانا يف يوم من األيام إال ويأيت أمر آخدر يف أيدام أخدر      ،الفكر والتفكري وجيرد املر  تلو األخر 

 ليزيرك إميانًا.
 إن العلماء املتأملون يف سائر الكون إمنا هم سعراء.

 إ ن أنت يف سعاد  دائمة؟
 .  والتربر يف ملكوت اهلل والعباد  هي سعاديت الوحير  ،والتأمل ،فاإلميان ،واحلمر هلل

 إنك اشتركت مع الفالسفة يف خاصية التأمل واإلحباة يف عامل الكون؟
 وليس يل طلبة ناهبون. ،عييب أنين ال استطيع التروين

 لعلنا نرون ما نستطيع. :
فأنا مسعت  ،وكذلك أسالفك وأساليف القريبني من األميني ،إنك فليسوف واقعي يف األصل 

 منهم وقرأت للفالسفة وأتذكر أن جتاةب أولئك األميني تلتقي مع جتاةب الفالسفة اإلغريق.
 فا كر يل إحر  التجاةب لعلها تسترعى  اكريت. 

فأثقلته بسمها وجلس  ،فوثبت عليه حية تسعى ،أحر الفالسفة كان مسافرًا من قرية إىل قرية إن 
 ،يقولون إن امللروغ يشعر بالظمأ وهم ،وعلقها على الشجر  ،ففكر يف األمر فكتب وصيته ،يف ظالل شجر 

 قر األمل.فأمتنع عنها حىت غمره األمل والظمأ وف ،فشعر بالظمأ وازداد وإ ا حبفر  ماء جبانبه
 ،فلم يصدرب الفيلسدوف   ،أموت ألن املسموم ممنوع من شرب املاء عنر البادية وعنر الفالسفة 

فلم يلبث فتر  حىت  ،ونقصان األمل ،وإ ا به يشعر باحليا  والراحة ،ومترد منتظرًا املوت ،فأنرفع إىل املاء وشرب
 اتتا يف املاء.فوجر حيتني قر م ،ففكر يف السبب؛ وفتش يف املاء ،تعافا

 وهكذا يهترون. ،إن السم يعاجل السم 
إنين أظن اكتشاف البروي قبل اكتشاف الفيلسوف ألنين منذ أن عقلت وأندا أمسدع    

 األسالف يتعاجلون باحليات.
هي أىن تطعمت تراعت على  أفكاة الطب ولعلنا نأيت هبا يف حواةنا كثريًا واألقرب إيل  اكريت  
 وهى اآلن تعَضين وال أباىل هبا. ،وعن احليات منذ ألفى سنة ،عن سم العقاةب
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 فلم تضرين. ،عقربلرغتين وقر  ،وإنا كذلك فقر أةضعتين والريت على سم العقرب 
فإهنم جيربون الكسوة برقة عالية وعدالج   ،لقر برع قومي وأسالفهم يف طب العظام 

وعالج األمراض الصرةية وعالج األمدراض   ،اجلسرية وتألق عرد من النساء يف طب النساء والوالد  األمراض
 ،والدرمت  ،واكتشفوا فاعلية كثري من األشجاة مثل شجر ألبان ،يتعرفوا عليها فإهنم مل ،الباطنية ما عرا القلبية

 ريها من األشجاة املنرثر .والعرن وغ ،والقيصوم ،والشيح ،والبعيثران ،والبطم ،والعرعر ،والصمغ
وتطدوة   ،فهم حيفون امللوك واألمراء برعايتهم ،لقر عرف األقوام األقرمون األطباء املختصون 

 بل أهنم أضحوا أساتذ  يف  لك يرةسون يف املوةستنات. ،الطب على أيريهم
 ت.وأنا أصنع عالجي منذ ألف سنة مما مسعت وشاهرت ومما جربت وماةس 

 وكم عجزت عن النهوض وال من معاون؟ ،كم مر  فقرت الوعي وال ةفيق 
ولو سجلتها لسجلت حكايات مأساوية تصدلح للمسداةح    ،وال حتصى ،إهنا ال تعر 

 املعاصر .
 إن البادية حيذةون من اجلنابة على امللروغ. 
حم ةيب ولذلك هم يبادةون امللروغ بالسؤال عن إن امللروغ وعليه جنابة ال سالمة له إال من ة 

 فيغسلونه مباشر  ومينعون عنه املاء شربًا. ،اجلنابة
 يعود  لك لضعف اإلنسان بعر املماةسة اجلنسية. 

ويقدف عندره وال    ،مث يلتهب عطشًا فريد إيل املياه ،ةأيت بقر الوحش يأكل احليات 
 من أكل احلية. يطعمها إال بعر أةبعة أيام
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تقابلت مع العمالق يف تالع منحرة  من اجلبال الشاهقة وهي األماكن املفضلة للرعي وبعيدر  عدن   

 النزل.
 هل أنتم متلئون األةض مبواشيكم وترعون يف هذه األماكن وفوق ةؤوس اجلبال؟ 

وكانت األشجاة العمالقة والقصري  تغطي اجلبال  ،وأبقاةنا هنا ،بل ُترعي إبلنا وأغنامنا 
 فإن املواشي ال تعود إال مع الرعا . ،ومتأل الوديان والتالع ولكثر  املراعي

 . إ ًا ما أنتم مل تعرفوا احلضائر وال أعالف اليت تعود إليها املواشي 
 فال عود  هلا إال مع الرعا .  
 ومن هم الرعا ؟ 
 كثر من الفتيات.األ 
 ؟ وهل هلن طاقة على  لك 

فتفتك تلك الوحوش بدالراعي   ،واألسود ،والنموة ،هلن طاقة ولكنهن يتعرضن للذئاب 
وتاة  لقطدع إحدر     ،وتاة  لعضة  ئب ،فكم فتا  أعرفها تعرضت للقتل وهي ترافع عن أغنامها  ،والرعية
فمكثدت   ،وأ كر إحر  قريبايت ضلت الطريق ،حالة مرضية شرير  دائمةوتاة  لفزع دائم جعلها يف  ،يريها

 أياما تروة يف الغابات حىت هلكت.
أال تتعرض للفتيان الطائشني 

 فإهنم ال يقربوهنا. ،فهم يتحرشون ولكن إ ا ةأوا حزما ومقاومة من املرأ  
 ؟  وهل تبيت املرأ  منفرد  وحير 

ولو وجرت ةعا  فإهنا تقتدرب   ،  لك إ ا اضطرت لذلك يف ليايل معرود  يف عمرهاال ضري يف 
 إهنا أعراف وقيم صاةمة يف غرف اجملتمعات. ،منهم وحيموهنا وال ختشي منهم أبرا

 ووةثناها فكانت قوانني األعراف أكثر صرامة حول النساء. 
وبعضدها   ،ولكن بعضها ماتت ،كثريًا إنين شاهرت مواقف تعرضت هلا النساء تبكي 

وحدني تدواىل    ،وحني اجملاعات ،وحني فتك الصعاليك ،فتتعرض املرأ  للمآسي حني احلروب ،عالق بالذاكر 
 وحني فتك األمراض. ،واجلرب ،القحط

 إهنا مآسي وحروب تناقلتها احلكايات واألساطري. 
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مث  ،فيقتل األزواج واألبنداء  ،واآلهلني ،ى األموالإن املنتصر القاتل الفاتك يستوىل عل 
 وتكون خادمة  ليلة دائمًا أمام قاتل أسرهتا وناهب أمواهلا. ،يستوىل على املرأ 
 إن الشعراء سجلوا مآسي األنرلس؛  
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 لك؟وهل فعلت أنت   
 ،فيقتلدونين  ،وخشيت الذكوة منهم حني يكدربون  ،وقر قتلت أب ألطفال أةبعة  

 ،واستخرمت اجلميع ،وأخوات هلا ،اتوالبن ،واستوليت على األموال والزوجة ،وأخواهتم ،فقتلتهم أمام أمهم
 . وعرضت بعض البنات للبيع

 وهل يذعن لك ويطعنك وحيفظن أموالك؟ 
 وةغبة يف احليا . ،وخشية ،ل  لك على أحسن وجه خوفًاك 
 وجتاةب األيام؟ ،وحتمل السالح نتيجة هلذه املآسي ،أمل تتعلم املرأ  الرفاع عن النفس 

 وتستلم. ،احلمر هلل الذي مل تتعلم احلرب وجعلها تستكني 
 ؟  إ ن أنت ترضى هذا اهلوان للمرآ  

 ،ولكن قتال املدرأ   ،ومشفقًا على أمثاهلا ،إين نادم كل النرم على تلك الفعلة  
 ،والعاهات الرائمدة  ،فيكثر قتل النساء وتصاب باملآسي من اجلروح ،ووقفها للحرب: يهلك احلرث والنسل

أم ا وةبت بيدت   و هلا يترك هلا أمل يف احليا  وكم حتولت األحوال هلا فأضحت ،وصربها ،فمصائبها الرائمة
 . وعوضها اهلل

فنزلت اآلية الكرمية يف سوة   ،إن أم املؤمنني أم سلمه أشاةت إىل حرمان املرأ  من فضيلة اجلهاد 
لَِّه َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب } َفْلُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَ  الرُّْنَيا ِباْلآِخَرِ  َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل ال 

( َوَما َلُكْم َلا ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَراِن 92َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما )
اِلِم َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُرْنَك َوِليًّا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُرْنَك َنِصرًيا{ الَِّذيَن َيُقوُلوَن َةبََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

[99-92]النساء: 
 فكيف بنساء السالطني املغلوبني؟ 

                                                             
 992د مصطفي الشكعة األدب األنرلسي  (2)
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فديكن   ،ويذلوهن بالرق ،ويستخرموهنن ،فإهنن يعذبن عذابًا أليمًا ،تلك مآسي طويلة
 ومن هنا قال اهلل تعايل على لسان بلقيس يف سوة  "النمل" ،مرياتجواةي بعر إن كنا أ

 
وحيل بينه  ،ومن احلكايات املأسوية اخلالر  حكاية ابن املعتمر أحر ملوك األنرلس الذي سجُن 

وقر كساهن الذل واهلوان بعر أن كانوا  ،وبني زوجته وبناته وأخذن يعملن خادمات وهن جائعات وحافيات
لرفاه فقر زاةه بناته يف العير وهو مكبل باحلرير فكان األمر عليه شرير األعز واألكرم ويف النعيم وا

 

 



 

 49 

 

 
وسوةيا؛ إهندن تعرضدن    ،والعراق ،واليمن ،ومصر ،وليبيا ،طني املعاصرين يف تونسوأين نساء السال

 للهوان بعر الرفاه واجلاه فهو اعتباةًا معاصًر لنا.
 

 



 

 51 

وأتعجب كيدف يناهلدا    ،أنين يف حري  من أمري حول أشياء أبصرها بعيين 
وعنرنا يف منطقتنا نقدوش   ،  حنوتًا يف اجلبال الشاقة ال يصل إليها اإلنسانفإين أة ،الذين صنعوها أو نقشوها

والعجب حول قمم اجلبال بيوتدًا   ،واملعاةك بالرماح يف أماكن عالية تتجاوز ستة أمتاة ،وةسوم لإلبل ،كتابية
 ،العمدائر وفيها أنفاق على شاكلة غرف حتت كهوف اجلبال وهي كبري  كأهنا متاثل املخابئ املعاصر  حتدت  

 ومواقف السياةات أو البرةوم.
أنك أثقلتين بالسؤال عن مجيع هذه األشياء وأنا أةير أن أحادثك عن الواحدر  تلدو    

 األخر .
ويف زمدن   ،فقر برأت يف عهر عاد ،لعلى أبرأ باملغاوة اليت يف اجلبال وهم مل يعثروا على أكثرها 
الف عن مغاةته اجملهولة حتت األةض وال يعرفها إال القليل وهدى حتدت   فقر كان حيكي األس ،ملكهم شراد

 ومطابخ. ،وشرفات ،وجمالس ،وفيها غرف متعرد  ،جبل
 هذه وجرها ةجل من حضر موت تواةثنا ةوايته جياًل بعر جيل؛ 

ء  ماء وطعامًا مقراة ما قرةنا علدى محلده؛ مث   فهيأنا مشعة ومحلنا معنا إداوً  عظيمة مملو
فلما  ،الذي يركب أٌهل حضرموت منه البحر ،مضينا حنو  لك اجلبل الذي فيه املغاة  وكان مشرفا على املكان

ودخلنا ومعنا تلك اإلداوُ  و لك  ،انتهينا إىل باب املغاة  حزمنا علينا ثيابًا وأشعلنا الشمعة؛ مث  كرنا اهلل تعاىل
فإ ا مبغاة  عظيمة عرضها عشرون  ةاعًا؛ وطوهلا علوًا حنو مخسني  ةاعًا؛ فمشينا فيها هونًا يف طريق  ،امالطع

فحملنا أنفسدنا   ،مث أفضينا إىل دةجات عالية عرٌض الرةجة عشرون  ةاعًا يف مسك عشر أ ةع ،أملس مستو
 على نزول تلك الرةجات 
فإ ا نزل وقام قي الرةجة تعلقت بطرف  ،ه حىت ينزلفكنت أخذ بير ،هلم إّلى يريك 

 الرةجة وتسيبت حىت تنال ةجالي منكبيه؛ فلم نزل كذلك و لك دُأبنا عام ة يومنا.
 هل كانوا يهرفون إيل االكتشاف أم للذهب؟ 

 إن األماين تروة حول العثوة على األموال. 
 ؟  فهل وجروا يف هذه املغاة   هبا 

 ،أهنم طافوا املغاة  فوجروا عمالقا مسجى يف سرير واألغطية على أسالك من  هدب  
فحاولوا أخذ الذهب وأخذوا ما استطاعوا محله وأدةكوا استحالة العود  من  ،والسرير عليه قضبان من الذهب

مث  ،فإ ا هي بوابة البحر ،فرأوا ضوء كأنه جنمة وساةوا يوما كامال حىت أدةكوها ،حيث أتوا لصعوبة الصعود
 .  ةأوا مركبا بعر أياما ثالثة وةفعوا أيريهم له بإةادهتم وتقامسوا معه املال
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 . إ ا يعودون مر  أخري 
 فلم يعرفوا العثوة عليه مر  أخر . ،حاولوا 

 إن هذا الذهب ما زال يغري الناس حىت حفروا القبوة ومل يقنعوا باملغاةات.
 وخمبأ؛ مث حتولت إىل قرب له؟ ،أصلها مأو  إ ن 

 و لك السر  الذي جعل قربه جمهوال. 
 وهل كانت لكم عاد  االحتفاظ باجلثث يف قبوة داخل بيوتكم؟ 

ليس األمر كذلك؛ وإمنا هذه براية تبعه فيها السالطني لسعة بيدوهتم؛ مث تطدوةت إيل    
 األهرامات.

 ل هناك من أمثاهلا؟وه 
فإهنا كدثري    ،وما حيفر ألجل املعادن ،ومثل تلك املغاةات ،كثري ولكنها اختفت اآلن 

وأنتم اكتشفتم تلك املغاةات لكن أهدل الباديدة    ،واحليات ،وقر اهتر  إليها الضباع والسباع ،حتت اجلبال
 وال يقفون عنره ويسربون غوةه. ،ميرون بالشيء
ر صرقت ولقر مسعت عن الولوج إليها حكايات وحكايات ويرون أن أحر املغامرين وجل إيل لق 
فحاول الرجل حىت أمسك بذيله وأخذ جيره الضبع وهو جير  مسدرعًا   ،فإ ا بضبع ينظر إليه ،إحر  املغاةات

 والرجل متعلق به حىت وجر الضبع خمرجا من النفق.
 م القوية.لقر عمرمت األةض بسواعرك 

 وتعاونا. ،وقوتنا ،وعقولنا املفكر  
 بل بسواعر غريكم. ،أم ا أنتم عمرمتوها بفكر غريكم وبآالت غريكم 

 . يكفى أننا نرفع هلم أولنا 
 ومعاةفها وعلومها. ،تنضب األموال وتذهب اخلرب  

 هم املنتجون املبرعون.ف ،يؤسفىن أنكم أمة مستهلكة أم ا قومي 
 أنتم أسالفنا كنتم املبرعون املنجزون واستراة الزمان وأضحي غرينا املبرعون. 
 ولعل ةجال املال والشركات يطبقون األحباث. ،لعل اجلامعات احلريثة تعىن بالبحث العلمي 

 أنت تفاخر وتلمز أحفادكم؟ 
 إمنا هي الغري  عليكم.

وأةضكم تنبع  هبًا وجبالكم  ،وأنتم متلكون القيم ،: كنا نتمىن أن تكونوا ساد  األةض
 ،ونسديتمونا  ،وقدرةاهتم  ،ويوظفوهنا لتاةخيهم ،ويقرؤوهنا ،بل حىت اآلثاة يكتشفها اآلخر ،حتو  معادن شىت

 وحتول كل  لك للرومان. ،وحنن املبرعون املنجزون
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 من هذه املغاة .لعلنا نعود إيل املكتشفني  
 هل استخرجوا منها مالبس؟ 
 إن املالبس حتولت إيل ةماد ولكنهم أخذوا ساةية. 
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 ةحبت بالعمالق وأنا مطل على آثاة مرينة منرثر  يف قمة مسطحة تسمى الرجم.

 إن هذه املرينة من آثاةكم؟ 
 ،وهذه كانت بيوهتم وبيوتًا أخر  لقوم مثود ،إن قوم عاد هاجروا قبل العذاب وبعره 

 ض اليت تراها من أفضل األةضيني لزةاعة احلبوب.واألة ،وقر أنرثر كثري منها
 وكل قمم حر  الرها  ،والرليل على  لك أن أجرادي القريبني حيرثوهنا ويزةعوهنا وقت األمطاة 
 جتر فيها مزاةع.

 إنين ما زلت أمتىن منك أن حترثين عن عاد وشتاهتم يف األةض. 
 هي وهو حافر للذاكر .إن احلريث عنهم ال ينت 

 مواصال حريثه. 
 . إن الرماة حّل باملركز العاصمة هلم يف األحقاف

 ما طبيعة أةض عاد قبل نزول العذاب؟ 
أو التالل ويذكر األقوام جباًل هناك يسمونه األحقاف غري  ،هي اجلبال شبه دائرية حتتضن املزاةع 

 ت والبحريات هي األكثر.السهول املمتر  وختللها الغابا
وهى ليست  ،إن بعض أهل القص الذين مسعت عنهم يرخلون جبال حسمي يف بالد عاد ومثود 
 بالبعير  عنهم.
 إن األكثر املتعاةف عليه حصرها يف الربع اخلايل. 

 ألن احلرث األكرب والرماة الشامل فيها. 
 ؟ قريبة منهاوهل طال الرماة )حضر موت( ال 
فأحتفر  ،وأصيب شراد: حىت دنا أجله ،ال إن عليها أبنا لشراد هو مرثر بن شراد عاصر احلادث 

وخيتفي فيها يف مرضه فهي عاد  تلدك   ،له ابنه مرثر املغاة  العظيمة: ليستوطنها وهم من العماليق  ات العماد
 ه اليت اكتشفها بسطام من حضرموت.ومات شراد يف مغاةت ،وضعفهم ،امللوك حيتجبون وقت مرضهم

فأمرهم واضح من حلظة أصابتهم بأي مرض تنقل األخباة عرب دخوهلم  ،إما السالطني املعاصرين 
م وامللك خالر وامللك فهر وامللدك  1995املستشفيات وكذلك أخباة املوت بل حنن ةأينا امللك فيصل عام 

وهم ملوك لرولة هلا مكانتها العربية واإلسدالمية وهدم علدى     عبراهلل وهم أبناء امللك عبر العزيز آل سعود

 



 

 54 

نعوشهم البسيطة وفوقهم مشاحلهم ومجوع املسلمني يشيعوهنم ويضعوهنم يف املقابر كأي فرد من اجملتمع إهندا  
 الروح اإلسالمية.

 هل طاهلم ما طال األحقاف؟ 
وكانوا خيضعون مللك األحقاف  ،هلم أقرباء ممن أهلكهم اهللوكان  ،سلمهم اهلل واعتربوا 

 شراد الذي 
 

 
 ومل يضعوا دساتري وهم حكماء باةون بشعوهبم؟ ،هل امللوك األوائل مل يعتنقوا أديانًا

 ويرمرون األسر. ،طأ أو اجلنحةإمنا أكثرهم جائرون مستبرون يقتلون على أي خ 
 وملا عصوهم دمرهم اهلل. ،هلذا أةسل اهلل عليهم الرسل 
 ملا هلك ملوك عاد اجلبابر  

ويبنون ممالكهم ويعرلون ويرهبون حادثة  ،يستغلون ،برأ األمراء والسالطني التابعني هلم 
والعيون نابعات:  ،واألجسام قويات ، ات خريات والسحب غزيرات وقر كانت األةض ،عاد وملا طال العهر
إن قوم عاد مل تكن عنرهم جبال  فلما وعظهم احلكماء والرسل ،وجتربوا ،وتكربوا  ،فطغى عليهم اخلري

نة فتراعى قوم عاد وقوم مثود وقالوا إن بيوتنا من طني وأهنا مل متكث مائة سد  ،وحيفرون فيها البيوت ،حتميهم
 فاختذوا اجلبال بيوتًا حيتمون هبا عنر النوازل. ،ح اليت دمرت قوم عادالريوحنن ٌنعمر ألف سنة وكذلك خشية 

 وهل كل األةاضي فيها جبال صاحله فيها لألحتفاة والنحت؟ 
 ،ينفحفروا مدرائن مدر   ،لقر انتقل كثري منهم إىل اجلبال اليت حول البحر وحول اجلبال الصلر  

وكان ملكهم الشرير القو  يف ديران أو احلجر أو العال واخلريبة يف العال وعلدى   ،وحفروا يف جبال حسمي
 ةؤوس جبال السروات مشااًل وجنوبا.

فإ ا دامههم السيل أو الرياح العاتية فهم يلجئون إىل تلدك   ،ملوكهم لن يستطيع العذاب عليهم 
 البيوت؟

 . تذةوها الرياح تراباوجيعل اجلبال  ،يقتلع اجلبال ويرمرها مبا ال يرةكون إن اهلل قادة على أن 
وهذا  ،وعمري مل يتجاوز األلف سنة ،وةصعين بالشيب مبكرًا ، لك ما شهرت أكثره 

 ،والدرباكني  ،والزالزل ،والسيول ،فالرياح ،فاملهلكات من الكواةث متعرد  ،ما فتك بأكثر أسري وأقربائي
 حلروب.وا

 وشرائعهم. ،والرسل ،وآمنت باألنبياء ،ووحرت اهلل ،عساك اختذت عرب  
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 وهذه أعظم من احليا  واألوالد واملمالك. ،
كل ما أةير يف هذه اجللسة أن أتعلم منك أسباب حنت اجلبال لكن تأخذنا املوضدوعات  ات   

 اليمني و ات الشمال.
 فهي تطرأ مع احلواة. ،حنن نتحاوة حسب تواةد اخلواطر واألفكاة 

 إن السيول من ةمحة ةيب؛ فكيف تضعها جبانب الكواةث؟ 
وحبريات متعرد  وهتطل األمطاة  ،وأن األودية فيها عيون جاةية ،إن األةض مرتوية ماء 
 زاةع.وجترف األشجاة واحليوانات وامل ،بكثافة فتنحرة السيول
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فقر طال اجلرل  ،مت املوعر على أن نلتقي يف احلجر كي يكون دليال يل على حقيقة ماضي هذه البيوت

 لكن قراء اآلثاة جعلوها بيوتا مقربية لألموات. ،وقر يوحي بأهنا بيوت سكنية ،حوهلا
فاليوم تراها أثر بعر عني  ،فهذه كانت منازلنا اليت انرثرت ،كنت هنا وةجال عشرييت 

وتبعثرت احلوائط احلجرية ونري بعض األحيان معامل آثاة احلجرات اليت كاندت   ،فال حجر وال حائط طيين
 . حتتها بيوت وحجرات اليت تشبه أكواخكم املعاصر 

تبني يل من أقوالك السابقة إن هذه احلجرات املنحوتة يف اجلبال هدي يف األصدل بيدوت     
 . ت مقابروليس

 ،وقر اةحتلوا إليها ،أجعلتموها مقابر آلل عاد الذين أضحى كثريًا منهم يف مواطن مثود 
 متناسلون من بعضهم. وخلفهم من بعر قوم مثود 
واملأو  وخلزن  ،وعلى ةؤوسها للسكن ،قلت لك إن املباين احلجرية يف متون اجلبال 

وطمرهتا األتربة أةادوا إن يدأووا إىل   ،اليت اقتلعت بيوت عاد األةضية ،مسع الناس بالعاصفةوملا  ،الضروةيات
وانتشرت  ،مث أحتفروا اجلبال ،وأحضان اجلبال بعيرًا عن التياةات اهلوائية ،فبنوا البيوت على اجلبال ،مأمن هلم

 واملغاوة. ،ثقافة األنفاق
كان عنرما يذكرون له هدالك عداد    ،مرد بن عمروأن ملكهم ٌجنرع بن ع

وكدان   ،إمنا هلكت عاد ألهنا مل تكن تشير بنياهنا ومل ُتخلص ملعبوداهتم وتتفاين يف خرمة آهلتها بالريح 
 وبالدنا صخرية ،وبناء ،وحنن أشر قو  ،بنياهنم على الطني

 لصخر لئال يكون للريح عليها سبيل.فنحتها يف ا ،لذا أمر باختا  اجلبال بيوتا 
 وهل أخذوا بأوامره وشرعوا بالبناء؟ 

فإن ملكهم جٌنرع  ،فقر برأه قومي قوم صاحل ،أم ا النحت يف اجلبال ،لكل منها حكاية 
صدناع  فكر يف بناء دولته وفيما حيمي قومده ومجدع ال   ،وشأن قومه ،وعال شأنه ،ملا استقر يف املناطق اجلبلية

 ووقوفه يف وجه الرياح العاصفة. ،وتراةسوا طريقة لروام البناء وقوته ،وأصحاب اخلرب  مع كباة قومه
 هذه أوىل النقاش العلمي. 

 إن امللك أشرف على اجلرل واحلواة والنقاش وأخذ يتخذ القراةات الفوةية. 
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فأمر جبمع الصناع وأمرهم أن يعلموا شبابًا  ،لةإن الذين يرةكون النحت أعرادا قلي 
وانتشرت ثقافة النحدت   ،وجعل فريقا من املهر  وأهل الرأي لوضع خطة لبناء املنازل املنحوتة ،مهاة  النحت

 والبناء يف سنني معرودات ال تتجاوز مائة عام وهي قليلة مقاةنة بأعماةنا.
 هل مكثتم وقتا طوياًل وأنتم تبنون؟ 

 مل يتجاوز األمر مائيت سنة. 
إ ن هي حركة بناء قريبة من حركة البناء والعمران املعاصر  يف بالدنا وأنت عنرك خرب  بكدل   

 احلركتني.
فاحلركة العمرانية املعاصر  اليت أشبه بالسحابة اليت غطدت   ،واهلل إين شاهر على  لك 

فأنا أعرف هذه الصحاة  وهذه اجلبال والتالع كلها جرداء من املباين بدل   ،جزيرتكم هلي من عجائب الرنيا
 من احليا .

 فاحليا  تعود إيل هذه اجلزير  بعر تصحرها الطويل. 
 عادت بشاكلة جرير . 

 هذه التماثيل يف اجلبال والنقوش اليت ترعو للعجب؛ كيف تعلمتموها أم أهنا موهبة؟ 
دعا امللك مر  أخري إيل اجتماع يضع خطة للمعابر وأجتمع ةجال الفكر وقدرةوا أن   

فخمًا حىت يرهب الناس ويقرسونه ومجعوا مهر  النقش وعلموها ألعدراد   ،يكون املعبر الرئيسي: غريبًا عجيبًا
 كبري  من الشباب.
 إن هذا مشهر علمي وإن كانت النتيجة باطلة ماحقة. 

 ،وقر اجتمعوا من أجل صناعة صنم ضخم ال نظري لده يعبرونده   ،إنه اجلهل والتعايل 
 ويكون سيرا ألصنامهم. ،ويفتخرون به
 وهل لقيت دعو  ملكهم قبواًل من اجلميع أم هناك موحرون معاةضون؟ 

وحنتدوا  ووجروا أن أفضل جبل هو الكثيب  ،اتفق املأل على حنت صنما متميزا يف جبل 
مث بعر أن ةأوا غرابة الصنم حنتوه يف جبل  ،هيكل الصنم على صخر  كبري  أواًل واقتبسوا أمجل ما يف احليوانات

 واستعاةوا هيكل اليرين والرجلني من اخليل. ،وعنقه وصرةه كالبقر ،الكثيب وجعلوا وجهه وجه إنسان
 هذا ال يكلفهم شيئًا. 

مث بعر  لدك   ،وةصعوه بالرة واجلوهر ،والفضة: وضعوا له تاجًا بل كسوه من الذهب 
 وخروا له سجرا. ،اجتمع حوله ملكهم وأعياهنم

 ؟  وكيف تكون عبادهتم 
مث يتوافر عليه الناس ليقضى هلم حاجات ويشدفى   ،ويهرون له هرايا ،يقربون له قربانا 
 أمراضهم كما يزعمون.
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 والفضة واجلواهر مرعا  لسطو الناس عليها. إن هذا الذهب 
 ،إن امللك أمر ببناء بيت حوله: وان يسقف بصفائح الذهب والفضة ويرصع باجلوهر 

 وأعوان امللك. ،وتفرش أةضه بالريباج وهذه عليها قائمون منظمون موثوق هبم وهم من علية القوم
ويستوطنوها مدع   ،كيف تأوي هذه احلجرات العماليق فالسؤال األول: ،لنعود للبيوت وحنتها 

 ؟  وصغر حجمها ضخامتكم
فهم يبنون من الطني واحلجداة  لكندها ال تدروم     ،كان خمطط البناء يناسب أحواهلم 

وهذه حسدب   ،فهم يبنوهنا جبانب ما احتفروه يف اجلبال حىت يستخرمون هذه ،مث هم خيشون اقتالعها ،طويال
 األحوال.

 ،لكنها انرثرت ،فقر كانت مباين واقعية ،أال تر  هلذه األةض املنبسطة أمام احلجرات 
 واحلجرات. ،ومل يبق إال املغاوة
 199إن أكثر األثريني يرون  
 . وال يعترفون أهنا يف إطاة البيوت ،أهنا مقابر

وختيل كم يكون العرض للعمدالق األول   ،أنت ترةك أن أبونا آدم ستون  ةاعًا طواًل 
 ال يقل عن ستة أ ةع. 

وأن عيوهنم وانفوهم تقيل فيها السباع بعدر   ،كأهنا قمة جبل صغري ،إن أكثر أقوامي ةؤوسهم 
 وأن كثريًا منهم أطول من النخيل. ،موهتم

 ملثل هؤالء. فقل يل بربك كيف تتسع هذه احلفريات اليت تسموهنا قبوةًا 
 وملثلى كما تر . 
 بل القرآن مساها بيوت. 

 . أمل يطلق على املقابر بيوتًا 
بدل   ،فلم نسمع بتسمية املقابر بيوتداً  ،األصل إن اإلنسان ينفر من  كر حمتو  املقابر 

 البيوت منزهة للسكن واحليا .
 ؟ اء وال تتسعكم أمواتكيف تتسعكم أحي 

فإهنم جيتمعدون   ،فإ ا حرب األمر ،واملالبس ،وللزينة ،ومطابخ ،إهنا يف األصل خمازن 
واهلواء وهم يف اةتفاع  ،فتمنع الرياح ،فيها للضروة  مع صعوبة  لك ويقفلون عليهم أبواهبا احلريرية الضخمة

 عن طمر األتربة.
 وأنتم يف األةض؟ ،ها وهل عنركم القرة  على حفرهاأنا أعجب؛ كيف مت بناؤ 
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فالعمالق يناهلا وهو واقفًا أو ترفع على حجاة  ضخمة كانوا  ،األمر ليس كما تتصوة 
 ويصنعها. ،وحيفرها ،فإن العمالق جيلس فيها ،مث إ ا اتسعت احلجر  ومساحتها ،جيلبوهنا لتكون مثل العتبات

 يف حتمل العمالق؟وهذه الرةجات ك 
 وبعضهم يصنع حجاة  مرصوفة. ،فيصعرون بال دةجات ،أما الرجال ،ونسائنا ،هذه ألطفالنا 

 هل منعت عنهم الرياح اهلوج؟ 
 نعم اليت مل يرد هبا اهلل العذاب. 

 وكأهنا مقابر. ،لكننا وجرنا فيها آثاة عظام 
فهم أشبه  ،وخف وزهنم ،وقر قصر طوهلم ،فهم أقوام متأخرون ،ءنعم أنا أدةكت هؤال 

وبرءوا يبحثون عن مقابر  ،وعاصروا الفراعنة ،فكونوا هلم واليات ،كان بعضهم ملوكًا وأمراء ،بكم منا هؤالء
 فتحولت من املخازن إىل مقابر. ،واختذ املعاصرون هلم احلجرات قبوةا ،فبنوا األهرامات ،حصينة

 منط وأمناط للحيا . ،وثقافات ،ولكل أزمان وأمكنة  ،سنة احليا وهذه  
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 هل أنت من قوم مثود أم أنت من مجيع األقوام؟ 
وديداة   ،ووادي القر  ،أنتمي إيل عاد ومثود وكان أجرادي يستوطنون احلجاز ،نعم 

 . وحسمي ،الريسه،وبرا ،ووادي اجلزل  ،ر  الرها وقمم ح ،حر  العويرض ،واحلرات ،احلجر
 ما دام أنك من قوم عاد؛ فكيف تركتم أةضكم اجلميلة قبل التعذيب؟ 
وأسدباهبا الكدثري     ،لو طال عمري وعمرك وأمليت عليك مشاهرايت للهجر  من هذه اجلزير  

 غرائبًا وألحسست أملًا. ،لرأيت عجبًا ولسمعت
وتدرك   ،وفتدك الفتداك   ،وأتأمل يف حروهبا وخماطر دةوهبا ،اتبًا لك متلي على ليتين أكون ك 

األوابات لألوطان والغربة يف الطرقات واملستوطنات اجلرير  واحلرمان من لقاء األمهدات واألوالد وحدنني   
 األمهات وفقر الزوجات وانتظاةهن آلوية األزواج.

وتداة    ،فتكون تاة  من القبائل ،تغريبية بين هالل اهلجرات يف الزمن السالف يهون دوهنا خيال 
وكم تركوا مدن   ،وتاة  يتفرقون أشتاتًا أشتاتًا ،وتاة  يهلكون مجيعًا ،باألسر وهم يرمرون ما جيرونه أمامهم

 وكم تركوا من مريض يئن أهنا مروعات شهرهتا. ،وكم تركوا من أطفال ،أةملة بأوالدها
 فهل حنن من أحفادكم؟ ،أنت ترث أةضنا وبالدنا 
 األمر ليس ببعير. 
وقر أمتر بك العمر وتطاول بك الدزمن   ،ووفر  يف األموال ،فأين حنن منكم بسطة يف اجلسم 

فاملقاةنة بيين وبينك بعير  مع املعانا  اليت ابتليت فيهدا   ،فلم تظهر علينا معاملكم اآلن ،ونالت منك الشيخوخة
 لعمرك املرير.

وشدهرت   ،وقر شهرت العماليق وشهرت أحفدادهم األقدزام   ،كل شيء يف تناقص 
وشهرت أن األشجاة تثمر مرتني  ،وتصاغر أحفادها ،وشهر ضخامة اإلبل ،وتضاءل حجمه ،ضخامة الشجر

وشجر  ألبان وشداهرت ضدخامة    ،والبنروة  ،الليمون ،الربتقال،واحلمضيات  ،العنب ،يف السنة مثل النخل
وهذه اجلبال كانت صدغري  فمدن    ،واجلراول اجلاةيات ،وشهرت مراحل تصاغره وشهرت البحريات الثمر

 ةؤوسها نتناول مثاة الشجر ويف ةؤوسها نعتصم من الوحوش ومن أعاليها نقفز على الفيلة ووحير القرن.
 فهل حتولنا إىل هذه األطوال القصري  نتيجة اجلوع ونقص الثمرات؟ 

 فيأخذ املكونات احلياتية بالتناقص. ،أواًل هذه إةاد  اهلل 
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 هل أنتم تتكاثرون أكثر من توالرنا؟ 
فأوةثهم التجرب  ،وتكاثر أمواهلم ،مل يلبث أجرادنا بعر عاد حىت عادوا إىل كثرهتم 

ة عرد ةجاهلا أكثر من سبعني ألف ةجدل  والطغيان: فنحن بلغنا عردا من القبائل يف منطقة احلجاز وكل قبيل
والبحريات الديت اختفدت    ،وعلى أحواض األهناة ،عرا النساء واألطفال واستوطنوا األودية واجلبال والشعاب

 وطمرهتا األتربة.
 وكسومتوه عمراننًا؟ ،معىن  لك أنكم مألمت األةض بشرًا 

 از .تصوة أنه متضى مائة عام مل نشهر فيها جن 
 بقوتكم هذه عمرمت األةض؛ فكم ميكث الرجل لبناء منزله ومزاةعة؟ 

 فالرجل وأسرته يزةعون ما يقاةب من مشاةيعكم اآلن أو أكثر. ،قوتنا تزداد 
 يعىن يزةع الرجل ألفى متر يف ألفى متر. 
 نعم. 
 حنن نسري يف هذه يومًا كاماًل. 

 فخطوتنا أكثر من خطواتكم بعشر  أضعاف. ،يقطعها أحرنا يف دقائق قليلة هذه 
 ،وأحرنا حيمل الطن من احلبدوب  ،ودفعها إىل حيث يرير ،والواحر قادة على حتطيم الصخر  الكرب 

واحلشرات وهلدا   ،ومبانينا حتو  على خمازن احلبوب اليت اكتشفنا قرةهتا على أن متنع عنها الشمس ،ويرخره
 وهلا صمام يقفلها. ،يترفق منها احلبوب وقت احلاجة أماكن

ومن قوتنا أننا هاجرنا إىل بالدكم لكثر  احلجاة  لنبتين هبا بيوتا قوية تسدتمر زمنندا    
وعلى أمدالك اإلبدل    ،وعلى املزاةع ،ولو اطلعت على املباين ،ومنازلنا يف جبالكم ،طوياًل وما زالت جمالسنا

ويكفين شواهر على مدا   ،بقاة يف هذه األودية لذهلت من هذا النعيم الذي كنا نتصوةه ال يزولواأل ،واألغنام
وحتفر هذه  ،فإن الكثري منها تعمله أسر  تنتمي لرجل واحر ،تلك احملافر يف اجلبال واملغاوة حتت اجلبال 

 وهى أكثر من مائة  ةاع وعرضها مثل  لك. ،املغاةات لضروةهتا هلم
 ،كأهنا مرمر ،و ات البياض الناصع ،ين أة  يف قمة جبل اللوز مكان لنحت الصخوة الصلر إن 

 فما حكاية  لك. ،وما زال مكان أنزاهلا كأنه دةج
 وأة  أهنا من جن سليمان. ،أنا قرأت كتابك  

 يغىن من احلق شيئًا. والظن ال ،وكثري من التحليل من باب الظن ، لك حتليل 
 ،ولكن العماليق هم الذين برءوا  لدك  ،ففي األمر شيء من  لك ،ال تزهر يف ةأيك 

 واخليول. ،ونقلوا بعضها إىل بالد الشام على العربات اليت جترها البغال ،وعملوا ما عملوا
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أن تكون هناك أعمال أكثر قو  ولكن ملا بعث اهلل سليمان بن داود عليه السالم أةاد  
فأخذوا كثريًا من هذه احلجاة  وحولوها إىل أعمر  يف  ،وكانوا أكثر قرة  وأكثر مجعا ،فاستخرم اجلن ،وقرة 

 مث اتبعوا  لك بالعمل هبا أعمر  يف البلقاء )عمان( وجرش. ،بيت املقرس
فهدل سدبقتكم    ،اليت يف الشامهل ألجرادك دوة يف بناء تلك املباين وتلك األعمر   

 الرومان إليها.
فهم  ،فهي ألجرادي قوم عاد ومثود ،إن الرومان هلم السطو  التاةخيية أم ا القو  العملية 

 وةمبا اقتر  بعملهم الرومان ملعابرهم. ،وبنوا هذا ،الذين هاجروا ومسيتموه الفينيقيني والكنعانيني
 مل أو كتبة التاةيخ ظاملون.إن التاةيخ ظا 

 معين  لك أن سيطر  التاةيخ للذين يكتبون التاةيخ وليس للحقيقة والواقع. 
أنظر إيل تاةيخ الرولة كيف يزول بزواهلا وال سيما إ ا كتب املؤةخون تاةخيها يف عهر  

 واألمويني وكذلك الفراعنة من قبل. ،ينيفلنضرب مثاًل بانرثاة تاةيخ الفينيقيني والكلران ،الرولة اجلرير 
 هل مسعت أو شهرت نقل اجلن للحجاة  من جبل اللوز إيل بيت املقرس؟ 

إن الناس يسمعون ضرب اجلبال ليال وحتر ة احلجاة  من  ،إهنا حكايات أشبه باألساطري 
لوحرها بينما حيملها اجلن الديت ال ندراهم    ونري أعمر  احلجاة  الضخمة كأن تسري ،قمة اجلبال لياًل وهناةًا
 ولكننا نري احلجاة .

 أمل يفزع الناس من هذه اإلنفجاةات احلجرية؟ 
 بل قر هاجر الناس وتركوا منازهلم ومزاةعهم. 

 مجوعًا من الظالل اخلضراء تسري فهم يروهنا يف أوقات ،إن أهل اجلبل ما زالوا يتواةثون بل يرون 
 املفاجآت ويذهلون منها حىت إ ا اقبلوا عليها تواةث واختفت ويسموهنا الوجوه اخلضراء.

 لعلهم من أحفاد اجلن الذين اسلموا مع حممر صلي اهلل عليه وسلم. 
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 .  اتفقت وصاحيب العمالق على أن منكث أياما يف بالدهم بالد أجراده الثموديني

كثريًا من املعامل اليت هلا أمناط خاصة يف اجلبال وتاة  يف املنخفضات بني جبلني هل هي  أة  
 وإةسال صاحل إىل مثود. ،وما ا يعبر أجرادكم زمن إةسال هود إىل عاد ،معابر

 إن أمر العباد  هذا لعجب! 
 ؟  كيف هذا 
فهم يرعون إىل عباد   ،ين أهلمهم اهلل بالنبو  أو الكرامةإن أوهلا تقرب إىل األولياء والصاحلني الذ 

 ،والتباس الشيطان بكثري من أهل الكرامات وقبدوةهم ،وبعضهم تكون له كرامات فيشفي من األمراض  ،اهلل
 ومعرفة ما يطرأ أو معاجلة اجلن. ،فتكون هناك غرائب باألحاديث

 ؟  هؤالء ميوتون 
قبوةهم وواصل العمالق مقولته أمل يكن أجرادك األقربني يدزوةون   ولكنهم يأتون إىل 

وأيدن   ،فأين أنت من قبوة األولياء والصحابة ،قبوة األولياء والصحابة واألشجاة أمل يقطع عمر شجر  البيعة
 بل إن الكثري يف اجلزير  يزةون القبوة بقصر الشفاء ال االعتباة والرعاء. ،أنت من الشيخ محير

 ت يف  لك: لكن لنعر إيل براية األصنام حىت ال نتيه وجترف اخلواطر.صرق 
 ،مث تكداثر البشدر   ،نتيجة طول العهر عملوا هلم مبساعر  الشيطان هياكل قريبا من قبدوةهم  
فبنوا املعابر لكل قبيلة وتاة  لكدل   ،مث تنافست القبائل ،فصنع امللوك األصنام الكبري  هلم ،وحتاةبوا ،وتصاةعوا

 مث أضحى كثريا من األفراد يصنع له هيكال يعبره. ،أسر 
 لكن هذه الكثر  اليت جنرها يف قبوةهم أو دياةهم من اهلياكل كلها للعباد . 

وتتكداثر   ،مث يظنون أهندا تتوالدر   ،مث يتفاخرون بكثرهتا ،أوال أهنم يتعبرون بصناعتها 
بدل إن   ،ر قصوة امللوك جبانبها قصوة لألصنام فيها ألوان من اهلياكدل فتج ،بصناعة اهلياكل الكبري  والصغري 

 بعضهم اختذها جتاة .
 حترث عنها القرآن الكرمي يف قصة إبراهيم عليه السالم قال تعاىل 

. 
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 وتاة  أبنية. ،والنحت ،بلة للنقشلكىن أة  صوةًا على اجلبال القا 
فإن ملكهم جٌنرع  ،فقر برأه قومي قوم صاحل ،أم ا النحت يف اجلبال ،لكل منها حكاية 

حنتوا اجلبال فجمع امللك ُجنرع كباة قومده ومألهدم    ،وشأن قومه ،وعال شأنه ،ملا استقر يف املناطق اجلبلية
 ليتشاوةوا حول عبادهتم.

 ا من أجل ما ا؟اجتمعو 
ويكدون سديرا    ،ويفتخدرون بده   ،من أجل صناعة صنم ضخم ال نظري له يعبرونه 

 ألصنامهم.
 هل تذكر عن نتائج هذا االجتماع. 

ووجروا أن أفضل جبل هو الكثيب وحنتدوا   ،اتفق املأل على حنت صنمًا متميزًا يف جبل 
مث بعر أن ةأوا غرابة الصنم حنتوه يف جبل  ،وال واقتبسوا أمجل ما يف احليواناتهيكل الصنم على صخر  كبري  أ
 واستعاةوا هيكل اليرين والرجلني من اخليل. ،وعنقه وصرةه كالبقر ،الكثيب وجعلوا وجهه وجه إنسان

 هذا ال يكلفهم شيئا. 
مث بعر  لدك   ،ة واجلوهروةصعوه بالر ،بل كسوه من الذهب والفضة: وضعوا له تاجًا 

 وخروا له سجرا. ،اجتمعوا حوله ملكهم وأعياهنم
 وكيف تكون عبادهتم. 

مث يتوافر عليه الناس ليقضى هلم حاجات ويشدفى   ،ويهرون له هرايا ،يقربون له قربانا 
 أمراضهم كما يزعمون.

 ليها.إن هذا الذهب والفضة واجلواهر مرعا  لسطو الناس ع 
 ،وأن يسقف بصفائح الذهب والفضة ويرصع باجلوهر ،إن امللك أمر ببناء بيت حوله 
 وتفرش أةضه بالريباج.

 وهل هذا هو الصنم األوحر؟ 
 بل هناك أصنام كثري  حوله أصغر منه حنتوه من احلجاة  ومرصعة بالذهب والفضة. 
 ه األصنام من الذهب والفضة واجلواهر.كيف تأتون هبذ 
 إن األمر ميسوة وسهل هناك مغاةات حتت اجلبال لتصنيع املعادن. 

إنين ةأيت بعض آثاة الذهب والفضة والقناديل والسرير للصنم األكدرب وحولده    
 األصنام الصغر .
 وهل أثرت األصنام على القوم وعبادهتم؟ 
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ةأوا أن الربكات تنزل عليهم بسببها فزادوا تعظيما هلا وكفرا باهلل وهم ينسدبون   ،نعم 
 كل خري لألصنام وصرق عامة الناس أسيادهم.

 . أنواع املعابر اليت نر  معاملها أو حنن خنطئ يف القراء  هلا 
 السلطان األعظم؟ كيف كانت املعابر يف األماكن البعير  عن مراكز 

وله قائم يقدوم   ،إن الذي تسترعيه الذاكر  إن كل قبيلة تصنع له معبرًا جيتمعون حوله 
عليه ويرتزق من وةائه وهو قادة على الشعو   واإليهام واإلقناع حبكايات ومهية لقرةات هذا املعبر من الشفاء 

 ويعو  هبا األقوام عنر النوازل. ،لزوجني أو مجعهاواجلمع بني املتخاصمني والتفريق بني ا ،للمرضى
وهدم   ،تاة  يف أحضاهنا وتاة  يف قمم اجلبال الصدغري   ،هناك تكون معابر يف سفوح اجلبال 

فمنهم من يطوف هبا ومنهم من يأتيهدا   ،يصنعون الصنم يف مبىن من احلجاة  وهلم طقوسهم حول تلك املعابر
 وتري معاملها يف منخفضات اجلبال الصغري . ،وقر هجرت منذ قرون ،من جهة وينزل من جهة أخر 

 ويقرمون الذبائح حىت يتغذ  هبا القائمون عليها باسم الربكة. ،وهم يأتون بالقربان من اهلرايا
إ ن املعابر معناها: أهنا جتمع األصنام واهلياكل اليت تقرهبم إىل اهلل زلفى وتكون مصدرة ةزق  

 للجميع.
وبعضهم وأكثرهم من البسطاء البعيرين عدن   ،بعضهم ير  أهنا واسطة إىل عباد  الرب 

فإن هؤالء يرون أهنا اآلهلة احلقيقية وبعضهم جيعلها يف دائر  الشمس تعظيمدا   ،املعرفة التابعني ألقوال كباةئهم
 للشمس أو القمر.
وللتسلط  ،وجللب األموال ،مع القوم حوهلم الواقع أن امللوك واألمراء والسالطني يتخذوهنا جل 

 على الناس مبا يوحون للمسئولني عن األصنام.
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إن التاةيخ يذكر نتفًا من األقوال حىت األصنام لكنه مل يفص ل القول حدول كيفيدة    
 وأنت اآلن عاصرت أو مسعت عن قرب وأدةكت كيفية العبادات. ،العباد 

كانوا حيردون يوما جيتمعون فيه إىل آهلتهم الكرب  يأتون بقرباهنم من الذبائح واهلدرايا   
 . ويسجرون له

 مث ينسون  لك. ،كل هذه عبادهتم يوما واحر يف السنة 
يصنعون هلم  ،فإن لكل منهم صنمًا خاصًا به وبعض مجاعاهتم وأسرهم ،: األمر غري  لك

األكدرب أمدام اآلهلدة الكدرب  يف جبدل       معهم يف يوم اجلمدع  ،مث حيملون تلك اآلهلات الصغريات ،ةآهل
كاملرضدى أو   ،)الكثيب(والذين يتوافرون إيل اآلهلة الكرب  واآلهلة الثابتة الصغر  هم الذين يصابون باالبتالء

 لناس أو ممن يطلب الربكة.أو املضطهرين من ا ،الذين مل ينجبوا أو الذين ميوت أوالدهم يف طفولتهم
 هل يذكر أسالفك أن هناك صاحلني أو أنبياء يرعون القوم إىل عباد  اهلل؟ 

 وكفروا باهلل. ،وعتوا ،وتكربوا ،لكن قوم مثود جتربوا ،نعم 
 فرعاهم وكرة الرعو  هلم ومكث أةبعني حواًل. ،فأةسل اهلل إليهم أخوهم صاحلًا 
 ن معه أحر؟وهل آم 

 الذين أمنوا معه عردهم قليل. 
 وما ا فعل صاحل؟ 
ولكن غلبة أهل  ،وأغتنم كل اجتماع فيرعوه ،واصل الرعو  واحلواة والتنقل بني القر  واألقوام 
 الشر أكرب.

صاحلا طريقدة   واختذ ،فعاتبه اهلل أنك مل تصرب ،فرعا اهلل عليهم باهلالك ،غضب عليهم 
 بني اجلبال حىت شعر بالظمأ واجلوع.

 إنه نيب حيميه اهلل من أن يصل إىل مرحلة اهلالك. 
 نعم. 

 أمتىن أن أعرف حكاية اإلنقا  له. 
فاضدطجع   ،وتكاد اجلبال تكون له سقفًا ،أنه ةأ  سريرًا نظيفًا يف أحر االفياء

 نومه طويلة. ونام،عليه 
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 كم تقرةوهنا؟ 
وقر أثر فديهم غيابده    ،فأخذ يرعو قومه ،أمره على الصرب وعقر ،مث عاد إىل قومه ،أةبعني سنة 

ومّت ميقات املوعر يوم خدروجهم إىل   ،فطلبوا منه معجز  ،وأةادوا حواةه ،فالنت له بعض القلوب فتقبلوا منه
 آهلتهم الكرب .
 ؟وعلى ما ا اتفقوا 

 سأهلم صاحل ما ا تريرون؟ 
 نر  عنر اآلهلة. 

 وهل هم يعتقرون اعتقادًا صادقًا يف استجابة أوثاهنم؟
 مث واصل حريثه. ،إهنم يثقون فيها مما جعلهم يوصون أوثاهنم أال يستجيبوا لصاحل 

 ألشياء طلبوها. ملا اجتمعوا دعوا أوثاهنم وتوهم هلم استجابتهم 
 .  ولعل الشياطني دعموا املوقف وأومهوهم ووعرهم 

 اهلل أعلم. 
ناقة ضدخمة   ،ملكهم جنرع بن عمرو: يا صاحل أخرج لنا من هذه الصخر  من صخر  الكائبة 

 وتابع القوم ملكهم.
فعاهروه كل  لدك   ،لى  لكإن فعلت  لك أمنا بك وبرسالتك وأخذ عليهم صاحل املواثيق ع 

 على مشهر من اجلمع حول كبري اآلهلة وملكهم.
هذه اجلبال هلا أثرها الكبري على حيا  أجرادك فمنها بنوا بيوهتم وعلى جبال الكثيدب   

 فهل اجلبال مقرسة عنرهم.،ويعتصمون هبا  فهم حيتمون هبا من آثر الرياح اهلوج ،أقاموا آهلتهم
 وأنت تر  أهنم طلبوا إخراج الناقة من صخر  الكائبة. 

كيف  لك
 وأيره قومه. ،إن امللك طلب من صاحل أن خترج الناقة من هذه الصخر  على مشهر من اجلمهوة 

وما ا فعل صاحل؟
حدرقت  يرون عنه أنه أعطى آهلتهم ظهره وةفع يريه إىل السماء وأخذ يدرعو اهلل وأ  
وقر استرعى اجلميع حالدة املدرأ     ،فإ ا هبذه الصخر  تتحرك وتتمخض متخضًا ظاهرًا ،أبصاةهم حنو الصخر 

 ،فانصرعت الصخر  وخرجت منها الناقة ،مث حتركت اهلضبة حراكًا شريرًا ،احلامل اليت دامهها الطلق والوالد 
ومن أجّل  ،وأطاعوا العاصني منهم ،الشيطانفآمن معه امللك ٌجنرع وكاد يؤمن جل القوم لكنهم مسعوا نفث 

 فكان أقرب إىل اإلميان ولكن قومه ثنوه عن  لك. ،القوم وأعظهم الزعيم شهاب الذي يطيعه اآللف
 . كنا حنفظ هذه املقطوعة الشعرية 
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 . وكان  ئاب هو أشر املعاةضني لصاحل عليه السالم

 وما ا فعل ملكهم ٌجنرع بن عمرو؟ 
وخرج مدن ديداة مثدود     ،والتحق بصاحل عليه السالم ،تنسك واعتزل احلكم والناس 

املغضوب عليهم وأجناه اهلل وقومه املقربني له من العذاب الذي حل بآل مثود بعر خروجه ومل يقبلوا دعو  صاحل 
 الذي مكث بينهم سنني بعر خروج الناقة.

 جملتمع الثمودي.أمل يكن للناقة وصاحل آثر اجتماعي على ا 
بلي أضحى اجلرل وهو السائر فمنهم من آمن ومنهم من كفر وتفرق القوم شيعًا بل إن  

الذين آمنوا تفرقوا يف البالد وهجروا احلجر وكانت األخباة اليت ينقلوهنا تتواصل مع القبائل مشااًل وجنوبًا شرقًا 
 وغربًا حىت بلغت اليمن والشام.

 
 
 
 
 
 

                                                             
 9/652ابن كثري  (1)
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إننا يف هذه اجلبال واخلريات واألةض اليت متنحكم بركاهتا والشعراء واألدباء يف زمننا  
 والوجران. ،واألحاسيس ،وحموة احلب ،وحموة العمل ،فكل منهما حموة احليا  ،هذا ةبطوا األم باألةض
فاألم هي احملتضنة لألطفال مدن   ،صرقت يف هذا ودوة األم فوق  لك فال حيا  بال أم 
 البشر واحليوان والطري.

 ،وحتدرث األةض  ،فهي تعايش احليوانات األليفدة  ،إن املرأ  مصرة احلب وهي ممتزجة بالطبيعة 
 وجتمع الزةع.
ما زالت هناك فجوات يف حياتكم مل نتعرف عليها ولكن تراه  ات بساطة وال أمهية هلا ألندك   
 فنتمىن منك أن تسرد حكايتها أو حكايات أنت معها. ،راها من األساطريعايشتها وحنن ن

فكم عاندت   ،ملا  كرت األساطري أةيرك أن تتصوة معي أم أو امرأ  عاشت ألف سنه 
وحب التكاثر مهمني على  ،من احلمل والوالد  وال سيما إن املرأ  تلر تؤما واإلخصاب متوفر للخريات العميقة

 ع ةجااًل ونساًء.اجملتم
 ليتين أدةكت أحر  هذه املعمرات من اجلرات. 

 بل واألساطري. ،واهلل إهنا لكنز من التاةيخ واحلكايات واملعاةف 
أدةكت جرات كنا نتحلق حوهلن ويروي لنا قصص وطرائف حياه مل نصرقها كما هو  

ملظاهر اليت على ظهر األةض من مظاهر حياتكم علدى جدراتنا لدن    فإننا لو سردنا حكاية ا ،أحوالكم اآلن
 والسياةات. ،بل ترهب أعمر  الكهرباء وأبراج اهلاتف ،تصرقها

 وهل تر  األساطري كثري ؟ 
إن أكثر احلوادث لرينا تتحول إيل أساطري مع تباعر الزمن وتغري األحوال وملدا يطدرأ    
 شافهة.عليها من الروا  وامل

 ليس لريكم أساطري؟ 
ولكثر  السحر   ،ولسهولة التحادث مع اجلن ،األساطري كثري  لتواصل الناس مع الكهنة 
 املتلبسني بالشياطني.

ويستذكر األحباب واألوالد واملآسي اليت  ،هل حيملن مهوم املاضي لكن هذه اجلر  أو اجلرات: 
 مرت عليهن؟
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 مّت تروينه وواصل ترفق احلريث عن اجلرات. ، لك نبع تاةخيي إنساين لو 
إهنن شعلة احلب على طول املر  فكل فرد من القبيلة املتكونة يف عهرها يرلف إليها طالبًا عوهنا  
 وجاهها وعطفها.
 ؟  وهل هي حتمل مهوم املاضي 

واألحزان على املوتى بل قصص احلروب وآثاةها  ،إن اجلرات حيملن يف  اكرهتن املآسي 
إهنا كنز تاةخيي يتفجر منها آسي وحزن وعرب و كريات هلا دوةها يف بناء شخصية متقرمة السن مما جعلدها  

 وحمتضنًة ألفراد األسر  ةحيمة هبم مشفقة من حتول الزمن. ،تكون أنسا للطفولة
 هل هناك عناية وةعاية للكبري؟ 

لو ةأيت خرمة األوالد من البنني والبنات هلذه األمهات واجلرات لقلت هدذا فدراء    
فإن الدروابط   ،إن تعاطف األسر  مع تباعر مساكنهم وتباعر أنساهبم وتفرعها لقلت إن القوم يف خري ،بالعمر

 .  األسرية أمشاج بينهم جتمعهم وتبىن اخلري والقيم بينهم
 ؟ ب يف مناسبات معروفةوهل جيتمع األسر واألقاة 

ومواسم العبدادات   ،ويف األعياد ،نعم جيتمعون يف األفراح عنر املوالر وحفالت املوالر 
واجتماعاهتم الليلية الديت ال   ،ويف دةوهبم اليومية ،وهم دائما يف لقاء يف مواطن أعماهلم ،وعنر نزول األضياف

على البيوت املتجاوة  أمّا الشباب والفتيات فلهم لقاءاهتم وتداة    تتجاوز الثلث األول من الليل ويقتصر  لك
 وقصص غرام يتواةثها األجيال. ،مغامرات

ودوةها  ،فلم أمسعك تتحرث عن املرأ  عنركم ،إنكم ةجال جبابر  حىت على نسائكم 
 واحلربية. ،جمهول يف األحراث االجتماعية

بدل   ،فهي مستشاة  الرجل وهي تأمر وتنهي وإن مل يظهر ،ا حضوةإن املرأ  عنرنا هل 
 وتاة  تشعل ناة احلروب. ،هي تثري الكراهة والغضب

 كيف العالقات الودية مع املرأ ؟ 
فدإن املدرأ     مقصوة على األمهات والبنات والشيقات وما عراهنيف الزمن األول كان التحرمي  

وقر أشاة القرآن إىل  ،وحكايات احلب كثري  وحكايات الكير أكثر ،الرجالتنتقل من زوج إىل زوج وجتالس 
وتكشف الرأس والصرة ولكندها ال   ،تتخذ ألوان الزينة من احللي والثياب تربج املرآ  يف اجلاهلية األويل فهي

 تتعر  كما هو يف أوةبا عسى اهلل أن جينب نساءكم هذه البهيمية.
 ؟  متابعة املرأ هل عنر مكاشفة للزنا و 

فالناس يطوفون علدى   ،ليس هناك جماهر  وال مكاشفة وكل يرعى العفاف واهلل أعلم 
 ،مثل املاء جير له خماةج حىت يف الصدخوة   وحيتشمون يف الظاهر كلهم ولكن احلب واهلو ،بعضهم ويلتقون

وحترضهم  ،أ  يف زينتها أمام األلعاب يف األعيادواألعياد وترفل املر ،فهم يلتقون يف املراعي واملزاةع والطرقات
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وتسقى اجلراول وعلى اآلباة وتاة  ترفع ةاية احلرب غضبا على مقتل أخيها أو أبيهدا أو هزميدة    ،يف السابق
 قومها.

 ليس هناك وازع ديين وال ةقابة على املرأ . 
فداجملتمع   ،قابة اجتماعية تكاد أن تكون حميطةنعم ليس هناك وازع ديين لكن هناك ة 
والعقداب يف   ،وأي حكاية تؤثر على املرأ  وأسرهتا فهم خيشون  لك أشر اخلشية ،القرمي مكون من األقاةب

فاالحتقاة واللمز بل اجملاهر   ،والعيب كل العيب ،مثل  لك القتل للطرفني الرجل واملرأ  واحلرمان من الزواج
 عن بعضهم بعضًا بالفضيحة.عنر االختالف فيط

 لقر أوةمثونا هذه يف جمتمعاتنا السابقة قبل اإلسالم وبعره.
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وشاهرنا تراعى اآلثداة واندرثاةها وتصدحر     ،أثناء تنقلنا يف جبال وادي أم القر  
 األةض.

أيت من مجال الطبيعة ومن العمران لو أدةكت ما أدةكت من الغابات ولو ةأيت ما ة
لرأيت عجبا وأنين أكاد أجهش بالبكاء حني أتذكر أيام الرفاه واألنس واالجتماع ولقداءات احلدب    ،واملباين
وأطلق العمالق صاحيب زفريا يكاد يهز اجلبال ويشبه زئري األسود حىت أصابين الرعب ووقدف شدعر    ،واحملبة

 والفزع. ةأسي وكلما نظرت إليه أخذين الروع
إن اهلل أةاد بك خريا حني يبتليك هبذا العمر الزمين أطللدت منده إىل املآسدي والكدواةث      

فأمحر اهلل أن آثرك  ،إنك معجز  من اهلل: وعاصرت فيه النبوات والرسل وأضحى عمرك أطول من عمر الرول
 بذلك ما دمت آمنت بالرساالت السماوية.

 ،عن املرأ  وأدواةها احلياتية إن كانت خريًا فخري وإن كانت شرًا فشرلعلنا نعود إىل احلريث  
وكل البشر هكذا يتنازعهم اخلري والشر ونسأل اهلل أن يغلب اخلري وعمله والنية الصادقة اليت ترفع إليده علدى   

 البشرية.
واإلحسداس   إن املرأ  تسترعى ما يثري العواطف يف حياهتا الفردية فتاة  عواطف احلب 

وحنن جندر بعدض النسداء     ،باآلخرين وتاة  عواطف الثأة واحلقر وتاة  مكونات حياه الرفاه وحرية النفس
أم ا األكثرية فهي تتبع زوجها  ،الثموديات يف مقرمة التياة الرافض للحق وليس كل النساء إمنا هي منا ج قليلة

رأ  برأيها فتكون معترلة تستسلم وبعضهن يندرفع كمدا   أم ا إ ا انفردت امل ،وأسرهتا فلهم الغلبة على توجيهها
 ينرفع الرجال األشقياء فهناك معادلة بني الرجال والنساء.

 ،فأنت نبع الواقع وشاهر احلوادث واألحدراث  ،دعنا من التطري واجعلنا نعيش الواقع 
 ةاوية التاةيخ فكل حلظة معك هي حلظة علم وتعلم.

  أنك حتاوةين وتسترعي الذاكر  ما ظننت أين أحفظ هذه املعلومات.لوال 
 لعلك حتكى يل من حكايات املرأ   ات الغرابة وتكشف عن تفاين املرأ  وحفظها للود. 

أقرب احلكايات يف هذا املكان وأغرهبا على م در الدزمن وكدرة احلدرثان زوجده       
فأةاد اهلل  ،سالم وأبوه )كانوه( كان قيم األصنام يف مثود وكان وجيها بينهمالرجل)كانوه(وهي أم صاحل عليه ال
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فلما تشكل صاحل يف ظهره أخدذ   ،أن خيرج النوة من موطن الظلمات وخيرج )كانوه( من الظلمات إىل النوة
 فانطق اهلل له كبري اآلهلة. ،يشع وجه )كانوه( بالنوة
مث  ،وحنن يستوطن الشيطان وإتباعه يف بيوت تلك املعابر مايل ومالك: أنت حتمل نوةًا 

فلجأ  ،تنكس الصنم على سرير  على مشهر من احلاضرين فالموا)كانوه(ومهوا بقتله ولكن اهلل أةسل له مالئكة
 . إىل كهف ونام فيه مائة عام

 وما ا فعلت امرأته وأوالده؟ 
زلنا نتراول اسم امرأ  كانوه يف احلكايدات فأمسهدا    هنا موقف املرأ  الصادق أننا ما 

)ةعوم( فأخذت جتول الشعاب وعلى قمم اجلبال وهى تبحث عنه وتبكى كثريًا وتسأل عنه املسافرين وأهدل  
 والرمع دائم اجلريان من عينيها. ،واحلزن يتلبسها ،حىت ضعفت ،القر  واملزاةع
 ؟ كم أخذت على هذه احلالة املأسوية 

فرأت طائرًا يذكرها  ،فقامت لتر  ما ا جر  ،مائة عام ويف  ات ليلة وإ ا بغراب ينعق 
ومل  ،وهو أمحر الرجلني واملنقاة وأخضر اجلنداحني  ،وبطنه أسود ،وظهره أخضر ،بالغراب ولكن ةأسه أبيض

 يفزع الطائر عنها وإمنا كان على موقعه.
 أيها الطائر ما أحسنك! 
وأنا من طيوة اجلنة وأىن أةاك  ،فأةيته كيف يواة  سؤه أخيه ،نا الغراب الذي ُبعثت إىل قابيلأ 
 باكية حزينة.

 إين فقرت زوجي منذ مائة عام. 
قم  ونادي الطائر ،فتبعته وطويت هلا الطريق حىت وقفا على باب الغاة ،أتبعيين فإين أةشرك إليه 

 بصاحل وقبض اهلل كانوه لوقته. ،فحملت بأ ن اهلل ،وقام فرخل على زوجته فواقعها ،قم بقرة  اهلل ،ياكانوه
 فكيف يعترف القوم حبكاية الزوجة هذه والغراب؟ 

 يرةكون أن هناك حرثا مهما. ،إن املتغريات اليت طرأت على الثموديني جعلتهم 
 مثل ما ا؟

وتكداثرت   ،هزه كرب  اةجتت هلا اجلبال والناس والشدجر ملا ولرت بصاحل حرثت 
وتناقل الناس األخباة وكان صاحل هو املولود الوحير يف هذه الليلة فكانت حكاية التصقت بصداحل   ،الشائعات

 عليه السالم كًل أفراد اجملتمع مسع هبا.
 .وهل من أحراث أخر ؛ فإن اهلل مينح اإلنسان دالئل للخري لعلهم يتعظون 

احلرث األكرب إن املتقرمني يف السن يتناقلون سجود احليوانات والوحوش والسباع اليت 
بدل إن اإلنسدان    ،مضت عليها ساعات وهي خافضة ةؤوسها يف كل مكان وال تبتعر عن اإلنسان بسهامه
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حلرث وةبطوه باملولود فشاع بني الناس هذا ا ،اةتعب وتاة  يرمي السهام حول الوحوش وال تصيب وال تؤثر
 وطول تنقل أمه وبكائها. ،اجلرير الذي تواصلت احلكايات معه حول هروب والره

فوجدرا   ،فتوفر الناس لألصنام ومعابرهم لعلهم جيرون حال لذلك األمر الراهم عليهم 
 قر نكس ت ةؤوسها وخرت إىل األةض. ،آيات أخر  وهى أن األصنام

خربوا امللك وحتلق حوله املأل من قوم مثود واجتهوا إىل املعابر وإىل الصدنم األكدرب   فأ 
 وخاطب امللك كبري اآلهلة من األصنام ما دهاكم: فراخل الشيطان الصنم. ،وةفعوها

 قر ولر فيكم غالم يرعوكم إىل عباد  اهلل كما دعا هود قوم عاد. 
 وكيف كانت نظر  الناس؟ 

مث افترقوا فمنهم من آمن ومنهم مدن   ،أم ا الرجال فأصابتهم احلري  والشك واختلفوا 
وأنسدل اخلدوف إىل    ،وخشعت أبصداةهن  ،فوجلت قلوهبن ،كفر وأم ا النساء فهن أكثر تعاطفًا مع احلرث

وأهل فهم أهل الرأي  ،فهن وجالت خائفات مترقبات ولكن التواصل مع احلرث تصر  له الرجال ،عظامهن
 اإلقناع.

وهو قو  البرن يبطش  ،فهو مجيل وضاح اجلبني ،إن هناك حكايات صحبت طفولته 
 فهو مباةك. ،وهو مناط بركة ألسرته وملن حوله ،مبن يصاةعه

 هذه دالئل هلا أثرها على من حوله. 
 إن خاالته وعماته وجاةته أحببنه وآمن به وكن  عونا له. 
 تواةثتم شيئًا من حكايات طفولته؟هل  

 ،والقديم  ،إن اآلباء حيرثون أطفاهلم حبكاية ينسبوهنا إيل صاحل تروة حدول الصدرق   
 والنجر .
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)ةعوم( صاحلًا أقبل  فلما ولرت ،كان حريث النساء أكثر وأقرب إىل سرد حياه صاحل 
ونظرن إىل  ،واألم البامسة اليت مل تتأمل ،فرأينا عجبا يف الوالد  السهلة امليسوة  ،ةكاتالنساء عليها مهنئات مبا

 ،وجسمه نظيفا ،يشع منه نوة يترأ  وال يثبت وكان سره مربوطًا ،الطفل وإ ا به مشرق الوجه مكتمل اخللقة
 يات النساء.فزاد العجب من الطفل وأمه وشاعت األخباة والشائعات وتضاعفت حكا ،وحركته سريعة
 هكذا النساء منرفعات لألحاديث البامسة. 

 ،فإن احلشرات تتجه إليده وال متسده بسدوء    ،األمر تضاعف مع محاية اهلل هلذا الطفل 
 واألطياة الصغر  حتلق وال تسقط عليه.

ل وليس عليده  فإ ا العقاةب متر من جانب الطف ،أن النساء يزةن أمة ويراعبنها ويتضاحكن 
وقر أدهش النساء سقوط حية تسعى من الكهف على قرميده ففدزع    ،ثياب فال متسه بسوء وكأهنا يف زياة 

فكانت حكايدات   ،النساء وهربن ولكن احلية مكثت حوله ومل تتعرض له ومرت حيات أخر  من كل اجتاه
 يتواةثها األجيال.

 ة لرعاية اهلل له.وكانت األم تفزع قلياًل لكنها مطمئن 
فدإ ا   ،ابتعرت األم عنه وةأ  البهم واألغنام واقبل مجع من النسداء فرجعدت األم   

فأخذت تصرخ والوحوش مطمئنة فلم هترب ومل حتدرك سداكنًا    ،الوحوش بني النساء وبينه وةأت األم املنظر
عجبا أن ابنها مبتسمًا سدليمًا فأبعدرت    فرات ،وانرفعت األم على الوحوش وجتاوزهتا لطفلها ،فهرب النساء

 فكانت حكاية كرب  انتشرت على ألسنه النساء. ،الوحوش ودعت النساء فرأين الطفل مبتسمًا سليمًا
 وما دوة الرجال يف هذه الشائعات؟ 

وبعضهم يثق بزوجته وبناته لكدن   ،بعضهم ينسبها إىل األساطري واحلكايات الغرائبية 
 له من األمر شيئًا. ليس

كأن هذه الوفود من الطري واحلشرات والثعابني والعقاةب واألسود والنمدوة مهنئدة   
 مباةكة له.

وهذه عربه ملن أعترب وهذه الوفود كان الناس يف هدرج   ،من حيميه اهلل فال خوف عليه 
 جرير وأحراث جرير .ومرج منها ولكنها تؤكر شأن هذا الطفل ووالد  زمان 

 هل صمت احلريث عنه بعر هذه األحراث زمن طفولته ومراهقته؟ 
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بل أن سري  صاحل هذه تتجرد بأحراثها املتواصلة فكان الناس يترقبون األخباة اجلريدر    
وابتعاد أبيده عدن    ،هالغريبة فإهنم يأتون له فيسمعون أحاديثه الصادقة وفصاحته املبكر  وهو يؤكر انتمائه ألبي

 قومه.
أبعره اهلل عن األصنام وير  الكثري منهم أنه تلقني من أمه وبعضهم يكثف األسدئلة   
 عليه وحياوةه فيجر عجبًا.

 كيف طفولته مع أقرانه؟ 
سابعة ومل يتجاوز ال إنه مل يصحب األقران والناس يقولون أنه  هب إىل جمالس الرجال 

وكان دائم احلضوة يف  ،فيعترفون بغرابة أحاديثه ومل يشكوا يف نسبه ،من عمره حيرثهم عن والره ونسبه بينهم
 منترياهتم ويسمع القصص من كباة السن.

 أمل يشكوا فيه؟ 
ريبني تاة  تظهر الطفولة الربيئة وتاة  تظهر الغرائبية وكانت عناية اهلل به ال ختفى عن الق 

منه وكذلك املعجزات اليت صحبته مبكرا على مرأ  من كباة القوم وفتياهنم ونساءهم أن أحر امللوك املنافسني 
فأقبل علديهم صداحل    ،مللكهم أقبل عليهم امللك املعتري وقتل الرجال وسىب النساء وأخذ األموال واهنزم قومه

فإ ا بده   ،والرجال والنساء يرأفون به وخيشون عليه فوقفوا وهو منقض وةاء العرو ،ودعاهم إىل مالحقة العرو
 ،فهربوا وتركوا النساء واألمدوال فعدادت إىل قومده    ،يصيح على العرو بصرخة قوية اهتز له القوم واةتعبوا

 وغرائب النساء ونسج األقاويل. ،فكانت حادثة العمر وحكاية العصر
 . ومشجعًا وأكرمه امللك وأكرمه القوم وأقبل على صاحل مهنئًا ،فعجب منهم ملكهم جنرع بن عمرو

 أمل يتعظ امللك 
لكن احمليطني واألعوان واملأل حيرفون الرأي فحذةوه أن قومه يعجبون هبذا الغالم  

 وأةسل له فريق من احملاةبني ليغرةوا به فجاءه لياًل وأحاطوا بده  ،فأخذ امللك يكير له ،فيولونه امللك ويعزلونه
فلما ةآهم أدةك أن الغدالم  و   ،فرجعوا إىل امللك ُجنرع ،فلما مهوا بقتله تصلبت أيريهم وخرست ألسنتهم

فرعا صاحل هلم وعدادت احلركدة    ،فطلب من صاحل أن يرعو اهلل ليفك هؤالء ويشفون ،وانه معصوم ،شان
 ومن بعر  لك أكرم امللك صاحلًا ومل يتعرض له بكير وال دسائس. ،أليريهم
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مث التقيت بالعمالق يف دياة مثود فهو خبري هبا، ومكثت معه يف جلسة تسترة ألبان  ،مكثت ليايل وأياما

الفكر، فالظالل واةفة، واملزاةع احلريثة ممتر ، والتالل محراء متجاوة  واهلضاب دانية قطوفها تكاد متاثل التالل 
 باللون واالةتفاع.

صرت األنبياء والرسل لقربك منهم يف الزمان واملكان، وبروايدة األخبداة،   إنك عا 
فأنت ةأيت من األنبياء ما ةأيت، ومسعت من الرسل ما مسعدت وانتقلدت إليدك     ،وانتقالك يف كل مكان

 أخباةهم لطول أعماةكم، فحرثين أيها الكنز العظيم عن ةؤيتك عن األنبياء والرسل.
ا املتأخرون يف زمانكم أننا جهالء كلنا ضالون كلنا حماةبون للهراية، بدل  ال تظنوا أيه 

فينا من العباد واحلكماء ما تعادل سجراهتم أعماةكم، إن العقول لتتأمل وإن القلوب لتتدوجس خيفدة وإن   
به فهم  الرموع لتفيض من خشية اهلل، وأهنم ليصربون أكثر من ما تصربون وإن األتقياء عذبوا مبا ال قرة  لكم

يلقون يف النريان، ويقذفون من ةؤوس اجلبال، وتقطع أوصاهلم وهم يلهجون بالتوحير وتتشدقق أجسدامهم   
 باملناشري.

اهلل أكرب ما أعظم تلك احلكايات، وهم يرةكون أن ما عنر اهلل أعظم من احليا  والشهوات يف  
 رك أقله.هذه الرنيا، وليتنا نسجل بعضًا منها وما ال يرةك كله ال يت
 أجل هناك أمًم موحر  هتتري إىل احلق.

أم ا األمم املنحرفة فإن سجلهم يف الدرنيا وتداةخيهم مدرون     ،إهنم أمم كثري  سجلهم عنر اهلل 
 لوقوفهم يف وجه الرسل واألنبياء ولقيادهتم للحروب.

ئع الرسدل واألنبيداء   كيف كانت شرائعكم ونظمكم اليت اقتبستموها من شدرا  
 والصاحلني ومن جتاةبكم؟
إن شرائع الرسل واألمم ختتلف فاألوائل كانوا يهتمون بالتوحير هلل وما دام اإلنسدان   

موحرًا فكل شيء يهون ويعود اإلنسان إىل القيم الربانية، والقيم العقلية واإلنسانية كلها تروة يف فلك التوحير 
والعتا  اجلباةين من فقران سلطتهم، ونعيمهم الرنيوي وإ عان الناس هلم جعلهم حياةبون  لكن خشية السالطني

فهم حالوا بني الناس والرسل فتزعموا الرفض للتوحير أوال، واألنبياء والرسل عليهم السالم حرصدوا   ،األصل
يتمكنوا من سن الشدرائع   على ةوح اإلميان والتوحير فكان جل دعوهتم يف زماهنم املرير إىل توحير اهلل، ومل

ولعل اهلل لطف هبم فلم يكثف عليهم األوامر والنواهي فتجر أن كتب الرسل األوائل يف وةيقات معدرودات،  
واألحكام يف الضروةيات فكثري من الرسل مل يؤمن معه إال نفر قليل فكيف تتنزل علديهم الشدرائع فهدم مل    
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الشرائع، وإمنا ترك الرسدل إتبداعهم جيداةون عصدرهم يف     مياةسوا العبادات واملعامالت حىت تتنزل عليهم 
 املباحات، وحيترزون يف أموة متس الرين العقري.

وقر مسعت كثري أو مسعت من أستمع إليهم ونقل عنهم، وقر تكاثر الصاحلون بعر هدالك    
وهناك أهل الرس على ساحل  مثود، ومسيت األقوام بأهل الرس، فأهل الرس يف جنر بعث اهلل إليهم ةسواًل نبيًا،

 البحر األمحر وهناك أهل الرس يف جبال حسمي وهؤالء دعاهم أنبياء وصاحلون أيرهم اهلل.
 ملا ا هذه التسمية؟ 
كان الناس قبل اهلالك على جراول وعيون وحبريات، مث تناقص املاء فحفروا اآلباة فسميت ةس ًا  

 بنوا بناًء غري مشذب وهو أقصر من املباين القرمية فسميت ةسًا.وكذلك املباين كانت ضخمة مشذبة، ف
 وما زال الرس يطلق على البئر قليل املاء، ويطلق على املباين املتهالكة.

 حىت األقوام يف أ ةبيجان وأةمينيه يسمون أهل الرس.
أظن أن املقصودين يف هذه اآلية الكرمية

 . إلقليم يسمى هبذا االسمهم الذين استوطنوا جنر وما زال ا
وقر انتشرت أخباةهم يف أزماننا، واستمعت  ،وهم الذين طال ملكهم وبعث اهلل هلم ةسواًل نبيًا

ملن مسع منه وشاهره ولكن التحول يف طرائق احليا  جعل أسباهبا تنرثر ومل يبق منها إال مظاهر ينقلوها احلكماء 
 الربانية.مشافهة ومل ترون ولذلك غابت األحكام 

 هل هناك أمساء ألصنام مثود، أو أمساء ملعابرهم؟
هذا األمر متراول ومعروف فيذكرون آهلتهم دائمًا قريبًا من  كر أنبيائكم وةسلكم وما 

 تقرسونه من األمساء فبعض األديان واملذاهب تذكر أمساء األشخاص أكثر من  كر اهلل وأنبيائهم.
ال تلمز دياناتنا املعاصر  فهذا أمر يطول احلريث فيده وحندن نعرفده     

 الكرب  لقومك الثموديني. ونشاهر لكن حرثين عن اآلهلة
 ؟ أال تعرفها 

 مل استطيع معرفتها. 
)ود( فهدم   إن آهلتهم هي )ود( فالثمودي يرعو أن حيفظ دينه وأن ميوت على ديدن  
 كله لود واألمر كله لود. يتراولوهنا، ويقولون الود

ال برَّ من ود وأن طال السفر دائمًا يف جمالسهم ومنترياهتم ويف خلواهتم وأزمان طقوسدهم،   
 فالبشر ال قرة  هلم على خلو أنفسهم من الرين.
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 هل هذه اآلهلة منفرد  لكل اجملتمع؟ 
 ع منها أصنام يعودون هبا إىل اآلهلة الكرب ، يف شكلها أو يف مصنعها.إهنا الكرب  وتتفر 

 أنت أيها العمالق طوةت فكرك مع األديان، فأدةكت أسراةها وشاهرت عبادهتا. 
 الذي شاهرته وتأملت فيه، وتربرت أمره يعود إىل أنواع وألوان خمتلفة. 

فاألمر يعود إىل معرفة حقيقية وواقعيدة   ،ة واملماةسة وةمبا الفكريةفلنكن يف الناحية التطبيقي 
 وأنت من املشاهرين.

إن األديان احلقيقية اليت اةتبطت بالرب سبحانه وتعاىل وتواةثها األنبياء والرسل استهالال بدآدم   
وا اختلفوا وملدا ملكدوا   وشيث بن آدم، مث األنبياء فهؤالء يرعون إىل التوحير ولكن جل الناس أحنرف ملا علم

 والسحر . وظف الرين ألهرافهم، وملا جهلوا استعانوا باملشعو ين
قلت:اهلل أكرب أنت  كرتين باآلية

حرثتين حول تواةث التاةيخ احلريث املتأثر  بالعباد  املرتبطة بالرول وعن األصنام اليت أحتضنها  
 السالطني؛ هل األمر حقيقة أم ظلمهم التاةيخ كاألصنام عنر النمرو .

فالسالطني وامللوك اجلبابر  أةادوا أن جيمعوا حوهلم الناس  ،فيه إن األمر حقيقة ال ةيب 
عن طرائق املعتقرات واألديان وكلهم كانوا يقربون ةجال األديان حىت ينالون ةضا الشدعوب وآخدر مدن    

 استقطب األصنام أهل مكة ووضعوها يف البيت احلرام وهو يف غىن عنها فالناس حيجون للبيت ال لألصنام.
األمم السابقة نر  معامل دياناهتم ومجعنا يف عصرنا هذا كثريًا من األصنام الديت نسدميها   أكثر  
 متاثيل أو هياكل.

فاألكثر أهنم يصنعون هذه اهلياكدل   ،إنكم ما زلت حتملون صر  تسميتها حىت اآلن 
 رب عنرهم وعلى مروة الزمان قرسوها.والتماثيل ليس ألهنا جتلب اخلري أو يعبروهنا ولكنها متثل صوة  اإلله األك

إين أقف طوياًل عنر أماكن عبادات أةها متماثلة ومتشاهبة مثل أبنية مسترير  منفرد  أو علدى   
متون اجلبال أو على مشاةفها أو يف حضن جبل من اجلبال، فما زالت األعمال اليروية باقية؛ فهل يكون أكثر 

 مكان للعباد ؟
ه ةأيتهم يقفون عنرها وجيتمعون حوهلا، وكل أسر  تبين مكان تقرسه نتيجدة  مثل هذ 

 حلادثة خري  فيه أو عمل فيه كرامة، أو أغراء من الشيطان أو عنر قرب ةجل صاحل يزوةنه، مث يتربكون به.
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 ر هلن.استقبلين العمالق يف مكان مجيل ومطل على نساء مائالت مجيالت وةأيته خيتلس النظ
 املرأ  قطب اجملتمع، وشطره األهم، وأنوثتها و كوة  الرجل موضع تكامل وموضع صدراع،  

 واملرأ  احتلت حيا  الذكوة، وهي عامل مهم لتنافسهم وتصاةعهم.
ويل لرجل بال امرأ  وويل لكل  كر يف ادواة حياته إ ا مل تكن جبانبه امرأ  منذ الطفولة واألمومة  
 مث البنات. ،األخوات، مث الزوجاتوالشباب و

نساؤكم طويالت عمالقات، فهل ُتعىن النساء بألوان اجلمدال إضدافة لرشداقتهن واعتدرال      
 أجسامهن وإشراق وجوهن وملعان خرودهن.

أيها املتجاهل لألقرمني وصنائعهم اجلميلة، فلو ةأيت النساء وهدن يدرفلن يف احللدل     
وقر ةأيت نساءنا وهن يقطفن من الزهوة واألوةاق، بل عروق األشدجاة   ،مبعامل اجلمالاجلميلة، مبتهجات 

املرفون حتت األةض ويقطفن مكونات اجلمال من األلوان املتعرد  والروائح املتنوعة، والزيوت الطبيعية، وهناك 
 النسيج املنتشر لألثواب واأللبسة، وإدخال األلوان أثناء الغزل، وأثناء النسج.

 إن كثريا من معامل حياتكم االجتماعية أضحت يف طي النسيان. 
فأنا حني أطدوف الدرياة وأة  بقايدا األواين، وأدوات الصدناعة      ،تلك مصيبيت أنا 
 مث أظل أيامًا يف تلك الرياة أتأمل تلك األشياء وأقبلها، وترمع عيين عليها. ،واالستخرام أبكى وأبكى
 هل ما زلت تراها أمامنا؟ 
فأمتلئدت احملفدوةات مندها     ،إن معاملها بكثر ، وقر أخفى الزمان مظاهر استخرامها 

باألمطاة واألتربة اليت تصلرت فيها، وتغريت ألواهنا اجلميلة وعادات متاثل الطبيعة من حوهلا، وأنا ةأيتدها يف  
دوات الكحل والعطر، وةأيت بقايا السكاكني، وةأيت بقايا أواين األكل، منطقتكم اجلبلية حول تبوك ةأيت أ

 لكنكم ال ترةكوهنا اآلن.
 هل التنعم واجلمال والتنافس ولر اإلسراف والتعايل عنر النساء؟ 

إن النساء تنافسن يف مالبسهن وعملن على إجياد مالبس غري متراولة، وفيها من الذهب  
واألحجاة الكرمية ما أ هل شباب زماهنم املترفني، ويذهل نساؤكم املعاصرات ولكن النساء يف عاملندا  والفضة 

 املعاصر اكتفى بإظهاة املفاتن اجلسرية.
 أليس  لك وسيلة للنساء عنركم أمل تغريكم األةداف والصروة واخلصوة واألفخا . 
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ال يف العلن غري أن الشعوة والوجوه والصروة وما إهنا مغرية ولكن يف اخلفاء ويف السر  
 يلمح من السيقان اجملرولة هي الشائعة.

ولكن املالبس متنح املرأ  مجاال وأي مجال؛ وهو ما زال يف بالدكم العربية غري أن التحول مسخ املدرأ   
 ومالبسها باسم النرة  واملوضة.

 تاجونه.يعىن كنتم قادةين على صناعة كل ما حت 
 ما دام العقل والذوق والشجر واأللوان حتف بنا من كل جانب فإن األمر سهل. 

 وطول األعماة ساعر على أنكم متكثون زمننًا طوياًل يف الصناعة وترونه قليال. 
لدة  فبناء القصوة ميكث أكثر من مائة عام ولكن يستوطنوها مخسمائة عام فاملعاد ،نعم 

 . لالستفاد  ترجح االجناز والعمل
 الصناعة عنرنا تعتمر على مواد اخلام وحنن نستخرجها من باطن األةض. 
 لك تعذيبًا لكم وخسرانًا ألموال وفقرانا لنفوسهم حني تنهاة عليكم األنفداق الديت    

يف أفريقيا، بل حتفرون حتت البحاة كم فقرت أوةبا حتفروهنا وتعملون فيها سنوات طويلة كاالهنياة يف الصني و
 العمالقة من أوالدهم يف مناجم الفحم.

 امل حيرث  لك عنركم؟ 
إن اخلامات عنرنا على ظهر األةض من الشجر واحلجر والطني واملاء أم ا ما حنفدره يف بداطن    

 الزالزل، والرباكني.األةض فهو حتت اجلبال بطرائق حممية مل حيرث اهنياة إال يف زمن 
 حرثين عن النساء واإلسراف ومعامل اجلمال. 

 : أةير أن أبرك بعظة وعرب  لك وألقوامك.
وما هي 

كان النساء يعرن العر  ألجل االحتفاالت وجيمعن املاهرات يف كل صناعة، فهن جيهزن  
ل واإلبل وما حيمل عليهن، ألجل االنتقال من بيت األسر  إىل بيت املالبس، ومعامل اجلمال للمواكب من اخلي

الزوجية وأنت تصوة أطوال اإلبل وأطوال النساء، وكيف تصنع هلن اهلوادج بل إن اهلوادج أشكاهلا هنرسدية،  
وتكسى باملعامل اجلمالية، ويكون املوكب كبريا للنساء فيما يقاةب مائة مجل حيمل كل منهن هودجا حتف هبا 
اخليول املزةكشة، والنساء اخلادمات ميشني يف معامل مجالية والرجال على اخليول واإلبل، وموكب الزوج يأيت 

 مبثل هذه املظاهر واألهازيج الغنائية تصرح يف األجواء.
واهلل أهنا ملظاهر مجالية أعجز عن اكتمال صوةهتا ومباهجها وما يرخلها من أفراح للقلدوب،   

 بات ومهز وملز.ومضاحكات ومراع
 .لكل بطر دماة، ويعقب اإلسراف الفقر واهلالك 

 قلت: نسأل اهلل العافية.
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لكل شيء هناية فقر حترث األجيال السابقة عن مشهر من املشاهر املروعدة يف زمدن    
 .صاحل عليه السالم

حل وال بتحذيره فكان موعر زواج ألحدر أوالد  إن كثريا من القوم مل حيفل برعو  صا
الذوات يف حرود ثالثة أيام اليت أمهلها اهلل للقوم على لسان صاحل ولكنهم مل يصرقوا فأقاموا حفل زواجهدم  
وساةت قافلة الزفاف  ات األهازيج واملظاهر اجلميلة واألغاين النسائية يف مجاعات متعرد  والسيوف تلمدع  

سحب السوداء تطفح يف اجلو فأخذن النساء يستبشرن هبذا اليوم املطري، ويلمزان صداحل  على اخليول وةأوا ال
مث  ،مث اشترت فتغريت معامل الناس ونفدرت احليواندات   ،ومواعيره، لكن ما لبثت الرياح أن جالت باألتربة

اىل والصدياح  اشترت الرياح فرفعت اإلبل هبوادجها واخذ الصراخ يعلو وةغاء اإلبل يشجي وصهيل اخليل يتع
ميزق القلوب فاشترت الرياح أكثر حىت ةفعت اإلبل هبوادجها ونسائها، واخليل برجاهلا فأخذت تعلو وتعلدو  

مث عادت اإلبدل   ،حىت أصبحت اإلبل هبودجها أشبهة باجلراد واألصوات بني السماء واألةض والويل والعويل
 والنساء واخليل والرجال يتساقطون.

أبعاده، فأخذ صاحيب العمالق يبكي وينتحب فابتعر عىن هاةبا ووليت هاةبا إنه الرعب بكل  
 منه يف  لك اليوم.
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 أةدت أن أخفف عن صريقي العمالق وطأت املآسي وأنقله إىل مواطن الفخر واالعتزاز.

قداةبون مدع   أنين أقرأ يف التاةيخ عن أطوالكم وضخامة ةؤوسكم وهاماتكم فهل أنتم مت 
 أجرادنا من آدم وأبنائه.
أنتم تعجبون وحنن سبقناكم بالعجب بل حنن شهرنا تفاوت الطدول بدني أوالدندا     

 ومسعنا باألكثر طوال عنر األحقاب السالفة. وأجيالنا،
 هل أنتم ختافوهنم كخيفتنا منكم وةعبنا الذي نتوجسة قبل ةؤيتكم وبعر ةؤيتكم؟ 
 ت أن تفقر حياتك حني ةأيتين.أنت كر 
 واهلل أنك لصادق؛ ولكن كيف ةعبكم من بعضكم؟ 

 أحكى ىل حكاية منذ زمن الطفولة. 
 لعلك تتحفنا هبا. 
متباهيا بطوله علينا فتزوج فتا  قريبة من طويل، فأخذ يراعبدها ويالعبدها     

ا الذئاب حني تعر على احلضائر، وتاة  ينقلها على أكتافه إىل ةؤوس اجلبال واألمر وينقلها بني يريه ويلحق هب
الذي أزعجها وأوجست منه خيفة أنه أخذا يقذفها من يره اليمىن إىل يره اليسر وهى ختشى السقوط من طول 

 املسافة اليت أنت أيها القزم ال تتصوةها.
 ونسج اخليال.إنك حمق يف  لك وإنه عنرنا من األساطري  

 إهنا احلقيقة. 
  لك ما كنت ابتغي فأحكى لنا احلكايات أيها القاص. 

 : فذهبت الفتاه إىل أمها واشتكت هلا.
 أهجرية حىت يصل إىل مكان يقال له أبو أ نني. 

بل بادة إىل  لك املكان فوجر ةجال  الفتاه لن أةضى عنك حىت تأتى إىل أبو أ نني، فلم يتأخر 
ضخما نائما، وأخذ عصاه الكبري  والرة  يف ةأسها فضربه هبا فمسح النائم مكان الضربة، وواصدل نومده  

فإ ا بالشاب  ،مر  ثانية وثالثة فنهض النائم جالسًا وأمسك بالشاب ووضعه حتت ةجله 
وحادثه فشعر الشاب بضعفه أمام هذا العمالق الذي انفرد بضخامته مدن   مث أجلسه جبانبه ال يستطيع حراكا،

 زمنه فكلهم يف نظر  أقزام.
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ةاعي اإلبل أنا أتركك جتر  ثالثة أيام فإن أدةكتك بعرها قتلتك ففزع الشاب جير   
فإ ا به ير  غباةًا  ،سرعوجير  خشية وةهبة من القتل وهو يلتفت إىل اخللف وبعر ثالثة أيام التفت الشاب امل

فأيقن باهلالك ولكن تراء  له غباة قريبًا له فذهب إليه وإ ا بعمالق من قومنا حيرث  ،متطايرًا عن بعر من خلفه
 أةضه، فاستجاة به، فوضعه يف حجره وثين عليه ثوبه، فأقبل العمالق وطالب العمالق املزاةع باهلرب.

فأةاد ضدرب   ،ه املزاةع أن يتريث يف األمر ولكنه مل يصربإنه وصل إليك فأين هو، فطلب من 
فأخذه بتالبيبه وقذف به بعيرا، فأدةك العمالق أن فوق كل  ي قو  أقو  منه يف هذه احليا ،  ، لك العمالق

 وأخرج الشاب من حجره، وأصر املزاةع على استضافتهما.
 صوة  منه. ما أعظم منظرمها جبانب بعضهم بعضا لو عنرنا 
 الختلجت جواحنكم منهم وتناقلتها األجهز  الفضائية. 

 فعاد الشاب العمالق إىل ةشره وتصاحل مع زوجته. 
 فولرت املرأ  عمالقا جتاوز طوله أطوالنا وكان منفردا بطوله. 

 هل من عمالق مشهوة ما زالت حكاياته تروة يف  اكرتك؟ 
كثري  هي ومنها حكاية طول العمالق، عوج بن عناق أحر السالطني يف بالد الشدام   

 ومصر املعاصر  ملوسى عليه السالم.
 له ما اخلرب؟ 
كان الفراعنة وأهل الشام يتعجبون من العماليق يف فلسطني ولكنهم كانوا يعايشوهنم وال يروهنم  

ني يف ةام اهلل فخافهم اليهود قوم موسى وطلبوا من موسى حماةبتهم هدو  إال نادةا فهؤالء هلم جانب من فلسط
وةبه وكان عوج مرهبا مرعبا فقر كان سريره مثامنائة  ةاع، وكان طول موسى عشر  أ ةع، وعصاه عشدره  
أ ةع فطال اخلالف بني موسى وعوج، فتنازال للقتال، وكان اهلل مع موسى وبعر عراك طويل وثب موسدى  

فطعن عوجا يف ةقبته فقضي عليه وكان القتال على حافة النيل فسقط عوج يف اجتاه النيل فدإ ا  عشر  أ ةع 
 برأسه وأكتافه على حافة النيل األخر ، فظل جسرا ملا يقاةب العام.

 عنرك أخباة؟ وحكاية األثين عشر الذي أةسلهم موسى إىل العماليق يف ةام اهلل هل هلا 
 اليت عنري طرأ عليها تغيري آلفة النقل الشفوي.إن األخباة  

 حرثنا ما عنرك؟ 
إن كثريا من العماليق اجتهوا إىل بالد أعايل احلجاز والشام مبكرا ولكن بعضهم عداد   

أم ا القلة األخر  ومنهم شعيب عليه السالم فإهنم استوطنوا أعايل الشدام قبدل    ،حتت هيمنت الرولة الثمودية
التصحر ولكنهم أهل ةعي، وبعضهم هاجر إىل فلسطني جنة الرنيا يف أةضه كما كنا نسميها يف زمن مثدود،  
واستوطنوا ةام اهلل وتواصلوا مع مصر ولكنهم أقلية: مساملني للناس فهم متحضرون مزاةعون، ولكن النداس  

 .  يرهبوهنم ويبتعرون عنهم
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 وكيف كان صرامهم مع موسى عليه السالم؟ 
فأةسل إليهم موسى األثدين عشدر    ،مل تكن حربا بينهم ألن اليهود مل مياةسوا احلرب فغشوهم 
فلما دخل ةسل موسى ةام اهلل أعجبهم التني فأخذوا يقطفون منه ويأكلون فدإ ا بصداحب    ،ليسربوا واقعهم

وا وأظهدروا الضدعف   املزةعة العمالق يراهم فجمعهم يف كمه و هب هبم إىل السلطان وةماهم أمامه، فاةتعب
 واخلوف وبعضهم يبكى وبعضهم يطلب الفكاك.

 أةخو سبيلهم. 
 أخربوا قومكم مبا ةأيتم وشاهرمت. 
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اةحتلت وصاحيب العمالق إيل بالد مثود احلجر فاةتاحت نفسه، وأشرق وجهه، وقر وعرته يف شعب 

وشدجر    والربتقال، والرمان، قاةب من اجلبال ويف شعابه املزاةع احلريثة من النخيل،ظليل كثيف الشجر مت
ألبان، كنت جالسا انتظره يف ظالل واةفة جبانب سياةيت وأخذت أتأمل يف هذه املناظر اجلميلة وغياب السياحة 

ر ةأسي من املفاجأ  عنها فصادف أن التفت إيل جبل قريب مىن وإ ا الساةية الطويلة فوقه فاةتعرت ووقف شع
 . وإ ا به يلتفت إيل وأة  وجهه فإ ا هو صاحيب مبتسما

 إ ن أنت دائما على وجل وفزع. 
إين كذلك فاةمحين من مفاجأتك، فجلس جبانيب على الرمال احلمدراء يف الظدالل الواةفدة     

 واألشجاة اخلضراء.
 جر والطري.أةير منك أن حتادثين عن معاةفكم يف الش 
 أتيت على خمزون معريف مل نتناوله من قبل. 
 كأنك عرت حلياتك القرمية يف هذه الشعاب ومناظرها وأشجاةها ومزاةعها. 

األمر كذلك غري أن الشجر أضحى أقزاما واحتاجت مزاةعكم إيل جمهدودات كدبري     
 مياه سوداء متتر حتت الشجر. وأضحت مياهكم يف خفاء ترمع حتت الشجر وتري ليات

 هذا تطوة زةاعي. 
 . حنن كنا يف غين عن  لك 

 ؟ كديف 
إننا أمام جراول مائية مترفقة متجرد  تنساب بني األشجاة وما علدى املدزاةع إال أن حيدرف     

عاب تلك الغابات، وأندواع  املزاةع شيئا من املاء بقرة حاجة أشجاةه ولو عادت السنون وةأيت يف هذه الش
من الفواكه واألشجاة املثمر  اليت حتمل غذاء ودواء ومجاال واةتفاعا وتالقيا بني ةؤوس اجلبال وأغصان الشجر 

 لرأيت عجبًا عجيبًا وخريًا وفريا.
 أين  هبت تلك الغابات. 
شياء من حول حىت إن اإلنسان مرمر، فمن جوة اإلنسان وظلمه وطغيانه أخذت تتناقص كل األ 

 تكوينه اجلسمي، مث هو جائر على الطبيعة إحراقا وجرفا وتقطيعا وترمريا فنضب املياه، وتصاغر الشجر.
 ؟ كما تفعل إسرائيل يف جنة اهلل يف أةض فلسطني فهي جترف وتقتلع الشجر وحترق األهناة 
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 إهنا صوة  مصغره ملا فعله اإلنسان ويفعله يف هذه الطبيعة. 
وال تنسي يف عاملنا اليوم، أحرقنا الغابات ظلما وجوةًا وزعمنا أن الرياح والعواصف واألعاصري  

 كانت سببًا، والواقع هو أننا نرير أن نبين عليها العمران واملصانع.
وأنتم يأهل الصحراء كم مرينة زحفت على املزاةع وجعلتم النخيل ممردًا ودمرت األودية حول  

 احتطبتم أشجاةها حىت أضحت قاعًا صفصفًا.املرن و
 هذا قبل اكتشاف البترول والغاز والكهرباء. 

ما زلتم ترمرون األشجاة ألجل النزهة فكل بيت فيه مشب ناة وجملس حىت يظن الظان  
 أنكم كرماء وأصحاب وجاهة وثراء.

 اجلميلة بأيرينا وأيري العمالة الوافر . إننا بشر مل نلتزم بنظام وال ضمري فرمرنا الطبيعة 
بل إن الترمري برأ مع براية اإلنسان فكما كان عقله هذا مصلحًا معمرًا بانيدًا يكدون    

 أحياننا مرمرًا حمواًل األشياء عن طبيعتها، مستهلكًا هلا، وكثريًا مصاةعًا هلا الئذًا باحلاجة.
من القليل وأقصر من القصري إيل جانب األشجاة اليت ةأيتدها يف  إن هذه األشجاة أقل  

 مستهل حيايت.
 فهل بقي بعض منها؟ 
 إنك  كرت شجر  ألبان. 
 نعم. 
إن فيها خريات كثري  فيستخرجون منها الزيوت الغذائية والعالجية وأوةاقها فيها خصائص طبية  

واألغندام   ،كانت متأل األودية، وتكسو اجلبال وتغذ  اإلبل والبقركثري ، وهي تنوب عن احلبوب تاة  وهي 
 ومجيع أنواع حيوانات الصير وطيوةه ومثلها الكثري من الشجر املثمر املفير.

 هل عنركم أعراف أو قوانني حلماية الشجر؟ 
 أنت سألت عنها سؤااًل علميًا متطوةًا مماثاًل لعصركم العلمي. 

وإن كنا ال منلك قوانني مكتوبة ولكن كل منا حيمل ضمريا فال يقطع غصدنًا   
أو شجر  إال للضروة  ولذلك حيمل ما يسمي باحملجن وهي عصا كبري  ةأسها معكوف، يضرب هبا الشدجر  

 فيتساقط لألغنام، وأحياننا ُيميل به األغصان لتأكل منها احليوانات.
اجملتمع متكاتف حلماية الشجر، فهم يعيبون على من يقطع الشجر  كاملة،  ومن األعراف: إن 

 ومنهم من حيمي الوديان أو الشجر أو الكأل ولكن الفوضى ترب كثريا لفقران أمن الرول.
حنن نرلف إليها لنر  ما نر  من معامل الغاب، ففيها أنواع الشجر، وألوان الطري والزهر، وفيها  
 حلفيف، وفيها احليات وفيها القرود.التغرير وفيها ا
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فالغابة عجيبة وهى  ،هذه كانت من املناظر اليت تتجاوزها العني واأل ن إيل ما هو أعظم 
عامل متكامل ففي جذوةها وعروقها حيا  للزواحف واحلشرات وحوهلا ختر اجلراول باملاء وعلدى أعضدراها   

فالقوي يلتهم الضعيف، ويف أسواقها وأغصاهنا يعيش عامل مدن   ،يا تتكئ الغزالن، ويف أحضاهنا تتصاةع احل
احليوانات فالنموة تصعر، والقرود تقفز، وإنسان الغابات يطوح به اهلواء بني كل غصن وغصن واألعشداش  
متأل األغصان، والطيوة حتتل مسافات متفاوتة من الشجر فأعاليها للنسوة والصقوة والغربان وأوسطها للحمام 

 . ط وألوان شيت وشيتوالق
 وكيف باإلبل؟ 

إنه منظر تألفونه فهي متر أعناقها وتقطف من مثاة أشجاةها وأوةاقها، وتاة  تقفر عليها  
الذئاب من أعضاد الشجر فتستقر على أةدافها خلف سنامها فيحاول البعري الفكاك فال يستطيع أن يصل إليها 

ذئاب أو النموة تلتهم السنام وتفجر الرماء حىت يهلك البعري ويسقط فريسة مشاعة بأنيابه وأنياب السبع من ال
 تتصاةع عليه الوحوش من األسود والضباع والذئاب والنموة.

 هدل ةأيت هذا املنظر؟ 
 ةأيته كثريا فسبحان اهلل خالق هذا الكون يف صراع. 
 لكثيفة الكثري  أال ترهبون.كيف تسريون يف هذه الغابات ا 
اخلشية حاضر  والرهبة دائمة واحلذة كل احلذة ميتلك السائر يف األدغدال ولكدن اهلل    

 زةع اخلشية لإلنسان ومع  لك فسيوفنا قوية ومسلولة والرماح جاهز  والسهام معر .
 ر .إنكم عامل آخر له أسراةه وليس هناك جوع فاتك يرعو إيل املخاط 

 . الغاب عامل خميف 
فنهرب إليه من صدراع اإلنسدان    ،معين  لك أنكم ختشونه وختافون منه وهتربون عنه أما حنن 
 ومكابر  احليا .

 أم ا حنن فأجتمع علينا صراع اإلنسان، وفتك الغابات. 
 كيف يفتك الغاب وشجره؟ 

بالبحاة العميقة ففيها من احليوانات املخيفة الفاتكة الكثري ، وأقل فتكا إن الغابات أشبه  
 األسر الذي ترعبكم.

 هذا أمر عجيب. 
مث تويل هاةبة من حيواندات   ،لو ةأيت الزةافة وهي مولية هاةبة، ولو ةأيت األسود تزأة وتزأة 

 ت ال ختطر على خيالكم.انقرضت مثل التنني وهناك حيوانات وخملوقات انرثرت مع الغابا
 إن العامل الشجري عامل مثل األمم ختتلف أشكاله وطباعه وأنواعه. 

 مبا ا تسترلون على اجلهات األةبع؟ 
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 بالقمر، والشمس، والنجم القطيب. 
 وهل الشجر يرل على االجتاهات؟ 
 ال علم يل بذلك. 
مث تعدرف   ،ب فإن جتمع األتربة دائما يكون يف اجلهة الشرقية ومنإ ا أةدت معرفة الشرق والغر 
 بقية االجتاهات.
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كنا يف شعاب مجيلة لكن نضب منها املاء ومل يبق إال آثر اجلراول واحلصاء األسود الذي حوله جريان 

 املاء إيل لون من البياض.
 خصائصه؟ أمل تستخرموا الشجر للطب وتعرفوا 

وقر اكتشفنا أشياء مدن الديت منحهدا اهلل     ،ليس لنا يف زمننا إال الشجر منه الغذاء ومنه الرواء 
 لألشجاة.

 هل بقي يف الذاكر  منها شيء أو ما زلت تستعمله؟ 
 بلى ولكىن لست طبيبًا حىت أعرف األشجاة الطبيعية معرفًة كاملة.

 حترث عما تعرف. 
 وهلا وةق كبري كنا نستعملها من أجل مواصلة العمل. ،ت هناك شجر  متوسطة الطولكان 

 هل تأكلوهنا أم تطبخوهنا أو تبيتوهنا يف املاء ليايل وأيام؟ 
إمنا كنا نعمل منها إكليل ونلبسه على ةؤوسنا فمن عمله ولبسه فال ينام ما دام فدوق   

 العمل وال يضعف. وال يتعب وال يكل من ،ةأسه
 واهلل هذا اكتشاف؛ فكيف إ ا انزله عنا إ ن يظل أياما وهو مرهق؟ 

 تكون قوته كما هي حىت بعر خلعها. 
 لعلها كثري  وتراها اآلن. 
 غابت عن الوجود إال شجر  يف جبل شاهق استعملها أحياننا إ ا كنت حوهلا. 
 ول يف خاطرك؟هل من غرائب الشجر جي 

كنا يف احر املنازل وجبانب النزل شجر  غريبة الشكل هلا ةائحة متميز  فوجرنا كلبدا   
وتبني أن من جلس جبانبها هناةا ميوت يف أقل  ،و ات يوم استظل هبا شاب فوجرناه ميتا ،فأبعرناه ،ميتا جبانبها
 من ساعة.

 انقرضت.قر  ،عساك مل ترها اآلن وعسي أن تكون 
ولذلك مل أستطيع أن أجلس جبانب شجر  حدىت   ،فلم أةها إال نادةا ،هي يف طريقها إيل الزوال 

 أميزها عن هذه الشجر  اخلبيثة.
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أو الرجدال   ،أو النساء الغاضبات ،أو توظفها العجائز الشريرات ،أمل حتاولوا استعماهلا لألعراء 
 احلاقرون احلاسرون.

ه حذة وحيطة فالناس خيشون منها فالذي يقطف أوةاقها أو يقطع أغصداهنا ميدوت   إن األمر في 
 مباشر .

 وكيدف حتذةوهندا؟ 
 حنرقها عن بعر وال نكون يف اجتاه الرياح. 

أمل خيطر يف بالك أشجاة مفير  غري هذه كأن يكون عالجا مفيرًا ملرض من  
 األمراض.

 ناك شجر  عظيمة الفائر  لك وألمثالك من أصحاب السكر ومن تقرمت هبم السن .ه 
 ما هي لعلي أستفير منها هلذا املرض املزمن الذي يصاحبين أكثر من عشرين عاما. 

فتسعر حيا  الرجل واملرآ  وتقضدي   ،إهنا تفيرك وتصاحل ما بني األزواج متقرمي السن 
 ر بني األزواج كباة السن.على اخلصام الرائ
 وهل هذه احلالة بني األزواج قرمية من أيامكم؟ 
 نعم إهنا الطبيعة البشرية. 
 أيها الصاحب عرفين عليها قبل االفتراق أو النسيان. 
مث دق  ،وةائحة عطرية طوهلا  ةاعان إ ا مجع من وةقها وأغصاهنا ،هناك شجر   ات منظر مجيل 

 ءها ومكثت العصاة  حىت جتف.وُعصر ما
 وكيف استخرمها بعر؟ 
 مث يشربه. ،يأخذ منها اإلنسان مقراة دانق أي)ملعقة صغري (ويضعه يف نقيع من العنب أو التمر 
 األمر سهل ولكن ما الفائر  بعر هذا العناء؛ هل يشفي من مرض السكري؟ 
 ه لتقوية الذكوة .حنن يف زمننا ال نعرف السكر ولكن نستعمل 
 فهل يساعر كباة السن؟ 
إن القضيب يشتر معه وجيامع به الرجل لو شاء يومه أو ليلة كاملة وال يترفق منه املاء وال حيس  

 الرجل بتعب وال ضعف.
وال يكون هناك إنزال وال يزول االشتراد إال أن يقف اإلنسان يف ماء باةد إيل نصف صرةه ملر   

 ساعة.
 هل نأخذه بعر  لك للطبيب وال سيما مرض القلب؟ 
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أبرا ال ينال مستعملها ضعف وال عناء وال مرض وإن كان عمره ألف سنة ممدا نعدر    
 ومائة سنة مما تعرون أنتم.

فأخربين عن هذه الشدجر  وأعاهدرك أن    ،واهلل إنك لتنال براء  اختراع على مستوي العامل 
 براء  اختراع.تكون لك 

لعرم حاجيت إليها منذ زمن فإين مل أةقبها ولست أدة  هل زالت مع األشجاة أم هلدا   
 بقية باقية.

وتعز مدن   ،وتكثر من النسل ،وتنال األجر ،وتسعر البشر ،لعلك جتر هلا أثرا لتصلح بني األسر 
  ل أمام قرينة العمر.

 لعلي أجرها وأهريها لك.سأحرص على العثوة عليها ف 
  كرت بعض الشجر القاتل؛ فهل هناك من شجرات منجيات؟ 
فإ ا احلية تقذف مسها فيصري السنوة أسدودا فيسداةع إيل    ،ةأيت حادثة بني حية وسنوة  

 مث يعود لصراع احلية وهكذا حىت قضى عليها السنوة. ،شجر  فيحتك هبا فيذهب السم
 اك شجر  لعالج احلمى.وهن 

 ما زال مرض احلمى يفتك بالبشر وأنتم اكتشفتم شجر  تعاجلها. 
 املشكلة والقضية أن التراكم املعريف غري موجود يف العامل العريب. 

 فلو دونا معاةفنا لتراكم لنا علوم كثري . 
 ما أوصاف هذه الشجر ؟ 
 الطويل.هي نبات له وةق وليس ب 
 كيدف استعماله؟ 
 مث يطبخ فمن أكل منه زالت احلمى عنه بأنواعها. ،حيفر عن أصله وهو مسترير ويقشر 

 لعلك تعثر عليها وترشر الناس الستخرامها وتنال الثواب واألجر العظيم. 
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فإ ا  ،صغري  وأةض منبسطة واسعة كنت جالسًا مع صاحيب العمالق فوق تل ةملي مطال على هضاب

 الطيوة الضخمة حتلق قريبا منا حىت فزٌعت وٌخفت أن ختتطفين وال قرة  لصاحيب على الرفاع عين.
 ما هذه الطيوة؟ 

 هي نسوة أو صقوة أو عقبان. 
 أال تعرف هذه الطيوة وتفرق بينها؟ 
 إنين هبا جاهل. 
 هذه العقبان. 
 فإ ا هبا ترنو أقرب فأقرب حىت حجبت عنا السماء. ،إهنا أظللنا وكأهنا تقف فوق ةؤوسنا 

 أال تقف وترفع عقريتك لعلك تفزعها عنا وهترب قبل أن تنقض علينا. 
 ال ختف فنهض صائحا فولت هاةبة ولكنها مل تلبث أن عادت بالقرب منا. 

فاجتمعت  ،يرا فإ ا هبا تتنزل ةويرًا ةويرا فوقف العمالق وإ ا ببعري ميتإهنا ةأت هلا ص 
مث هو يقتدرب مندها يف هدروء ويالمدس      ،عليه و هب إليها العمالق فلم تفزع منه وأخذ يقف قريبا منها

ون ويفزعين هبا فأدةكت أن اهلل سخر كثريًا من هذا الكد  ،مث عاد يل بأحرها ليراعبين هبا ،وحيتضنها ،ظهوةها
 لإلنسان.

 فكيف لو أنتزعك إيل السماء؟
وسخرها اهلل لنا ولعلنا ال نفتدك   ،وكل منا حيب املعايل والعلو ،وكل منا معمر ،كل منا عمالق 

وقر منحهدا   ،فتحمل طفال وتصل إيل أعايل السماء حىت تري معامل هذا األةض كلها ،وهي تاة  تغضب ،هبا
 ا من علو شاهق يعلو كل ما فوق األةض.اهلل نظرا ثاقبا ترةك فريسته

 هل استطعتم ترويضها واالستفاد  منها؟ 
إهنا ال حتاول أن تصير وإمنا تقع على املتهالك أو املقتول حىت منسك هبا ونروضدها شدهر    

الدذئاب  هي تفتك بالغزالن فإ ا طال جوعها فتفتك بالصبيان و ،فتكون أفضل الطيوة وأقواها الطيوة للصير
 وهي ال تأكل قلوب الطري. ،وهي ختاف اإلنسان

 والصقوة. ،والنسوة ،واخليل ،إنه طائر عجيب حيمل صفات األسود 
 كيف سرعتها؟ 
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 إهنا تتغذي يف العراق وتتعشى يف اليمن وةمبا قطعت املشاةق واملغاةب يف يومها. 
 ن.هذا ليس بالغريب فالطائرات جتوب الكو 
 هل هناك فواةق بني النسوة والعقبان؟ 
 لكن النسوة ال ميكن ترويضها. ،إهنا ختتلف يف طباعها ومناقريها ويف أحجامها 
 أيهما أكثر طريان وأكرب حجما؟ 
 إهنما متقاةبان. 
 فأتت الطيوة من كل حدرب  ،قر نفقت إبل ملرض أمل هبا وال تعرف كنهه ،كنت فوق جبل 

فرأيت ضدخامة   ،وأتأمل يف هذا املنظر الرهيب ،حىت خشيت ولكن املنظر جعلين ألتجئ إيل كهف ،وصوب
 ،وهدي مسداملة ال متصداةعة    ،يف مجاعات ومجاعات ،الطيوة وتنوع أشكاهلا وأخذت تلتهم من اإلبل امليتة

حتاول اهليمنة على البقية  وأخذت ،حىت إ ا أتت الطيوة والسباع على اللحوم ،وعاودت التأمل يف أيام متعرد 
وةأيت أن الطيوة  ،وإمنا ختشي الضباع ،فإن الطيوة الضخمة ال ختشي األسود وال النموة ،فتبني يل أموة كثري 

فإ ا شدبعت   ،وختادعها الصقوة والباز خيفة االنقضاض والطريان ،أمم متعرد  فمنها العقبان تتنافس مع النسوة
 منها الوحوش والطيوة. النسوة فإن قرةهتا تضعف وتقترب

 لسجلت مشاهر غريبة ومتنوعة. ،إنه مشهر لو كان معك آله تصوير كما اكتشفا يف عصرنا 
 لو إن اآللة هذه معي وأصوة مشاهرايت عرب ألفي سنة. 
 إنك مترنا مبعاةض جتوب الكون ويطلع عليها ماليني البشر وتبهر اجلميع. 

 وحتليقا يف الفضاء؟ ،ضخامة ،عقبان والنسوة مها أعظم الطيوةوهل ال 
 أعجب الطيوة اليت ةأيتها يف السماء هي العنقاء. 

 ووجود اخلل الويف. ،نسمع هبا ونقول عنها من املستحيل ةؤية العنقاء 
ها يف السماء أكثر من شرير  البياض وتشع أنوة ،يرو  لنا أصحاب احلكايات: أهنا أمجل الطيوة 

 وصرةها مشع كالذهب. ،طائراتكم
 وهل مسعت عن مكوناهتا اجلسمية؟ 

 وهلا  وائب كذوائب النساء. ،إهنم ينقلون هلا صوةًا فوجهها وجه إنسان 
 وكيف تكون أةجلها؟ 
 إهنا هلا ةجالن كالسواةي الضخمة. 
 وهل اجلنحان يرفعاهنا؟ 

بل هلا عرد من األجنحة يعلو بعضها فوق بعض ويتجاوز بعضها بعضدا حدىت متدأل     
 بل هلا أيري كثري  وأصابع كثري  حتمل ما ترير وختتاة من احليوانات والثماة ما ترير. ،الفضاء
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 إهنا من العجائب. 
فلما أحضرت  ،م عليه السالميروون أهنا مل تلن جوانبها إال ألثنني من البشر أحرمها آد 

 عنره ٌأعجب هبا وجبماهلا وحسن تصويرها.
  كرتين بطيوة اجلنة وبكي على اجلنة وحياهتا. 
 وهل هي معمر  حىت ال نيئس من ةؤيتها؟ 
 سأهلا آدم عن عمرها. 

 ألفي سنة. 
 ومن اآلخر الذي ةاءها. 
وانات وكان األقوام القرمية تراها حملقة يف الكون فهي تطوف خضعت لسليمان مع الطيوة واحلي 

 العامل.
 لقر قلرها العلماء املعاصر مبراكب الفضاء فهي تروة حول األةض عشرات املرات يف يومها. 
 كلما عال اإلنسان أو الطري صغر ما حتته حىت خيتفي. 
 وهل تكرب السماء حني يرتفع الطري ويقترب منها؟ 
مل أجرب  لك ولكن هناك من يزعم أن الطيوة اةتفعت به حىت مل ير األةض ومل تكرب السدماء   

 أمامهما.
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فقر حضرت منتر  األمدري عبدرالرمحن    ،أخذتين األسفاة ملتابعة األخباة من املثقفني والعلماء األبراة

 ،برالرمحن واألصرقاء والركتوة/عبرالرمحن الشبيليالسريري يف منطقة اجلوف برعو  من الركتوة/ زياد بن ع
 الركتوة/فالح السبيعي.

وجهدزت   ،فلما عرت إيل تبوك ،والتقيت بوكيل إماة  اجلوف: األستا  أمحر آل الشيخ ومجع غفري
 واالسدتراحات  ،عربيت والتقيت بالعمالق يف مشال مرينة احلجر املنحوتة: تلك املزاةع وجبانبها املباين األنيقدة 

 اجلميلة وكنا يف اجلانب الشرقي منها.
والشعاب متدوج   ،فالسهول ةياض خضراء ،أنظر إيل هذه املزاةع الضخمة 

 والرمان. ،والربتقال ،والليمون ،بالنخيل
اةعي فأين أنت من مز ،وما ترونه كثريًا نراه قلياًل ،يا عزيزي إمنا ترونه كبريًا نراه صغريًا 

وسنابل احلبوب املتماوجة وجراول املياه اجلاةية وأيامندا مدع    ،ومزاةع أقوامي فالكثافة من األشجاة املثمر 
 ،وتتساقط عليهن الكدثري  ،الفتيات األنيقات الرشيقات حيملن فوق ةؤوسهن املكاتل فيجنني القليل من الثماة

 ،تستوقفهن وبأيريهن أكرب الزهرات وأمجلها البيضاءوالوةود واألزهاة  ،وأما أمجل الفتيات واألشجاة حتتضنهن
 واحلمراء وةمبا نال أحر الشباب هرية وةدية. ،والزةقاء

 واإليطالية وال إيل مصانع العود. ،لسنا يف حاجة إيل قنينات العطوة الفرنسية 
 إنه االكتفاء الذايت الذي سخره اهلل لكم. 
 يف بيتها. إن املرأ  تصنع  لك 

 والعنب؟ ،والرمان ،والتموة ،كيف كان أحجام الثمرات 
 فينقطع قلبك حسرات على املاضي اجلميل. ،أمحر اهلل على أنك مل تر هذا التفاوت 

وأنقذك مدن كدل    ،واألجر الكبري ،وأنت أمحر اهلل على العمر املرير الذي أوةثك العلم الوفري 
 طري.موقف خ

 ما أكثرها وما أةهبها. 
 إنك أمواج من اخلواطر واملعاةف وحىت ال ننسي سؤايل عن أحجام الثمرات. 

يلتهمون الغذاء مبدا   ،ضخمة األجسام ،إن أقوامي أمم سريعة التكاثر ،سبحان اهلل القرير املقرة 
فإن عنقود العنب ال يقرة عليده إال مخسدة ةجدال     يعادل غذائكم ثالثني مر  فقرة اهلل لنا ضخمة الثمرات
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ومثاةكم صدغرت   ،وأنتم حتملونه يف أكفكم مع صغر أيريكم فأنتم تضاءلتم ،مث حيملونه ،يضعونه على خشبة
وأم ا التموة فحرث وال حرج فالنخدل   ،وأما الرمانة فإ ا نزع حبها فإن شطرها يرخل فيه مخسة ةجال ،جرا

 ومتعرد  وقل مثل  لك عن الثماة األخر . ،عضخم اجلذوع وكثري  الفرو
 إ ن كيف كانت احلبوب من القمح والشعري وأشجاةها؟ 

 إنك ال تتصوة ضخامة الزةع فهو أقرب إيل أشجاة الليمون والربتقال والرمان اليوم. 
 وكيف مقراة احلبة من السنبلة؟ 
 ال تقل كيف مقراةها ولكن كيف حجمها. 
كيف 
 إن حبة القمح متاثل بيض النعام. 
 وكيف تطحنوها؟ 
 ،يف زمن آدم وأبنائه كانت لينة يأكلوهنا برطوبتها وهي ألني من الزبر وهي  ات حالو  كالعسل 

 مث أخذت يف التصلب ولذا مت اكتشاف دقها وطحنها.
 فهل ةأيت هذه الثمر  للقمح يف طوةها األول؟ 

واملاء الدزالل   ،مل أدةك  لك وإمنا هي كرامة آلدم عليه السالم وبركة يف األةض البكر 
حىت زمن عيسي عليه السالم فكان تناقص مثر  القمح والشدعري مدن    ،وتطوةت أحجامها يف مراحل متعرد 

 وختشع هلا عقوهلم. ،املشاهر اليت متأل حريث الناس ويتفكرون فيها
جوانيب هتتز واألمل يعتصرين حني أقاةن بني مثاة املاضي واحلاضر ليس يف األحجام  إن 

 فقط ولكن يف املذاق واجلمال مع األحجام.
 كيف تطحنون هذه الثماة من احلبوب؟ 

أدوات الطحن متواجر  حتت قرة  كل فرد فاحلجاة  متواجر  فالفرد ميسح احلجدر املسدطح    
 مث يسحقها وهكذا خيرج الرقيق. ،  الصلر  بيره فيرق احلبوبويأخذ احلجر
 هل هذه وسيلتكم الرائمة؟ 
فاحلاجات األويل لإلنسان كثري  فيلهم اهلل  ،حنن العماليق أهل التطوة فكل شيء نبتكره وخنترعه 

 الناس لضروةياهتا فيبرعوهنا بعقوهلم.
 ما أدوات الطحن اليت اهتريتم إليها؟ 
وكل بيت فيه  ،أواًل اخترعوا الرحى وهي املصانع املتنقلة املتواجر  يف املرائن ويف الرباةي والنزل 

 ةحى.
 هذا ال يكفي. 
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فاإلبل تروة هبا والبغال والبقدر فدتطحن الكميدات     ،ةأيت ةحى ضخمة تروة هبا احليوانات 
 الكرب .

 حى.أدةكت بعضها وكانت أمهاتنا تطحن على الر 
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 وقر كان يف استقبايل ملوعرنا. ،ةحب ىب العمالق عن بعر

 السالم عليكم فرد التحية بأحسن منها وهو أكثر إشراقا وابتساما. 
 ومنازلك. ،إنك تنعم يف بالدك األويل و كرياتك األويل 
 كل منزل يألفه ألفيت وحنينه أبرا ألول منزل. 
 خيطر يف بالك البيت اجملاوة ملا أوةدته عن املنزل.أمل  
 بلي نقل فؤادك ما استطعت من اهلو  فما احلب إال للحبيب األول. 
 ،واهلل لو عشت يف  لك الزمن وةأيت الفتيات وحادثتهن وةأيت لطافة القول ولطافة املنطدق  
جامعات النداس بدل    ،فالنساء زةاعة احلب ،قاةبواحلب والفراء والتفاين خلرمة األخوان واأل ،ومجال املنظر
 والنساء مطفئات النريان. ،اخلصماء

 فهل أنتم تنصفوهن أكثر منا. ،واهلل إنك منصف للنساء 
 وإنصافًا منكم هلن. ،نعم إننا يف األغلب األعم أكثر تقريرًا 
 فهل املرآ  هلا أمالك؟ 
 م والبقر.نعم هلا أمالك من اإلبل واألغنا 
 أنت تفتح يل أبوبًا للحواة.  

 ويتصرفن كما يتصرفون؟ ،هل متلك النساء كما ميلك الرجال 
 أما مسعت باملرآتني املشهوةتني أيام صاحل اليت خلرا امسيهما بالباطل معا  اهلل منهن. 

 الف الروايات.ةمبا جنرمها يف طيات التاةيخ باخت 
وهلا مال كدثري مدن اإلبدل     ،إننا تواةثنا حكاية املرآتني فإحرامها عجوز مسنة يقال هلا أم غنم 

وملا تأثرت بالناقة اليت تشرب املاء يوما وتتركه يومدا وكدذلك    ،واألغنام والبقر وهلا بنات حسان مجيالت
واسدتمالت   ،صاحل فكرهت الناقة وحاةبت صداحل كسرت جتاةهتا من األلبان بعر أن اكتفي الناس بلنب ناقة 

 الشباب الفاتك الفقري ببناهتا فهي أعلنت زواج كل من يقتل ناقة صاحل عليه السالم أو يؤ يها.
 لكن كيف متتلك املرأ  املال. 

 فكل ما زاةت األخوان أو األعمدام  ،مث تأتيها اهلرايا من أقربائها ،إهنا ُتعطى من مهرها 
 أو األخوال فإهنا تعود باهلبات واهلرايا.
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 ما ا تفير شاه أو شاتان أو حاشيًا من اإلبل؟ 

فالعطاء عنرنا من األخو   ،أنت دائما نظرتك من واقعك الفقري القليل حنن أكثر مااًل وأيسر حااًل
 ئة من الغنم وةمبا أجتمع معها بقرتان حلوبتان.ال يقل عن عشر من اإلبل وما

 فكيف إ ا اجتمعت من عرد من األخوان واألخوال واخلاالت. 
 وهل ترث املرآ ؟ 
 نعم إهنا ترث ولكن بال قانون. 

 وهل تعمل املرأ ؟ 
ات أو اخلرم والعجدن  دوة املرأ  كبري فهي اليت تقوم حبلب األلبان مع معاونيها من البن 

 وجتمع الثماة. ،وحتصر
 فتكون ألبانكم من اإلبل والبقر واألغنام كثري  جرا؛ فكيف تستهلكوهنا؟ 

فيؤكل  ،وأقط  ،إننا نشرب الكثري وتقوم النساء بتحويل األلبان إيل زبر ومسن وأجبان 
 ةبيعا ويرخر صيفًا وشتاءًا.

 ر  اليت ناصبت صاحلا وناقته العراء.حرثين عن املرأ  األخ 
إهنا مشهوة  بابنة احمليا وهو سير يف قبيلته ميتلك هذا الوادي الكبري الطويل لترعي فيه إبله وغنمه  

وبقره وهذه املرأ  مجيلة عاقلة مربر  متلك أموااًل ال حصر هلا من اإلبل والبقر والغنم وتزوجت ةجداًل عداقاًل   
 ،فلما أٌةسَل صاحلًا نبيًا وظهرت الناقة تعرضت أمواهلا للكساد والظمدأ  ،ا أكثر أمواال منهشجاعًا مربرًا لكنه

 فحاةبت صاحلًا عليه السالم وهلا بنات أيضًا. ،وقلة املرعي
 املرأ  هلا دوةها. 

فاستقطبت عردًا من الشباب واشترطت للزواج معادا  الناقة وصاحل وكان زوجها وحر اهلل  
فعلمت بذلك وحاجته وحاولدت   ،وأخذ مينح املوحرين املال إ ا ضاقت عليهم املواةد ،ع صاحل عليه السالمم
فخريته بني األموال وإعادهتا أو حجدب   ،ولكنه مل يستطع وحاول ترضيتها عنر القرة  ،وطالبته بأمواهلا ،ثنيه

 وحني مل يلب طلبها حجبت أوالده عنه. ،أوالده عنه
 فتك هبا؟هل ضرهبا و 
 مث احلكومة إيل ةجال معرفني بالقضاء. ،ال إمنا هو احلواة 
 هل هو أمر شرعي مع صاحل؟ 
النيب صاحل مل يتمكن من نشر التوحير أوال فلم تظهر له شريعة مثل شريعة حممر صلي اهلل عليده   

آ )صروف بنت احمليا( أن تنداحره أو  وإمنا وضع احلكومة الثالثية ُعرٌف تعاةف عليه القوم فطلبت املر ،وسلم
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حتاوةه أو حتاكمه عنر ثالثة قضا  فرضي زوجها ولكن األمر مل يسر على ما يرام فهي متيل إيل قاضي معاةض 
وبعر هدذه   ،مث طلب قاض خاةج عن األحزاب كلها فرفضت ،لصاحل عليه السالم وهو مييل إيل قاض موحر

 وياء.ترخلت القوي فجاء هلا احر األمراء األق
فرفعت األبناء ألبيهم ولكنها ناصبت صداحل   ،األوالد سيعودون ألبيهم برضاك أو غضبك 

وحاولوا مطاةد  صاحل  ،وقتلوا الناقة ،وقر اجتمعوا مع فريق املرآ  املسنة ،العراء واسترةجت شبابًا لقتل الناقة
مث غشيتهم  ،م فهم غشاهم الصفر  يف اليوم األولولكن اهلل سلمه النشغاهلم بتغري ألواهنم مصادقا لوعر صاحل هل

 مث غشيتهم السواد فهلكوا. ،فكانوا أكثر أملا وتصريقا لوعر صاحل عليه السالم ،احلمر  يف اليوم الثاين
إنك منحتنا بعرب وعظات كثري  وعادات قضائية اجتماعية ما زالت متواةثة بني القبائدل   

مث أنتم تنصفون املرآ  وهي تعلم حبقوقهدا وطرائدق    ،ضاء الشرعي يف العهر السعوديحىت حتولوا منها إيل الق
 األخذ هبا.

إن املرء يعود للقوي بعر  لك فنحن أمام هيئة األمم فسلطتها على الضعفاء أما األقويداء   
 العرل البشري. مثل أمريكا ومن تسانرهم فهي تتجاوز جملس األمن وهيئة األمم املتحر  وهذا هو دماة

قبل أن نتجاوز  لك هم يروون عن فتا  مقعر  ال تستطيع السري وإمنا تزحف زحفا فقر  
محاها اهلل من العقوبة ومل تصب بأ   فهي الوحير  من القوم السليمة وليس  لك فحسب بل انفلتت أقرامها 

ولية وجهها حىت وجرت أقواما مل يصلهم وحتركت أعصاهبا وأخذت جتري بأسرع اجلري وهي ال ترةي أين م
 مث شربت ماء كثريا فماتت من فوةها. ،فأخربهتم مبا جري ،العذاب
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 فتأملنا الغروب. ،التقيت مع صاحيب على قمة جبال السروات اليت تنحرة على البحر

 إن الشمس كأهنا تتنزل يف أعماق البحر. 
 ،أهنا تتضاءل من عنرنا حىت ختتفي لتطل على أقوام أخدر  يف مسدريهتا  إن العلم كشف لنا  

وغروهبا يف عني محئة فهي عنر البحر تغرب هبذه الصفة وكذلك يف الصحراء وحىت على ةؤوس اجلبال فدإن  
 املنظر يكاد يشبه بعضها بعضا وهكذا دواليك.

تشري  فهذه احلالة يف البحر وهي ،ادها اهللهكذا أةاد اهلل هلا ولعلها يف موعر مع عباد  هلا كما أة 
 إيل وضع متفرد حيقق السجود للحيتان الذي ال نعلم كنهه.

 وهل كنتم تستفيرون من البحر وتستوطنوا سواحله؟ 
ونلج إيل أعماقه ،إننا نألفه ونستفير منه 
 . إنكم تستوطنون بعيرا عنه 
 وهل مائيت كيال بعير  علينا؟ 
فأننا نقترب منده   ،وهذا البحر كنا من ةواده شتاًء وصيفًا وةبيعًا ،حنن نقطع هذه املسافة يف يومني بل

 ،فإ ا جفت ويبست فتكون أعشاب اجلبدال  ،وةبيعة ينبت مبكرا فنستفير من أعشابه ،من أجل الرفء شتاءًا
 وأغنامنا وأبقاةنا. ،قر ظهرت وأزهرت فنرتفع إليها وترتع فيها إبلنا

 وهل أنتم بادية ةحل تتبعون الكأل كما كان أساليف؟ 
فكل إنسان له دوةه  ،ليس األمر كذلك إمنا حنن جنمع بني التحضر ونرةك احليا  الرعوية 

وله مواشيه اليت جتوب األةض وكذلك حنن منتلك مباين علدى البحدر    ،وبيوته من الطني والصخر وله مزاةعه
 رن ودوة يف الريف ويف مقرية من واحات املزاةع.كما أنتم متلكون يف امل

ويتلطمون عن ةوائحهدا فهدل أندتم     ،يكرهون األمساك ،إن قومي الذين أدةكتهم يف البادية 
 كذلك؟

ال تقاةن أقوامي بقرةاهتم وحياهتم بأحوال قومك الشعث الغرب فإهنم يف حيا  ةعويدة   
أمّا  ،عنهم لصغر أجسامهم وقصر خطواهتم وملعاناهتم فهم أشبه بالصير النافركاملة وهم ال يرون البحر لبعره 

 قومي العماليق فإهنم يرتادون البحر كل شهر.
 وهل تستفيرون من أمساكه وحيتانه؟ 
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هذه ليست غريبة عنا فهي جزء من أغذيتنا فقبل البحر حولنا كثري من البحريات الديت   
ولو أنك ةأيت احليتدان   ،مث إ ا أتينا للبحر فإن احليتان واألمساك متأل البحر ونصطادها ،اكنستخرج منها األمس

لتعجبت منها فهي أضخم من اإلبل والبقر وهو خيرج حىت يتعثر يف املياه الضحلة فنصطاده ومنكث فيه أيامدًا  
 عرير  بل جنففه وننقله إيل قصوةنا ومزاةعنا.

لن يأكلوه وهم يرحتلون إيل الشام وجيلبون منه احلبوب ومل يفكروا يف إن ةبعي لو ميوتون جوعا  
البحر وحيتانه وأمساكه وهذا حرمان هلم من مصرة غذائي مهم ولكن أقربائي البادية يف الساحل يستخرجونه 

 بطرق عرير  ويتغذون به ويرخرونه.
ف به األشجاة والغابدات  إن البحر الذي تراه مل يكن على هذه الشاكلة بل كانت حت 

والوحوش وكانت هناك حيوانات برية وحبرية معا بل جل احليوانات قادة  على العوام أليام عرير  وتتغدذ   
 فالوحوش واحليوانات هتاجر إيل أفريقيا. ،من البحر

  لك أمر عجيب! 
ج وتاة  تربك مجاعة لو ةأيت اإلبل وهي ختوض عباب البحر وكأهنا تستحم مثلنا وختٌر 

 على الشاطئ متجهة إيل البحر وأ كر إحر  اإلبل لنا انطلقت إيل البحر و هبت تقوم ومل تعر إلينا.
 فهل هي هاجرت أم التهمتها وحوش البحر؟ 

أما البقر فهي أكثر عوما وولوجا إيل البحر وكنا منسك بأدناهبا وهي تعوم يف البحدر   
 شباب نعمل سباقًا.وكنت وبعض ال
 أمل ختشوا من انرفاعها وهجرهتا إيل أفريقيا؟ 
 ال خياطر إال من يستطيع السباحة. 

وهناك خماطر أكثر فالتماسيح والقروش ختطف األبقاة واألغنام واإلبل فال بر  من اكتشداف   
 البحر قبل اقتراب احليوانات منه.

 ضون للمخاطر؟فهل تتعر ،إن مراكبكم صغري  
وهؤالء  ،وينقلون التجاة  ،إن املستوطنني الرائمني هم الذين ميلكون املراكب ويغامرون إيل مصر 

فهم يرون األشباح وتاة  حتميه األشباح أو احليوانات البحرية من العواصف  ،يتعرضون ملخاطر أشبه باألساطري
وتاة  يسدانر   ،لرياح وأخذ يسري مبقراة سري القاةبفيذكرون إن احلوت الضخم حال بني القاةب وبني تياة ا

 وكثري ما يتعرض القاةب لفتك وحوش البحر. ،حىت ال تغمره املياه ،القاةب
بعدر   ،أن قوما من مثود اجتهوا إيل الساحل بعر هالك الثموديني واستوطنوا السداحل  

كان خيرج هلم الشيطان من البحر ممتطيدا حوتدا   مضٌي فتر  العرب  والعظة ونسوا هالك قوم صاحل بالعذاب و
ةأوا فيه غرابة فظنوه إهلا وسجروا وهكذا كلما خرج سجروا له وكان الشيطان  وكرة اخلروج كل شهر حىت

 يستجيب لرعائهم بأشياء سخرها اهلل تعايل له.
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يل فجاءهم نيب أو ةجل موحر فرعاهم إيل توحير اهلل ولكنهم ةفضوا وعصوا أمدرهم ولكدن الدو   
 حاوةهم وجادهلم فلم يستجيبوا له.

 ما ةأيكم لو أين آمره فيطيعين؟ 
وأخذ عليهم العهود واملواثيق فرعا الرجل الصاحل الشديطان وخدرج    ،نؤمن لك ونوحر اهلل 

احلوت من البحر وعاهر الشيطان الرجل الصاحل أنه يؤمن به وملا خرج الشيطان على شاكلة احلوت الضدخم  
فأمره الدويل أن يندزل فندزل     ،ومعه مشهر ضخم من احلوت ،أحواتًا متعرد  وعلى ةأسه تاج ضخم ميتطي

له حني خروجه وظلوا ساجرين حىت عاد الشيطان املتلدبس   واستجاب للويل ووحر اهلل ولكن القوم سجروا
ادهلم الويل الصاحل وج ،باحلوت إيل البحر فنهضوا بعر طول سجود وةفضوا االستجابة ونقضوا العهود واملواثيق

طوياًل لكنهم عتوا وتكربوا فأهلكهم اهلل بأمواج عاتية وعواصف مطرية فيها ةعر وبرق فرحف عليهم البحدر  
 وهلكوا مجيعا.
قر دعتين إيل استمطاة  اكرتك الراخلية حول مزيدر   ،إن هذه املعلومات عن تآلفكم مع البحر 

 من تعاملكم مع البحر.
 ؟  لساحل يف ةحلة ساحلية أو حبريةترير أن جنوب ا

 ،أمتين أن نتحاوة على شاطئه وبطاحه اجلميلة وتربته النظيفة وأمواجه اهلادئدة  
 ونسماته اللطيفة ومر ه وجزةه.

 احلمر هلل هذه األيام هادئة ليست من أوقات الرياح اخلماسية. 
 إال أن يرير اهلل. 
 ،ة  اهلل وإةادته ولكىن أحترث عن السنن واألوقات اإلةصادية كمدا نسدميها  ال ةيب يف قر 

 فنهضنا من جملسنا.
لعلى أةاك وأنت تنقض ألة  سرعتك وتعثرك يف اجلبال فانطلق مودعا وكنت أةقبه فإ ا هو  

لم يلبدث أن  ف ،يقفز من صخر  كرب  إيل صغر  أخر  وتاة  يطأ احلجاة  الصغري  فإ ا هي متير حتت أقرامه
 تواة  عىن.
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التقيت وصاحيب العمالق يف سفح جبل )شاة(  لك اجلبل الشاهق املطل على البحر األمحر وحنن ننظر 
إيل الساحل املمتر مشااًل وجنوبًا وكنت أتباهى عليه باملرن العامر  ضبا، وامليناء مشاهلا ونري معدامل املدويلح   

 ومعامل اخلريبة وشرما.
 أين أنتم من البحر وجواةه وةكوبه وأسفاةه؟ 

ليت معي صوةا للماضي اجلميل، والعمران الكثيف واألبنيدة يف وسدط الغابدات،     
فأنت ال تري إال قرية تقترب منها بلر   ،واالمتراد األخضر مينة ويسر  على طول الساحل الغريب وكثر  البشر

 فة الشجر ممتر .أو قرية وهل هذه الغابات وكثا
ولكن األقوام يدذهبون   ،من إيالت )إيلة( حىت ينبع اليت وصلت إليها ومل أجتاوزها زمن الغابات 

 حىت املخالف السليماين إقليم جازان وكلهم يذكر مسقط.
 فهل التواصل عن طريق الرب أو البحر؟ 

 كالمها. 
 إ ًا تصنعون السفن والقواةب. 
 أومل ترثوا املواين هذه أم أنتم الذين استحرثتموها أم أولئك الغزا  استحرثوها كما يزعمون. 
 أظنها منذ عهر متوسط أو قريب؟ 
إننا منتلك مقومات السفن، فهي من األخشاب الضخمة واألشجاة القوية  ات اجلذوع الصلر ،  

ب وهذه املواين كانت أكثر عماةنا وكثافة سكانية وعدردا  وكنا نعمل فيها ونشطرها ونبين هبا السفن والقواة
 وهي تتقاةب يف القر  املتواصلة، فهذا ميناء الوجه وهو أقرم ميناء للثموديني.

ألنه الوجه البحري، وحنن أقوام مثود الذين علموا احلضاةات) حنت اجلبال( وتناقلتدها   
 احلضاةات عرب الشام ومصر.

ين بنوا قوهتم على أنقاض حضاةات العرب وكون اإلغريق هلم جمرا علميًا وفلسفيًا وقو  الذ 
ضاةبة وهم الذين سجلوا التاةيخ، فكتبوا أجمادهم وبطوالهتم واستولوا على الرواية التاةخيية، فنسبوا إليهم جّل 

 حضاةات الكون حىت الصني.
 إنين أميل مع ةوايتك. 
 إهنا احلقيقة. 
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اجلرير الذي من حريثك من العمران ال االستعماة احلريب استعماةكم للبحر وجوبكم أطرافده   
 والتاةيخ حيصره للغرب منذ)بطليموس(ودولة األطاملة.

فهم ينسبون هلم كل املواين على ساحلنا هذا براية من إيالت ومقنا، واملويلح اليت مسوها )لويكة  
والقالع حوهلا والوجه وهناك مرافئ صغري  بني املرن  ،وضبا ،ياقوت احلمويكو ( ومينا )ضبة( كما يسمها 

 الساحلية.
فنحن  ،أتظن اجلاهليني الذين سبقوكم بقرنني أو أقلهم أقرة منا فهم يذهبون إيل احلبشة 

م القصري  وكأننا أقوي منهم وأكثر التصاقا بالبحر وأعماةنا ختولنا ألن نبعث زمنا طويال وليست مثل أعماةك
 مل نغب إال أياما.

ملكوا أفريقيا وزجنباة وتظن أننا مل نصل إيل تلك الرياة إن لنا قبائدل هداجرت إيل    
السودان واحلبشة كما لكم قبائل هاجرت بعر اإلسالم إيل مصر وليبيا وتونس وإيل املغرب وموةيتانيدا وإيل  

 السودان واةترييا والصومال.
إن البحر األمحر )حبر القلزم( كما كنا نسميه جممع ألشتات البشر من العرب واهلندود   

 واألشوام واملصريني واإلغريق.
وقدر   ،ولو ةأيت أطراف جيوش  ي القرنني حني عاد من الغرب جبيوشه اليت أ عنت له 

قواةب تفر إليه مذعنة مبايعدة حدىت أن األمدراء     كر لنا األوائل املعمرين كيف أن أهل املواين والسفن وال
 والسالطني: امتطوا البحر وسلموا له.

 إنه تاةيخ يف طي النسيان. 
إن التاةيخ مل خيلر للساحل وال للبحر وال للمواين إال بعر أن كانت الغلبة لليوندانيني الدذي    

وهم قر وجروا املواين جداهز    ،و وا على التجاة اخضعوا املواين لقوته احلربية حني غلبوا على البحر، واستح
 هلم ولكنها شبه مهجوة  للتحول بفعل احلوادث والكواةث.

تلك املوجات يف سنني معرود  وغزوات وقتية وسرعان ما يضعفون ويتركون املدواين   
هتم: إهنا أشبه بالغداةات  حىت هتلك احلاميات فيها وكم من مر  حاصرهم أهايل الساحل واستولوا على ممتلكا

 الربية على أعايل احلجاز فهم يأتون يف محالت عسكرية ويستوطنوها زمنا يسريا.
 فلما ا  كرهم التاةيخ وكان أسالفك يف نسيان من التاةيخ؟ 
أما حنن قوم ال تروين لنا وال تراكم علمدي   ،هم قوم يرونون ويكتبون، وينشرون العلم واملعرفة 
 اةخيهم احلافل باألحراث واحلروب والنوازل الزمنية.مكتوب لت

 معين  لك إن عنركم مواين ومراسي حبرية. 
هي كثري  تنمو املواين ومرهنا مع الرول املستقر ، وتتضاءل زمن احلروب والصدراع الدراخلي    

 فالوجه أزدهر يف زمن الرولة األشوةية حني كان منفذا حبريا هلا. ،للرول
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 ر األمساء أجنيب وليس بعريب.أكث 
أنتم أخذمت األمساء من القوم احملتلني وهم أحرثوا أمساء تناسب لغتهم أو حرفوها أو كان أدائهم  

 اللفظي هو الذي غلب على الكتابة.
 وهل املرن الساحلية أكثر ازدهاةًا؟ 
هي مركز جتاة  يفرون إليها مدن  إن املرن الساحلية أكثر ازدهاةا وتأتيها السفن والقواةب، ف 

 الراخل بأنواع من املنتجات اليت يرغب بشرائها جتاة البحر.
 وهل لريكم ما حتتاج إليه األمم األخر ؟ 

إهنم مييلون إيل مثاة األشجاة فهي زهوة وهي غذاء، وهي دواء وأنتم اآلن تعرفون   
، وعنرنا أضعاف  لك وحنن نكون لنا صيرليات عالجية مدن هدذه   الشيح والقيصوم، واجلعر  وشجر  ألبان

 األشجاة ويبعثون هبا إيل تلك املرن الساحلية.
 هذه أشبه بالتوابل من اهلنر. 
 أكثرها كان عنرنا وعنرنا شجر له خصائصه العالجية وفيه أنواع للنظافة برال من الصابون. 

وجلود الفيلة وصاحب  ،صواف واجللود، والفواكه اجملففةوكان الطلب كثيفا على األ 
القرن الوحير إن األسواق مملوء  ومزدهر  وعروض التجاة  كثري  وكذلك نستقبل ألوانًا كثري  من عدروض  

 التجاة ، كاأللبسة، واجلرير من األوةاق الشجرية، والتوابل احلاة .
 العرب ومن أفريقيا واهلنر وأوةبا؟كيف تكون عمالت األجناس املختلفة منكم أنتم  
 أن البيع باملقايضة يف أكثره، فهم يبيعون أنواع السلع بأنواع أخر  وبالذهب والفضة. 
 هل تري اآلن من معامل البلرات والقر  األخر  اليت كانت يف زمنكم؟ 
وأنتم تروهنا ولكن مل تقفدوا   إهنا كثري  ولعل أطالهلا ما زالت متناثر  يف الساحل وقريبا منه ،نعم 

 عنرها وتستنبطون منها سري حيا  املاضي.
 فيك الربكة لعلك تكشف لنا عن بعضها. 
متهرمة اجلوانب، أو مبعثر  أو على شكل حائط فإهنا من بقايدا القدر     كل مباين من أحجاة 

التصحر كيف فعل فعله ومن، مث ضدعفت   فأنت تري ،واملرائن، والكثري أنرثر مع فقران املياه ومقومات احليا 
 مقومات احليا  حىت املرن الساحلية تضاءل عردها وقل سكاهنا هلجره الناس إيل الشام ومصر.

 إن املؤةخني يرون أن البطاملة هم الذين بنوا املواين واملرن من حوهلا. 
 ، وهم حوةوا األمساء عدن  إن املواين مزدهر  وهم الذين يفرون إليها لعروض التجاة 

طريق املشافهة، مث الكتابة وهم مل يؤسسوا ميناء واحرا بل وجروها قائمة، فالعرب األوائل األقدرمون مثدل   
الفينيقيني والكنعانيني والليحانيني، قر أحيوا هذا الساحل وبنوا موانيه ومراسيه، وأبرعوا بصناعة قواةبه وسفنه، 

 : أطلقوا عليها مسميات حموة  أو جرير .فلما جاءت موجات الرول األخر 
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 هل يف زمنكم خضعت دولكم وسالطينكم إيل البطاملة والرومان؟ 
 هذا ليس واقعيا وإمنا ةمبا يأتون يف غزوات سريعة وهذا أمر متعاةف عليه بني األمم. 
ش، فهل تعترفون أنت شاهرت بناء بعض املرن احلجرية وحنت بعضها، وبناء مرينة البتراء وجر 

 أهنا فينيقية أو يونانية.
حنن بنينا احلجر وحنتنا حجراته يف اجلبال، مث حفر إخواننا مرين وبرأت صناعة النحت والبناء يف  

عهر سليمان بن داود فهو استعان باجلن، مث جاء األقوام من الرومان واألنباط فاتسع أمر العمدران احلجدري   
 وهتذيبه وبناء أعمرته ومساةحه.وانتشرت ثقافته وصناعته، 

أنا أةير أن أعرف مصراقية املقولة: اليت تقول: إن أقوامكم من العماليق والعرب البائر  والعرب  
 املستعرية مل مييلوا إيل ةكوب البحر وال جتاةته.

 أليس أقوامنا الذين  كرت من البشر. 

بيعة حوله فأهل الرباةي يعايشون الرعي والزةع وبناء املدرن وأهدل   كل إنسان يستفير من الط 
 البحر يستفيرون من البحر بل ويعشقون ةكوبه.

أنتم أهل تبوك والوافرون من داخل اجلزير  أمل تعشقوا البحر والغوص حىت أضدحت   
 ةياضة لكم.

هالة ويزعمون أن أمة من األمم هي املعلمة ومصرة فلما ا حيكم املؤةخون على األمم باجلهل واجل 
 والصناعة؟ ،احلضاة 

بل زاد الطني بله، فهم ينسبون  لك إيل التكوين العقلي فاألمة األوةبية صناعية واألمة العربيدة   
 ةعوية غري عقالنية وال قرة  هلا على التأمل واإلبراع واالكتشاف.

لية تصحب املتعلمني والعلماء، فهم مل يتخلصوا مدن النرجسدية   ما زالت اجلهالة اجلاه 
فالبناء العقلي ومكوناته متواجر  عنر كل البشر ولكن عملية التعليم والتربية والتدرةيب والتفاعدل    ،والذاتية

قر جنحوا يف  لك والرليل على أهنا ليست خاصية هلدم   ،ختتلف يف تفتيق املواهب وتكوين العقالنية فاالةبيون
جناح اليابانيني والكوةيني والصينيني واملاليزيني، وأصبح اهلنود مصرة بشري للتفاعل مع التقنية، إن اخلصوصية 

 العقالنية أكذوبة النرجسية.
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فقر عربت الطريق حنو صريقي على سلمان العطوي مرير مجرك امليناء األكرب يف  ،افترقنا يف جبل شاة

ولكن التقينا بعر صدال  الظهدر    ،ت أدةي عن مكان مبيت صاحيب العمالق يف هذه الليلةولس ،منطقة تبوك
وجبال صغري  وتبرو األحجاة املتنداثر    ،ومن حولنا شعاب ،لُقصر يوم الشتاء يف منت جبل شاة احملا ي للبحر

 وبقايا احلجرات.
البدواخر الكدرب    هل تفر إليههل بين أجرادنا ميناء كمثل هذا امليناء الذي نر  معامله و 

 كمثل هذه؟
إن األمر خيتلف فأنا أدةك أن منطقة تبوك أكرب من دول  لك الزمان وحندن ممالدك سدالطني     

فنحن أكثر نفرًا وعردًا ومااًل ولكن نفتقر توحير أموال الرول وامليزانيات املعلنة اآلن واخلطط الشاملة  ،متعرد 
 الكرب  مبوت السلطان األكرب.للرولة؛ فلذلك تنقضي الرولة 

ومل نتوصل إيل مولرات الكهرباء اليت تسري السفن وإمنا هدي   ،حنن منلك القو  اليروية لبناء السفن
مث أخذنا نسدري علدى    ،أمّا القواةب  ات اجملاديف فإهنا األكثر سريًا وعبوةًا للمرافئ القريبة ،خاضعة للرياح

 العمالق. فكان منظري مضحكًا جبانب ،األقرام
لعلك جبت هذه الرياة وأنت شاٌب قوي فتنهر العمالق واجتر نفسا طوياًل كرت اهتدز   

 ةوعًا وفزعًا.
هل تصرق أن يل أسر  هنا مكونة من امرأتني وىل أوالد كُثر؛ وكنا نستوطن الريسه ومزاةعنا  

 يف الفياض والرياض يف أحضان اجلبال؟
تباهي كثر  زوجاتك ففي جبال احلر  وحول جبال شيبان ووتر  كدرت  لفت ان 

وهندا تشدري إيل    ،هالك أسرتك حتت وقع الرباكني ويف احلجر أشرت إيل أماكن مزاةعك وأسرتك هنداك 
 زوجتني.

والزمن  ،فالسري عنرنا سريعًا ومتواصاًل ،حنن نر  هذه األماكن قريبة وأنتم تروهنا بعير  
 فاليوم واليومان عنرنا مثل الساعة والساعتني عنركم. ،طوياًل عنرنا

تتزوجون كثريًا من النساء؛ فاجلاهلية القريبة يف عهر الرسول حممر 
 كانوا يتزوجون عشر نساء وهم ةؤساء قبائل أو أفراد؛ حىت حرم  لك دين اإلسالم؟
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بكثر  فالرجل امليسوة احلال له أكثر من عشرين أمرآ  يبين هلدا داةًا  إننا نتزوج النساء  
 متباعر  عن زوجاته األخر؛ فتلر البنني والبنات.

 فهل يتزوج الرجل وهو مسافر؟ 
فاألمر ميسوة ليس هناك يف األغلب قيود على الدزواج وال   ، لك كثري ويأخذها معه إيل موطنه 

 ،وحنن نسمع حكاية إبراهيم عليه السالم ،منا خيطب عصرًا ويبيت عنر زوجته لياًلإ ،شروط وال تكاليف كثري 
فقر ةأته ووهبت نفسها له فتزوجها و هب هبا إيل جنوب سوةيا  ،حني تزوج ساة  وهو يف طريقه إيل الشام

 واألةدن وفلسطني وكان حيفر آباةًا يف دةوبه الربية.
ختياة الزوجة؛ وهل عنركم يف األحيان مر  للخطبة ولقداء  معىن  لك أنكم ال تقفون طوياًل ال 

 وتعاةف قبل الزواج؟
وإمنا االختياة يكون من املشاهر  والتعاةف الرائم بني الرجال والنساء يف اجلواة  ،مل نعرف  لك 

 فنحن نعرف بعضنَا بعضًا. ،ويف املزاةع ويف املراعى
 ،ن اخلاالت والعمات وبنات اآلباء من غدري أمهاتندا  حنن نتزوج من األقاةب كثريًا م 
 وقر تزوج يعقوب بن إبراهيم عليهما السالم األختني معا ومها أمهات أوالده. ،وبنات األخوان واألخوات

 مل تظهر لكم الشرائع اليت تقير الزواج. 
 تقاةب زهرًا وتعففًا.إن األكثرية مل يلتزموا بذلك وإن ظهر كثري من األفراد جيتنبون هذا ال 

 أنت تقرأ يف التاةيخ أسباب قتل حييي بن زكريا عليهما السالم. 
 قرأت ولكن مل أعرف احلكاية. 
 ،إن امللك يف زمن حييي بن زكريا كان متزوجًا امرأ  ومعها طفلة صغري  مدن زوجهدا األول   

فكأنده تدردد    ،ا ولكن املرأ  )الزوجة( أةادت أن يتزوج ابنتهافأحب امللك هذه الطفلة ومنا حبه هلا حبًا أبوي
 مث سأل نبيهم حيىي. ،وتعفف

فدربرت لده    ،حيىي إنين أةاها ال حتل لك فأحست املرأ  عرم إقرام امللك وأنه تأثر برأي حيىي 
من تنفيذه وال عود  عدن   قواًل ال بر   وأن امللك إ ا ،فهي تعلم أن امللك ال يرد للفتا  طلبًا ،مكير  كرب 

 فأمرت ابنتها أن ترخل على امللك يف جملسه حبضوة املأل. ،قراةه
 أةير منك طلبًا ال ترده. 
 لك  لك. 

فاهتز امللك واهتز اجلمع من حوله فهم يرةكون أن حيدىي   ،أةيرك تقتل حيىي بن زكريا 
وقر غلب على كيان امللك حىت ال يقولدون   ،كن جربوت امللك والشيطان يأزه أزاول ،نبيًا وهم يستجيبون له

فأمر امللك بقتل حيىي بن زكريا وجدر    ،قر تراجع عن قراةه لطلب الفتا  وإن كان جمهواًل يف براية األمر ،أنه
 .دمه وأخذ يترفق وواصل الترفق أياما وهرب زكريا فلحق به القوم فانفلق له جذع شجر  عظيمة
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 ،فرخل فيه واختفي عن أنظاة املطاةدين له وأخذوا يتأملون الشجر وأعضادها وأغصداهنا وجدذعها  
 فوجروا معامل شعره على جذع الشجر فقطعوها من وسط اجلذع.

وغريز  الغضب وجربوت السدلطان   ،إن هذه فتنة كرب  تعانق فيها كير النساء وتلبيس إبليس 
 وطغيانه.

 ن تصوةي وإياك.إن األمر أكرب م 
 أةسل اهلل هلم يف بيت املقرس خبتضر وقتل منهم حىت سالت الرماء. 
فكاد أن يأيت القتل على كل يهودي حىت طلبوا  ،ال أتوقف عن القتل حىت يهرأ حيىي بن زكريا 

 فاستجاب اهلل هلم. ،وتوجهوا ليحىي وطلبوا أن يهرأ جسمه ويقف نبع الرم منه ،اهلل الرفق
 ومرمر . ،وممطر  ،ومائجة ،وهادئة ،إن جنس املرْأ  سياسية 
 إهنا أخت الرجال فهم كذلك. 
 صرقت. 

فزواج األقاةب عنرنا يكون بعضده محايدة للقريبدة     ،لذلك حنن نعطف على النساء 
وا امرأ  دميمة وامرأ  وكم تزوج ،فكم ةجل تزوج مطلقة وأةملة ،وعطف عليها وضمها إيل احلماية والرعاية

وامرأ  مقطوعة من أسرهتا فال أب وال أخو  بل حىت املعاقات إعاقة خفيفة كل هذه ُيكلف هبا األقاةب  ،كبري 
 وعاة عليهم تركها.

فكان جاة يل تزوج ابنة عمه وهي دميمة من قبيدل الرعايدة    ،إنين أدةكت معامله عنر أقوامي 
ومسعت أن ةجاًل من بلي له أخت معاقة فحرث قومده   ،كانتهم االجتماعيةوالعطف وأجنب منها شبابا هلم م

 األقربني يف منتراهم الليلي إن أخته متلك نصف إبله وغنمه.
 أ ن لو تزوجت تأخذ أمالكها من عنرك؟ 
واهلل ال أمنع عنها شا  واحر  من حقها الشرعي فتقرم له من الغر أحدر ةجدال القبيلدة     ،نعم 

ظهره  مث طال عمرها وعجزت عن السري فإ ا بأوالدها حيملها على ،فأجنبت له أوالدًا ،ها وأخذ األموالوتزوج
 وقت اةحتاهلم.
أنظر إيل هذا املنظر ولو مل أدعمها باملال كنت  ،ألحر الرجال الذين عاتبوه على بذل هذا املال 

 أمحلها أو آمث يف ةعايتها.
قر كنتم جوةًا على النساء وحرمتم كثريًا من النساء مدن   ،وحضاةاتكمأمّا يف زمنكم  

 الزواج.
 مصرقا لرأيه لقر كثرت العوانس وكثر الطالق ويئست األةامل من الزواج. 

وتأوي إيل بيًت  ،أليس هذا ظلم للنساء أليس من حقها أن حتس باألمن واألمان واحلنان 
 وتلىب غرائزها. ،متلكه
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 هل عنركم من دةاسات تكشف عن أضراة هذه على النساء؟ 
 واحلرية من قيود األب واألخوان والزوج. ،النراء اآلن إلعطائها حرية االنتقال لوحرها 
 ترعون إيل جانب وتتركون جوانب أهم للمرأ . 
شرقًا وغربًا بعدر سدن    بائسةفكم من امرأ   ،هذه الكواةث إ ا جتاوزت احلر الشرعي الرباين 

مث ُتقذف قذفًا وواصدل   ،األةبعني وكم من امرأ  يف دول حرية املرأ  اختذت من عرضها املال وإشباع الغرائز
 قوله أمسع حكايات عن ابتزاز الرجل الغريب للمرأ .

ك عدرم  وكذل ،يشترط املتعة معها واالبتعاد عن كل مكونات األدلة وكذلك أال حتمل املرأ  منه
 أمل تكن املرأ  مستباحة خادمة ومستعبره تشاطر الرجل املسؤولية. ،التزامه املادي
 إن العامل يهو  باملرأ . 

 ،وتعلموهنا ،إنكم يف وطنكم هذا وبعض األوطان العربية ما زلتم ترعون املرأ  وحتموهنا 
 منذ والدهتا حىت وفاهتا. ،وحتفظوهنا ،وتودوهنا

 عسي املرأ  ما ترمر املرأ  أختها حبجج االضطهاد الفردي. 
فقر أعلنت بعض النساء  ،وهل املرأ  يف أوةبا أدةكت املأسا  قلت بعضهن وقليل منهن 

 أن برنامج االنتخايب للربملان يقوم على الرعو  لتعرد الزوجات وأن املرأ  هلا حق يف الزواج كما لآلخرين حق؟
 ًا سيأيت يوم تثوة املرأ  وتكتسح العامل حلقوقها.صرب 

مهال إن حضاةتنا املعاصر  وحضاة  الغرب فيها خريات كدثري  وقديم عاليدة  ات     
مصراقية وحىت املرأ  هلا جوانب خري من هذه احلضاة  الراقية ولكن املصراقية من حواة قضدية التكامدل يف   

 جوانب احليا  البشرية.
وااللتزام هبا  ،والقوانني ،واألنظمة ،والصناعة ،والتقنية ،املكونات املعاصر  من البحث العلمي إن 

 وتنفيذها وةقابتها تطيل عصر احلضاة .
وتتركون االلتزام بالعادات الديت لديس هلدا     ،لعلكم تأخذون هبا وتأخذون بالقيم الربانية معًا 
 مربةات شرعية.
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على مشاةف الساحل وداة حواةنا حوله كثريًا ومل نكمل احلواة لكندوز خدربات صداحيب    حتادثنا 

وقر التقيت  ،وقر عقرنا العزم على أن نصعر إيل أطراف حسمي اجلنوبية ونقف على أطالل )ةوافا( ،العمالق
لطريدق بدني   به يف وادي الرويان وعلى طريق )البغال( وعنر مرينة حجرية منرثر  وكأهنا مركز جتاة  على ا

 الشام وجنوب اجلزير .
 كيف صعرت هذا اجلبال احلاجز  بني البحر وحسمي؟ 

فهذا تصعر إليه القوافل مدن   ،كأنك مل تتعرف على طريق القوافل هذا وأشاة إليه بيره 
 الساحل وتنزل منه القوافل اآلتية من الشام.

 ليس يل دةاية. 
وكذلك تنقل عروض التجاة  من  ،التجاةية متر املرافئ واملواين بعروض التجاة كانت القوافل  

 هذا الساحل كثري اخلريات إيل الشام مشاال وبالد اليمن جنوبا.
 وهل تلك القوافل أشبه بالترانزيت أي سياة  النقل اليت ختتم وال تفك إال يف بلر خمصوص. 

باألسواق املتحركة فإهنم يتبادلون عروض التجداة  مدع    بل إن أصحاب القوافل أشبه 
 القر  والبلرات واملرن اليت ميرون هبا.

 كأنك خبري هبذه الرياة وطرقاهتا. 
إنين عربت طريق البغال هذا مرات متعرد   هابا إيل الشام وإيابا منه وكانت القوافدل كدثري     

وأبواهبدا بدني نعمدى ووادي     ،القوافل وحتميها أال تر  احلوائط وهناك أشبه باملراكز التجاةية واليت تستقبل
فهذه كانت حتفها األشجاة وهي متباعر  عن بعضها مبقراة قرة  القوافل على املسدري يف املرحلدة    ،الرويان

 الواحر  ويف هذه املراكز حاميات من املستوطنني وتاة  من الرول والطريق عامر بالقوافل ومركز جتاة  مهم.
 ما زال أبائي يعربونه بقوافلهم حىت ظهرت السياةات. 
 كيف كانت قوافلكم؟ 
 والبقر. ،والبغال ،وقر ةأيت بأم عيين عربات جترها اخليول ،إن جلَها من اإلبل  ات األمحال 
 إنه أمر عجيب كيف كانت عجالت تلك العربات. 
وال يغوص  ،مصقول حىت ال تعرقله احلجاة  ،ابإهنا مكونة من حرير قو  مسترير سهل االنسي 

يف الرمال
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 أظنه ينتهي عنر مرينة ةوافه. 
 يف منطقة العال. األكثر عنرها ولكنه يتجاوزها حىت يصل إيل ديران واحلجر واخلريبة 
 إ ن هذا الرةب الربي احملا ي للسفن البحرية. 
احل عرب السهل التبوكى ومن تبوك تفترق أيضا منها ما وهلا مر ،وهناك دةوب أخر  برية ،نعم 

ووادي  ،مير تيماء ومنها ما يتجه إيل وادي القر   ي القر  والبلرات واملزاةع العامر  والواحدات الكدثري   
 القر  مير بالعال فهو من معامل احلضاة  الثمودية ومعابر القوافل التجاةية يف ةحالت الشتاء والصيف.

 عى  اكرتك تلك القوافل؟كيف تستر 
ما زال عالقا بالذاكر  فلو ةأيت اإلبل املثقلة باألمحال وهي تسري جنبًا إيل جنب وبعضها سدابق   

وتر  الناس سائرين على أقرامهم وبعضهم فوق مجله وأمحاله واملطايا مدن   ،وسابقه ألمثاله فهو يتجاوز أقرانه
 وأمامها وعلى جوانبها وواصل حريثه.اإلبل وهي توازي  ات األمحال تسري خلفها 

 ،والبغال بنسيان األثقدال  ،واخليل ،كنت أتذكر احلراء  لك الصوت الشجي الذي يشعر اإلبل 
وحنن خنشى على الضعائن يف هوادجهن من فزع اإلبل فتمرح وجتر  على غري هدر    فتهتز وتزير يف سريها
 حىت يسقط ما عليها.

  طرائق النقل.فأنت عايشت التحول يف 
واخليدل األصديلة يف الغابدات     ،واألبقاة القوية ،أستذكر القوافل األوىل  ات اإلبل الضخمة 

وقلة املاء وهي تسري مثقلة وتاة  تثو  وهتدو  مدن    ،ةأيت قوافل أبائك يف اجلبال والصحراء ،واخلريات
 الضعف واهلزال والظمأ وقلة الكأل وفقران املاء.

 يت قوافل احلج اإلسالمية؟وهل ةأ 
ومتتر وةاء بعضها فدال   ،فقوافل اإلبل متباةية متقاطر  متأل الوديان ،إنك أمام مناظر أكثر عجبًا 

مث يف آخر زمين ةأيت عربات متباعر  لكنها سريعة وتاة  تقف  ،ير  أخرها أوهلا وطرائقها اليت ختلفها متوازية
لبث  لك طوياًل حىت تتابعت تلك العربات وأ هلين كثريًا  لدك القطداة   طويال حيفرون عنها ويرفعوهنا ومل ي

 املمتر عرب الصحاةي فكم حيمل من مؤن وكم حيمل من بشر.
 أمل يذهلك تلك العربات املتتابعات يف هذه الطرقات املعبر ؟ 

املربر واألضواء وأة   ،وأين ألقف فوق اجلبال وأة  تتابع أضواءها ليال يف انسياب سريعًا 
 احلمراء.

 أمل تر  الطرقات داخل املرن وتتابع األضواء واألخريات املربرات واألضواء محراء. 
 باهلل لو ظهر أحر العماليق فجأ ! 
 بل حىت صوته ليتفجر. ،إنه ليفتقر الوعي والسيطر  على أيريه وأةجله 
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 لكم معجزاتكم ولنا معجزاتنا. 
ن أ هلناكم باألساطيل اجلوية اليت مل تعرفوها من قبلوحن 
بل أنتم قلرمت الطيوة اليت حتلق يف السماء كأهنا سحابة سوداء فأخذمت صفاهتا وصنعتم طائراتكم  
 أما حنن فقر ةأينا الذي مل تروه. ،على منواهلا

 وما ا ةأيتم غريبا علينا؟
ائرات ةأينا موكب الطريان وهي حتمل سدليمان بدن داوود   ةأينا ما هو أكرب من حامالت الط 

 وجنره وسائر احليوانات معهم من اخليل واألغذية.
وقرة  الرب عجيبة وأقصر بذلك تلك الرياح اليت تسدري   ،واهلل إنه منظر مشهود وقو  مرهوبة 

 بأمر سليمان وحتمله وجنره إيل حيث شاء.
حمرقًا يف اجلو مستمعًا لألصوات مذهاًل حريانًا حىت تتجداوزه   إن كل من يشاهر هذا املنظر يظل 

 سحابة الرياح وما حتمله.
سبحانه الذي علم اإلنسان ما مل يعلم وسيعلمه بعلوم جرير  تكشف عن حتدوالت الزمدان    

 . واملكان
قطاةات و ،سياة  تتابع ،فأنتم تسريون حتت األةض وفوق األةض ويف الفضاء ،أنتم أكثر عجبا 

فهي  ،وسفن كاملرائن جتوب البحاة وأصوات تنتقل يف السماء وتنقلها اهلواتف اجلوالة ،وشاحنات تنقل ،متتر
 تغين عن األسفاة وطول االنتظاة وتيسر األموة يف الليل والنهاة.
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 ،ليت حتمل العرباتسرت عرب طريق القوافل من اجلنوب إيل الشمال وهو ما زال يسمي طريق البغال ا

وكان  ،وأنا متأمل متصوة األقوام والقوافل ،دلف مع هذا الطريق مستذكرًا املاضي السحيق وصاحيب العمالق
موعرنا يف جبل اللوز عنر الشعيب املرةج الذي ينزل العمالقة املسخر  منه احلجاة  البيضداء الكدرب  الديت    

 عمان ومباين جرش وبيت املقرس.وقر ةأيت معاملها يف مساةح  ،تنحت لتكون أعمر 
مث إنزاهلا من هذا اجلبدل   ،أال تر  أن القرة  البشرية عاجز  عن قطع الصخوة الكبري  

 الشامخ.
حنن على قرةتنا وضخامة أجسامنا ال نقرة عليها وإمنا هذه من عمل اجلن لسليمان بن  

بات لصغاة احلجاة  ولكن الشائع أهنم يرون احلجاة  حممولة ومل يروا وقر تراول اجملتمع نقلها على العر ،داود
 احلاملني هلا.

 ،كثر القيل والقال يف استخرام اجلن من قبل البشر ومل يثبت إال حكاية سدليمان بدن داوود   
 بني اجلن والبشر. وصراقة ،وإجياد تعاون ،وكذلك قضية متثل اجلن للبشر

وقر تبادة يف  هين قصة بلقديس مدع    ،الباب ومترها خياالت البشر كثرت احلكايات يف هذا 
 سليمان وحكاية نسبها.

فالقصوة والسالطني تروة حوهلم القصدص   ،لعلها من قرةات اهلل أو لعلها خيال أو أكذوبة 
النادة .

 ولكنها حكاية كنا نستمع هلا وتواةثها األجيال. ،حنن مل نقطع مبصراقيتها 
 ير أن نعايش هذه احلكاية.نر 

 أمها جنية وإهنا كانت زوجة أحر  ملوك التبابعة. إهنم يرون أن 
 كيف مت ةؤيته هلا وزواجه منها؟ 

وقر تويل احلكم يف مراحل شدبابه وأخدذ    ،كان امللك شابًا فتيًا وكان له مملكة كبري  
 يتعاىل على قومه.
 ،وأخذ يطاةد الصير وجيول يف أةض اهلل الواسعة ،فلم يتزوج ، كفؤ من نساء البشرليس يل 

فيتراء  له أن بعض هذا البقر الوحشي واملها والغزال متلبس باجلن أو  ،وكان متلبسًا بعلم اجلن ،وبني الغابات
كاثر هذا العفو عن اجلن ومل ت ،فكان يترك هذه اليت ير  أنه جن ،أهنا اجلن حتول على شكل البشر أو احليوان
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و ات يوم وامللك سائر جيوب الغابات وإ ا مبعركة دائر   ،وعقروا صراقة بينهما ،فإن ملك اجلن قابله وشكره
فإ ا باحلية السوداء يعلدو   ،وأخذ هو وأعوانه ينظرون هذا الصراع ،بني حيتني إحرامها بيضاء واألخر  سوداء

مث صبوا ماء على احلية البيضداء   ،نه مبساعر  احلية البيضاء وقتلوا السوداءشأهنا وتكاد تفتك بالبيضاء فأمر أعوا
وإ ا بشاب مجيل أنيدق يقدف    ،ففاقت من صرعتها وهنضت وكٌل صاة يف طريقة و ات يوم وامللك يف خلو 

 جبانبه.
 من أنت وكيف جئت؟ 
 أنا احلية اليت ساعرهتا باألمس. 

 كيف؟ 
فأخذت أصاةعه كما ةأيت وكداد أن   ،وأوالد عمي ،ا احلية السوداء غالم شرير قتل أخويتإمن 
 لوال اهلل سخرك يل. ،يلحقين هبم

 كأنك موحر؟ 
وحتادثوا وشكر ملك اجلن ملك األنس  ،مث حضر ملك اجلن ثالث هلما ،أنا أعبر اهلل وحره 

 طال احلريث بينهم.على إنقا  حيا  هذا الشاب اجلين املؤمن و
 أنا استطيع أن أبذل لك ما هو فوق قرةتك. 
 وما ا تستطيع؟ 

 أكثر لك أموال. 
 ال حاجيت يل باملال. 
 إ ن أعلمك الطب. 

 ليس مما يصلح للملك مهنة الطب. 
 كان لك بنات. أةير أن تزوجين أن 

 أزوجك أيها بشرط واحر. 
 ما هو؟ 
أال تسأهلا عما تفعل 
 تفعل؟ 
 مىت سألتها أةقتك إيل األبر. 

 ،وتبعال للرجل ،وإ ا هي أقرة خرمة ،فتزوجها فإ ا هي أمجل من نساء اإلنس ،لك  لك 
 فعاش معها زمنًا. ،األموة وتربريها وما يصلح منها للملكوإ ا هي أكمل ةأيًا وقادة  على معرفة 

 ولرا فلما تعلق به وانس بوجوده أخذته أمه وقذفت به يف الناة فاحترق يف نظر امللك. 
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 وكيف يستطيع امللك أن ينام جبانبها بعر  لك؟ 
تأين وواصل العمالق سدرد  وأهنم مروضون على املصائب والصرب وال ،إن امللوك جبابر  

 احلكاية.
فتعلق هبا حبًا وجعلها شريكة  ،إهنا عون له على مراقبة مملكته وةجالة فهي تشري بالرأي الصائب 

فسعر امللك هبا ولكن هذه الزوجة قذفت هبدا إيل   ،مث أجنبت له فتا  مجيلة ،له يف احلكم فهي املستشاة األول
كتم غيظه وواصدلت   ،وإن تأمل كثريًا ،فلم يقل امللك شيئًا ،كلبة وولت هاةبةفاختطفتها ال ،كلبه أمام امللك

 متابعته بتربري األموة.
فحفظت األموال وتكاثرت يف اخلزينة وأنتصر القاد  الذين يبعثهم فتوسعت مملكته ولكن ثداة عليده   

قوات واملاء فلما توسدطوا  بعض أقاليم مملكته فأعر فرقة حماةبة وكانت طريقتهم على مفاز  شاسعة فأعروا األ
 فلم يتمالك أمره ونفذ صربه. ،أةخت عقر مياه قرب املاء وخلطت الرقيق وسائر املؤن بالتراب ،املفاز 

 واآلن تريرين إهالك جنري وقومي. ،والبنت تركتيها للكالب ،االبن وقتلتيه 
 لرأيت عجبا! ،ولو صربت ،أنت مل تستطع الصرب 
 فسري يل أعمالك. 
 وأمّا االبنة فهي حاضرت ووقفت االبنة أمام أبيها. ،وقر مات ،أمّا ابنك فقر دفعته جلاةية تربيه 

 فكيف بالزاد واملاء؟ 
 لقر أغر  األعراء وزيرك ودسوا السم يف املاء واألزواد ليقتلوا قومك. 
 وما دليلك على  لك؟ 
فرعا الدوزير وأمدره أن يأكدل     ،فأمر وزيرك يشرب منه ويأكل ،ن الزاد واملاءبقي شيء م 

 فأىب وأجربه فمات الوزير واختفت الزوجة اجلنية. ،ويشرب
وهي بلقيس ملكة سبأ فصحبت بلقيس أباها وشاةكته يف معرفة إداة  الرولة ولكنده مل   

 يلبث أن مات.
نه كان مستبرًا فاسقًا وكان متسلطًا على جمتمعه فما يبلغه شيء على احلكم ابن عم هلا ولك 

واملزاةع وبلغ األمر أن يفض بكاة  كل فتدا  مجيلدة    ،من مجال األشياء إال أستخلصه لنفسه من اخليل واإلبل
 بكر.

 ،لكفوعرته وأغرته بتهيئة املكان واإلعراد بليلة تليق بامل ،مع ابنة عمه بلقيس 
 ،فرخل إىل القصوة وترك حراسته ،فرخل وةأ  الزهوة واجلواةي والروائح الفائحة ،وقر أعرت كمينا يقتله

 فلما أقبل عليها خرجت له عن بعر فهجم عليه الكمني وقتله.
على ةماح ودفعته إىل اجلنر ليجوبوا املرينة به وفرح الناس واستبشروا خريًا وعقر القداد    

 الرولة اجتماعًا.وةجال 
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 اختاةوا ةجاًل صاحلًا قويًا. 
 ،وصلح أمدر اجلندر   ،ونشرت العرل ،فعقروا هلا امٌللك وبنت الرياة ،ال بر  منك أنت امللكة 

 ومجعت يف قصرها الفتيات.
وكان هلا قصر له نوافذ علدى   ،من أةادت الرجال والزواج فلها  لك وخترج من القصر 

 عرد أيام السنة كل نافذ تستقبل الشمس يف أحر األيام.
 فمعين  لك وةاءه تطوة فكري. ،إ ا ةأيت التطوة العمراين 

فهناك أهل الصناعة اليروية لألعمال  ،تكون يف الرول علم معريف يقوم على شرائح اجملتمع 
 ،وهناك أهل البناء والعمران ،ومن الذهب والفضة ،يةواخلشب ،واألواين احلريرية ،من القروة النحاسية ،املنزلية

وهناك املهنرسدون   ،واملهر  من البنائني ،ولكل لون منها مجاعة حمترفة تتواةث الصناعة فهناك مشذيب احلجر
 الذين يصممون املباين.

 هل هناك مراةس يعلموهنم؟ 
فاألب يصحب أوالده  ،حيذقوا الصناعة التعليم تواةث ومماةسة مترةجة منذ الطفولة املتأخر  حىت 

 وخيرمونه حىت يتفقوا على أبيهم وهناك منافسون هلم.
 هل هناك صناعة ثقيلة؟ 
 والفضة. ،والذهب ،ليس هناك أصعب من صناعة احلرير 
 وهل هلم مصانع خاصة؟ 
ضداةهتم منافسدة   نعم إننا استخرجنا كثريًا منها ولو وةث العرب تلك الصناعات لكاندت ح  

وصاةوا يرفعون جدل أمدواهلم    ،أضحوا يعبوهنا ولكن سبحان اهلل مغري األحوال بعر أن كانوا أةباهبا ،للغرب
 للحصول عليها.
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 إهنا عاصمة دولة سبأ اليت ملكتها بلقيس. التقيت بالعمالق يف ةوافه وبعض املؤةخني؛

 لوك وكأهنم بشر غري البشر.: أنتم تقرسون امل
وهم  ،فلهم تربيتهم اخلاصة وترةيبهم الراقي العنيف ،إن امللوك األوائل كانوا ميلكون القو  الذاتية 

ومن احلكماء ومن الفلكيني  ،مياةسون الفروسية بعر ترةيب حمكم مطول وجيلب هلم املعلمون من ةجال الرين
فهم أقرة كل الذين  ،واملشعو ين؛ فهم ينهلون من هذه الثقافة املتنوعة واألطباء ومن الفالسفة حىت من السحر 

 من حوهلم يف كل اجملاالت.
فهم حيرصون على النسل وهدم يرفضدون    ،هلم جمتمعهم الذي يفوق اجملتمعات األخر  

 ،وح التندافس وغدرس ة  ،الزواج إال من بنات امللوك أو الذوات وهذا فيه تالقح يف األفكاة ونقل التجاةب
 ونقل احلكايات احلربية والغرائبية. ،وتراول التاةيخ
حيرصون على مصاهر  امللوك وهم يستشريون احلكماء وجتمع جمالسهم اليومية كبداة طبقدات    

فأبناء امللوك جيرون أنفسهم أعلى من سائر البشدر يف   ،العلماء وةجال الرين وأهل احلكمة والفلسفة وغريهم
 ت ومن هذا القبيل صاهر أبو بلقيس اجلن كما يزعمون.سائر القرةا

 التاةيخ حيكى املصاهرات الكثري  بني ملوك الفرس وملوك اإلغريق وملوك الرومان. 
وقر حتاةبا زمنا  ،أنت  كرتين حبكاية داة بن داةا ملك الفرس وكونه أخ لألسكنرة  ي القرنني 

داةا وأمر اجلنر أن حيضروه حيًا وال يقتلوه ولكن أنصداة داةا هدم    طويال حىت أنتصر األسكنرة على داةا بن
 فلحقه يف ةمقه األخري. ،الذين قتلوه

 ومسح التراب عنه وحاول تضمير جراحه بيريه. ،األسكنرة 
فقبل  لك األسكنرة وأن يعفو عن الفرس؛ فاسدتجاب   ،فأوصاه أن يتزوج ابنته ،لراةا أوصين 

 له.
 إن متجير الساللة للملوك واألمراء أمر شائع بني الفرس والعرب والرومان. 

وقرةاهتم نتيجة الترةيب والتعليم وجتمع اخلربات يف  ، لك النبهاة الناس بأعمال أبنائهم 
 أبناء امللوك.

 أمل تسمع حبكاية ملك الصني مع األسكنرة. 
 وتقصها على . لعلك حتادثين هبا 
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فلمدا   ،إن األسكنرة فتح البالد مشاال وجنوبا ودانت له امللوك شرقا وغربا على حدرود اهلندر   
 شاةف على حرود الصني.

 إن ةسول ملك الصني بالباب. 
 فلما مثل الرسول بني يري األسكنرة. ،امسحوا له 
 أةير أن تكون احملادثة سرية. 
 إهنم أعواين وأنا وأثق هبم. 
وجردوه من سالحه وكل مدا   ،فأمر األسكنرة بتفتيشه والتأكر من  لك ،لكىن أةير اخللو  بك 

 فلما عاد بني يري األسكنرة ةفع اللثام ونزع اللحية املستعاة . ،حيمل
 أنا ملك الصني. 

 .ما الذي أقنعك وجعلك تأمن على حياتك 
ومل يكن بيين وبينك عراو  أو ثأة وأنت تعلم إندك أن   ،علمت أنك عاقل حكيم 

 مث أنك تنسب إيّل الغرة. ،قتلتين مل يكن قتلي سببا لتسليم الصني
 إنك عاقل حكيم. 

 ما ا ترير من الصني بال حرب. 
 وات وترفع نصف اخلراج لكل سنة.أةيرك أن تترك ملكك ثالث سن 

 ،مث داة احلواة حىت خفض  لدك إيل الُعشدر   ،وأول فريسة لك ،إ ن جترين أول احملاةبني 
فلما خرج امللك على فيله واألسدكنرة علدى جدواده ةأ      ،وتواعرا يف الصباح بأن يطوفا من بني اجليوش

 أ  الفيلة واجلنر الكثري.األسكنرة اجليوش الكثيفة حميطة به من كل جانب وة
 أخترعين. 

ولكين ةأيت  ،مل أخرعك وال أةير حربك ولكين أةدت أن تعلم أين مل أطعك من ضعف 
 والقرب منه بالقرب منك. ،العامل العلوي مقبال عليك وأةدت طاعته بطاعتك

ك من يستحق الفضل والوصف بالعقدل  فما ةأيت بيين وبين ،ال ُيذل مثلك باجلزية 
 وأنا منصرف عنك. ،وقر أعفيتك من مجيع ما أةدته منك ،غريك

 وبعث إيل األسكنرة بضعف ما طلبه. ،لست ختسر 
فظللهم األمدن   ، لك العقل والتربري جل من ملوكها باعر بينهم وبني احلروب وجنبهم ويالهتا 

 والرخاء والعمران وكتبوا العلم واملؤلفات وبنو سوة الصني.ونصب االستقراة  ،بظالله
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 ،كٌون له جملسا علميا كل ليلة من حكماء اليونان وحكمداء اهلندر   ،إن األسكنرة 
مل يلبث حىت أن  ،لكن األسكنرة ،والفرس والعرب وغريهم وهم يتحاوةن كل ليلة يف جمالسهم معه ومن غريه

 بأقوال حكيمة. فتراولوا ةثاءه ،مات
 أصبح آسر اإلسراء أسريًا. 
 أعجب العجب أن القوي قر غلب والضعفاء ال هون مغترون. 
 هذا الذي جعل أمله عينا. 
فمن كان له معقول فليعتقل ومن  ،قر كنت لنا واعظا فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك 
 كان معتربا فليعترب.
 كما أماتت هذه النفس لكي ال متوت وقر ماتت. 
 أضمحل سلطانك كما اضمحل ظل السحاب. 
 ال ترغبوا فيما ال يروم سروةه وتنقطع لذته. 
 .(6)قر ةأيتم هذا امللك املاضي فليتعظ به امللك الباقي 

فإن الكالم الذي مسعت منكم فيده   ،ا يغلبما كنت أحسب أن غالب داة 
 مشاتة؛ وقر خلف الكأس الذي شرب به ليشرب به اجلماعة.

 أمه حني بلغنها موته لئن فقر من أبىن أمره مل يفقر من قليب  كره. 
 صرقت هذه األم فهي عربت عن كل أم يف الرنيا من قبلها ومن بعرها. 
قر طمرهدا التدراب واندرثرت     ،ته امرأ  وعزيز الذي ةأي قريةفقر عرف ، كرتين بقصة عزيز 

 وةأ  عظامًا امتألت باألتربة وانفلق بعضها وهش كثري منها. ،حجاةهتا وتراعت أبنيتها
 مث أحياه. ،هو الذي أماته اهلل مائة عام 

وكيدف  كيف نظر إيل احليا  وكيف تعرف على األةض؛ وكم قرية هلكت وهلك أقومهدا؛   
 األحوال ومعيشة البشر؟

 ،قر مدات  ،وقر هرموا وابيضت شعوةهم وأكثرهم ،حىت البشر مل يتعرفوا عليه ووجر الشباب 
وحاول التعريف بنفسه ولكن الناس ابتعروا عنه حىت آتى امرأ  كانت جاةية له جتاوز عمرها مائة وعشدرين  

 عامًا.
 هذا منزل عزيز؟ 

 وبكت. 
 مل امسع أحر يذكر عزيز غريك. 

                                                             
 169:2الكامل  (6)
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 أنا عزيز. 
وعادت هلا قوهتا  ،فرعا هلا وعاد بصرها ،فأدع اهلل يل بالعافية ،إن عزيز كان جماب الرعو  

 فنظرت إليه وعرفته. ،وأخذت متشي ،وقواها
يهم اجلاةية وأخربهتم فذهبت إل ،وله أوالد شيوخ ،ولر له من العمر مائة وثالث عشر سنة 

 فلما ةآه ابنه األكرب عرفه بشامة كانت يف ظهره. ،بعود  أبيهم بعر غياب مائة عام
 عن جيوش األسكنرة دانت هلا املماليك واألماةات يف االجتاهات األةبع. 

 مل أمسع تاةيخ األسكنرة يف اجلزير . 
احلربية طافت بأةجاء اجلزير  جنوهبا ومشاهلدا وشدرقها   إن فرسان األسكنرة والفرق  

وقر توافرت أعيان اجلزير  يف العراق بعر أن انتصر على داةا بن داةا واصطحبهم معه إيل بالد الفرس  ،وغرهبا
 واهلنر حىت حرود الصني.

 اقطع إحر  القبائل العربية التبت وأهنم استوطنوها حىت اآلن. 
 مل أهلها معامل عربية حىت أيامنا هذه.أن معا

فأنا استغربت أن أشكاهلم وأجسامهم وعيوهنم  ،واهلل أنك  كرتين بذلك حني ةأيتهم يف التلفاز 
 ال متاثل الصينيني.
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قر امتزجوا يف جيشه مدن شدىت    ،لقر كان لألسكنرة أثر يف حيا  األمم من بعره فهم 
فكانت حكاياتده   ،وأيره باخلطط احلربية ،وكان له عيون على كل فرقة وةزقه اهلل بالرهبة ،واللغات األعراف

ومل يترك مرينة من املرن يف العامل إال زاةهدا أو   ،تناقلتها األمم من الشمال إيل اجلنوب ومن الشرق إيل الغرب
 وقر حترث فيها عجائب وحكايات. ،أةسل إليها

 كرتك منها شيء؟فهل استقر يف  ا 
فمكث طويال حياةبه ويف إحر   ،يف براية غزواته للمشرق قابل أعظم ملوك األةض داةا بن داةا 

 املعاةك ملا تقابل اجليشان أمر من ينادي بني اجليش.
يأل فاةس حنن ما زلنا على عهودنا ووفائنا فمن مل حياةبنا؛ فإننا له أوفياء وال ننقض العهدود   

 فاضطرب اجليش. ،اهرناكم عليهااليت ع
 الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أوال وهي احملل الثاين. 

وكنت  ،واألسكنرة دائمًا يستشري وكان من مستشاةيه أستا ه الفيلسوف اةسطاطاليس 
ظها مدن  يف جملس أحر حكام الثموديني وكان هناك ةجل حيفظ احلكاية كاملة وال ميل من تكراةها حىت حف

فأةسدل األسدكنرة إيل    ،يرتاد يف جملسه واحلكاية تروة حول خشية األسكنرة من حاشيته ومدن الفدرس  
اةسطاطاليس يذكر أن من خاصته من خيشي غرةهم وخيشي من سالطني الفرس التمرد عليده واالجتمداع   

 ضره.
 ،ملكه وعلى حياتده وشجاعة قوية وانه خيافهم على  ،ونفوس كبري  ،إن هؤالء هلم مهم بعير  

  ،ويكره قتلهم بالظنة

فقر أغرق املال على أبناء على بن  ،إن هذه الوصية متثل هبا معاوية بن أيب سفيان ةضي اهلل عنه 
 ،فكانت احلجاز يف نعيم وةفاه ،أليب طالب وأبناء الصحابة وقبلهم على أصحاب الرسول صلي اهلل عليه وسلم
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ومن عمرو بن شرية القداص  وجتنب القتل والفتك خلصومه ولست أدةي؛ هل تعلم هذه السياسة من التاةيخ 
ومن كعب األحباة وابن وهب أمّا أهنا ولير فكره فهو من أبناء الذوات يف مكدة املكرمدة    ،املشهوة يف زمنه

 وجليس الرسول صلي اهلل عليه وسلم وكاتبه.
إن حكايات األسكنرة كثري  وهي مالحم يستمع إليها امللوك وأبناء امللوك ومن اآلةاء  

وأوةبا ةأي اةسطاطاليس احلكيم له حني خشي من أحر  ،أثرت على دولة الفرس اليت تنتصر على اليونان اليت
 ةجال الفرس فقر وصفه األسكنرة.

 
 وتفرقت الفرس إيل دول منذ  لك الزمن وضعفوا عن حماةبة اليونان. 

 ،مث الواليات املتحر  األمريكية ،وهذه سياسة تواةثتها أوةبا من براية بريطانيا العظمي وفرنسا 
 يومنا هذا فاهلل املستعان على ما يكيرون.وما زلنا نعاىن منها إيل 
بل إن حكماء اليونان هم الذين أوجروا الطبقية فهم يقسمون اجملتمدع إيل سدالطني    

وعسكريني وحكماء وصناع وزةاع وال جيوز االنتقال من طبقة إيل طبقة ويتضح  لك من وصية الفيلسدوف  
 والدهم الذين حتت قبضته.حني طلب ةأيه يف ملوك الفرس وأ ،لألسكنرة

 
 

وهذا ةأي يفرق بني تكوين العقول والواقع أهنا متماثلة يف تكوينها لكن تكوين الفكر والثقافدة   
وكل  ،وحنن لو أحصينا فتك أبناء امللوك واألمراء لشابت منه الرؤوس والذقون ،املكون األصليوالتجاةب هي 
ولكن العرل يف التربية ويف التعليم ويف املساوا  يولر حكمداء مدن كدل     ،وال أهنلت الرموع ،منابت الشعر
 األجناس.

ائهم عدرب وعظدات   وقر سجل التاةيخ أثر اصطحاب امللوك للعظماء واحلكماء واألخذ بدآة  
 وحكايات غريت جمر  الفكر وجماة  التاةيخ.

ملا ظهر موسي عليه السالم تتابع األنبياء الذين تستشريهم األمم ويرشدرون امللدوك    
فسلطه اهلل على اليهدود وهدزمهم يف    ،وقر كان خبتصر له قوته ،واألمراء فمن أخذ برأيهم انتصر وطال ملكه

اصطحب بعض بين إسرائيل فعلموا الناس التوحير ومن األنبياء من أشاة على خبتصر بقتدال  مث  ،بيت املقرس
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واختذوا  ،فقتلوا كثريا وسبوا النساء ،العرب لكفرهم فتوجه خبتصر إيل جزير  العرب وبعث جيوشه إيل احلجاز
فتكاثرت  ةية معر  ،عيلاألطفال واجلواةي أسر  وعبيرا هلم وكأنه متهير لسياد   ةية معر بن عرنان بن إمسا

 وكانوا األكثر يف جزير  العرب.
 هل عاد كثري من العرب الذين صحبوا األسكنرة؟ 

لقر كان انتقال العرب مع األسكنرة والتحاقهم جبيوشه كان له أثره على العرب فهدم   
  العرب فمنها أوصداف اجملتمدع   وانتشروا يف جزير ،كونوا دواًل وإماةات يف العراق واستوطن بعضهم اهلنر

 واملعاةك احلربية وخططها. ،وقصصه وكان الناس يستمعون إيل حكايات وغرائب تلك البالد
أحر ملدوك اهلندر استعصدي علدى       

 ،فزعت خيول األسكنرة وفدرت ف ،فتقرمت جيوشه وتقرم جيوش ملك اهلنر ويف مقرمتها الفيلة ،األسكنرة
ومأل أجوافها مباد  سريعة االشتعال وتقدرمت   ،فعاد األسكنرة وأمر ببناء هياكل للفيلة من النحاس واحلرير

وتقرمت فيلدة   ،فلما التحم اجليشان أوقروا الناة داخلها وفر ةجال األسكنرة ،الفيلة املصنعة جترها العجالت
فداهنزم   ،لة وهم يظنوها فيلة فانفجرت الفيلة واحترق مقرمة اجلديش اهلنري وضربت خبراطيمها هياكل الفي

 اهلنري
وهم يروون أن ملكًا هنريًا آخر سلم دولتده وأ عدن لألسدكنرة ولكدن      

 األسكنرة اهتمه بالضعف.
 .فأةسل إليه األسكنرة إناء مملوء ماًء جممرًا ،ةمبا آثر السالمة لرولته 

 ،ففكر اهلنري وأسرته فغرز أبرًا كثري  يف املاء اجملمر حىت ظهدر شدكلها   ،أمأل هذا اإلناء 
 فأدةك حكمة احلاكم اهلنري وجتاوز له عن كثري من املال. ،وةدها إيل األسكنرة
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 فلما التقينا. ،افترقنا على أن نتحاوة يف احلري  مملكة املنا ة 

 هنا دول عربية؟ هل 
واستوطنوا جنوبده وواصدلوا إيل املوصدل     ،لقر هاجرت قبائل عربية من اجلزير  لبالد العراق 

 ويف دومة اجلنرل ويف ترمر. ،والعرب يروون لنا أن أعظم املمالك العربية يف احلري 
 لعل هذه الرويالت تتحر وتتالحم ضر الفرس والرومان. 

 كما كنتم فهذه موالية للشرق وهذه موالية للغرب. بل كانوا 
 واملراة  خري من النكبات. ،السالمة مطلب 

ليتهم اكتفوا بذلك فقر أشعلوا العراء بني امللوك العرب وتواةثوه وأضحوا كالريكدة   
 فقر داةت احلروب الكرب  بني تلك الرويالت الصغر . ،هترش بعضها

 تلك املرن وعمروها وما زالت آثاة ترمر باقية. لكنهم بنوا 
ولكندهم   ،إهنم ميلكون القرة  واملال وترةيب أعمال الصناعة والبناء مثلهم مثل مملكة األنبداط  

 دمروا أنفسهم بأنفسهم فسلطهم اهلل على بعضهم لطغياهنم وعرم تعقلهم واستبرادهم.
 فروسيتهم وسائر أعماهلم؟وهل من حكايات تسربت إليكم عن دهائهم و 
وأفتكهم باألعدراء   ،وأبعرهم مهة وطموحًا ،بأنه أقرة ملوك العرب ،اشتهر امللك جذمية األبرش 

 وأول من أجتمع حوله العرب وكان يسمى الوضاح واألبرش لربص يف وجهه.
 مجع شتات عرب اجلزير  العربية. 

حوله كثريًا من أبناء القبائدل األ كيداء واحملدرثني     مث مجع ،بل غزاهم وحاةب طسم وجريس 
 ،فرأته الرقاش أخت جذميدة  ،ومنهم عري  بن نصر بن ةبيعة وكان مجياًل وسيما ،الباةعني من حفظة التاةيخ
 فأحبت عريًا فرفض ولكنها.

مث  ،نوهدم يعقلدو   ،واسق جلساءه شرابًا خملوطًا فهو يفقر الوعي ،اسقه شرابًا صرفًا قويًا 
وقر  ،فلما أصبح جذمية سأل عنه فحضر ،فنفذ خطتها وأشهر القوم على  لك وتزوجها يف ليلتها ،أخطب منه

 ظهرت عليه معامل الزينة.
 إين يف ليلة عرس. 
 على من؟ 
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 على الرقاش. 
 كيف؟ 
جذمية أخته الرقاش  وأسترعي ،وأدةك عري غضب جذمية وويل هاةبًا ،إنك زوجتين هبا الباةحة 

 وألمها.
فلما ولرته أخدربت أخاهدا    ،وقر محلت ،أنت زوجتنيه وال أةفض لك طلبًا؛ فأعرض عنها 

 ،دفعته إيل خاله ،فلما بلغ ،وخشيت على ابنها فأخفت الغالم الذي مسته عمرًا حىت ترعرع وكان مجياًل  كيًا
وقر فاق أوالد جذمية يف القو  والذكاء وحبًا  ،ية وتعليمهوأوصي بترةيبه على الفروس ،فأعجب به جذمية وقربه

 فأوالد جذمية جينون الثماة ويأكلوهنا وهو خيتاة األمجل ويوصله إيل جذمية فأحبه وقربه. ،وأثاةا جلذمية
أن أختفي عمرًا عن الوجود ويزعمون أن اجلن اختطفه وكان جلذمية قرينان حمرثان جيالسانه  

قر تلبدر شدعره    ،وإ ا فتيا عريان ،ريثًا عليه لسنوات عرير  وبينما مها  ات يوٍم يف ةحلة صيرومل يكرةا ح
فأكلها مث مر  يره  ،فناولته اجلاةية ،ومر يره يطلب طعامًا ،وساءت حالته فجلس ناحية عنهما ،وطالت أظافره

 ثانية.
 . 

وأوكت قربة الشراب )الزق(  سقتهما شرابا 
 

وألبسداه ثيابدا    ،فنهضا وغسال ةأسه وأصلحا شأنه ،إين عمرو بن عري بن تنوخية اللخمي 
 واهرياه خلاله امللك جذمية األبرش فسر به وابتهج بعودته.

 هل خبت نصر وإبراهيم عليه السالم وجذمية من العماليق املعمرين؟ 
فإنا نراهم  ،أما أكثر الناس يف  لك الزمن ،الواقع أن العماليق هلم كياهنم وتزاوجهم مع اآلخرين 

 أقصر منا ونراكم أقزام وهم يرونكم أقصر منهم.
ويف  ،حدوةان  ،شام يف ا ةعدات والعماليق كانت مملكتهم يف يثرب وكذلك على مشاةف ال 

ترمر ومنهم الزباء ملكه ترمر وكان أبوها عمرو بن الظرب وهو من العماليق فقر حاةب جذمية وقتله جديش  
 وعاصمتها ترمر. ،جذمية األبرش فتولت ابنته الزباء امللك على حوةان

وكذلك جعلت  ،اخلالر إهنا اختاةت ةجاهلا من العماليق فهم الذين بنو ترمر هذا البناء 
 جنرها من العماليق.

 



 

 129 

 أنتم أيها العماليق وةاء كل عمران حجري. 
 حنن بنينا املرن واملعامل والقصوة واألنفاق حتت األةض وعلمناها لكم. 
 وهل ختلت الزباء عن ثأة أبيها؟ 
والقصوة يف ترمر وكونت  واألنفاق ،فأصلحت شأن دولتها وبنت األسواة ،إهنا امرأ   ات تربري 
 جيشا قويا.

 وعنرما بنت مرينتها وجيشها أمل يصبها داء العظمة وتفكر بالغزو؟ 
أةادت  لك ولكن أختها وكانت حكيمة مربر  شاةكتها يف تربري امُللك أشاةت علدى الزبداء    

 بترك احلرب وأعمال احليلة.
فاالستشاة  واملراة  مدع   ،ليوم تعقال وبعر عن اجلاهليةبل نراه ا ،ونراه تربريا ،هذا يرونه كيرا 

 أمّا احلرب فهي مرمر  للطرفني معا. ،اإلداة  هي اليت تصنع الرول
 وهل عملت على املكير  واحليلة؟ 

 إن ملوك العرب واألمراء يتراولون سريهتا وسري  جذمية؟ 
 إن العرب أقوياء على بعضهم. 
زباء أةسلت إيل جذمية األبرش قاتل أبيها تر  إهنا بعر جتاةهبا يف احلكم ضعف النساء وعرم إن ال 

 ،وأشاةت عليه باالحتاد بني الرولتني ليقفا يف وجه األعراء كمثل إحتاد الفدرس  ،قرةهتن وان سلطاهنن ضعيفا
 ومثل إحتاد الرومان واليونان.

فاستجاب هلدا   ،اتيح ترمر وشرطت عليه الزواج منهاإهنا تتنازل عن احلكم وأهنا ستسلمه مف 
 وأيره مستشاةوه وأقاةبه ما عرا )قصري بن جاةية جلذمية(.

 النساء مغريات  ات مكائر عجيبة. 
 فلما أقترب جذمية من ترمر استقبلته الوفود باهلرايا ومبعامل االحتفاء. 
 ما ا تري؟ 

 وخطب كبري. ،خطر يسري 
 ،فال خوف عليدك  ،فاةكب الفرس العصا وإن ساةوا أمامك ،إن أحاطت بك اخليول 

فركب قصري العصا ووىل هاةبا ودخل جذمية على الزباء  ،وقر أحاطت اخليول جبذمية ومل يستطع ةكوب العصا
 فرآها غري متجملة.
  

 أجلسته على نطع من  هب وقطعته أةبا أةبا. 
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 وهل انتهت احلرب بني الرولتني العربيتني أم طال األمر وأضعفتها وشغلتها عن البناء والتوسع؟ 
وقر اشتعلت املكائر بينهما  ،هكذا العرب العاةبة والعرب املستعرية يقاتل بعضهم بعضا 

قر التحق مبلك احلري  وطلب الثأة جلذمية األبرش لكن امللك اجلرير عمرو بدن   ،فهذا قصري اهلاةبوتواصلت 
 عري .

 فساةت مثال. ؟ كيف يل هبا 
 قصري للملك أجرع أنفي واضرب ظهري ودعين وإياها. 

 ه هاةبا ووىل هاةبا إيل الزباء.لست بفاعل فجرع قصري انفه ودق ظهره وةكب فرس 
 ما الذي أة  بك يا قصري؟ 
 ،زعم امللك أين غرةت خباله ففعل ما ترين؛ فأكرمته وكان خملصا هلا بالرأي السرير واحلدزم  

 فلما وثقت به. ،وعنره جتاةب وحكمة
عمرو بن عدري بإةسدال   إن يل أموااًل كثري  بالعراق فساعرته على املسري للعراق واقنع امللك  

فلما ةأت الزباء القافلة ةأهبدا   ،جيش على ظهوة اإلبل برال من األموال واهلرايا فحمل كل ةجلني على بعري
 وشكت يف األمحال.

 

 

فلما ةأهتم الزباء شربت السم  ،م وأشهروا السيوفدخلت اإلبل احلصن خرج اجليش من حمامله
 وأضحى برال منهم دولة الغساسنة. ،وضعفت دولة العرب يف حواةن وترمر حىت انقضت ،فماتت
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 التقيت بصاحيب العمالق بعر أيام معرودات.

 لعلك استرحت أو استفرت؟ 
 بل تأملت. 
 أين قضيت تلك األيام؟ 
 قي أةض بابل. 
 أةئيت تلك الصراعات مولرات احلروب؟ 
 األمر أكرب مما تسمع يف األخباة. 
 فما مسعت وما ا ةأيت فأنت قادة على أن حتصر األخباة؟ 
 وتنفيذ االنفجاةات؟ ،ومكائر التخطيط ،لو مسعت االجتماعات 
هذه من شرائح معرود  
فهم الذين يدريرون املعداةك    ،وقاد  العلماء والفكر ،ي من علية القومليت األمر كذلك بل ه 

 ويقذفون بأبناء العراق ليقتلوا ويفتكوا ويرمروا واملرمرون يهلكون ويف سبيل ةضا املنعمني يرمرون.
 ،أمل تدتعلم احلكمدة   ،ودول العرب ،ودولة الفرس ،هذه البالد العريقة مركز دولة األشوةيني 

 والعقالنية.
 بل احلروب يف القلوب ويف األحياء ويف املرن وكل يرعى الرباء  وهم الفاتكون. 
 كرتين )ببخت نصر( الفاتك القاتل الذي دمر فلسطني وبيت املقرس وقتل كثريا مدن أهدل    

األمدر  وقر سخره اهلل هلم يطيعهم يف كثري مدن   ،خرج له أنبياء ،فلما عاد إيل بالده بكثري من األسر  ،الشام
لكن أحر املستشاةين أشاة عليه حبرب العرب لكفرهم فيسلم اليهود مدن التدرمري    ،فأةاد أن يعود إيل الشام

واحتلوا جنر وهجر فبعث اهلل أحر األنبياء وأمره أن ُيخرج معر بن عدرنان   ،فبعث إليهم اجليوش ،للمر  الثانية
ك النيب خروج نيب من أحفاد معر بدن عدرنان بدن    ويذهب به إيل الشام حىت ال يقتله ألن اهلل أوحى إيل  ل

 فلما انتهت احلرب عاد معر بن عرنان وتزوج فتاه من جرهم. ،إمساعيل بن إبراهيم
 أنت اقتربت من أحوالنا وجاهليتنا األوىل. 
 ،ونقص عمرهم حىت بلغ أةبعمائة عام وتناقصت أجسامهم ،إن اهلل باةك يف أبناء معر بن عرنان 

 وقل عرد العماليق. ،روا فتفرقوا يف أةض اجلزير وتكاث
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 حىت بالد الشرق تعرف تاةخيها؟ 
إن خبت نصر هذا دمر الشام ودمر العرب وانتصر على كثري من ممالك الشرق فأخباةه يتناقلدها   

القدواةب  الناس وتروة يف جمالسهم ومنترياهتم ويتواةثها األجيال فأخباةه تروة على السواحل مع السدفن و 
 وكانت حتمل املآسي وقتل النيب حييي بن زكريا وقتل زكريا أيضا.
 هدل تعرف عنها شيئا؟ ،قلت: كيف كانت هناية القاتل الفاتك قاتل األمم والشعوب

 ،ففي ليلة من الليايل ةأي ةؤيا ففرح هبا لكن يف آخره فزع فنسي اجلميدع  ،إهنا حكاية مشهوة  
 يرعون الناس إيل توحير اهلل. ،وعزاةيا وهم صاحلون وأنبياء ،نيافأمر بإحضاة دانيال وحنا

 فرعوا اهلل وأوحى اهلل إليهم. ،أنا حلمت حلما ونسيته وإ ا مل ختربوين به قتلتكم 
 فتذكر.؛ ةأيت متثاال 
 صرقتم. 
 ،وصرةه مدن  هدب   ،وةكبتاه وفخذاه من حناس وبطنه من فضة ،وساقاه من فخاة ،قرماه 
 فأةسل اهلل عليه صخر  من السماء فرقته. ،فبينما أنت تنظر إليه أعجبك ،وعنقه من حرير
 فما تأويلها.؛ صرقتم 
مث يأيت نيب يصدري   ،أةئيت ملك امللوك وبعضهم أقو  من بعض فأنت احلرير أقواهم وأشرهم 

م ودسوا هلم املر  تلو األخر  فجمع أولئك الصاحلني فقرب أولئك الصاحلني لكن أعوانه حسروه ،األمر إليه
 وأةاد قتلهم ومجع معهم أعوانه على مائر  من الطعام.

 ال خيرج أحر من هذا املكان. 
فمنعدوه   ،وقر خرج خبت نصر للحاجدة  ،فطال اجمللس ،خبت نصر فهو يرلس عليكم 

 وأةاد اخلروج.
 أنا خبت نصر. 
 أمرنا خبت نصر بقتل كل واحر ولو؛ قال مثل قولك فقتلوه فكانت هنايته بير أعوانه وبأمره. 
 إن موته جاء بعر أن أهلك العباد والبالد وهلل يف  لك حكم وعرب. 
أهلك اهلل به أقواما خرجت عن التوحير وعباد  اهلل وباةك اهلل باألقوام الواةثة هلم فعاد امللك لبين  

 ،مث تفرقت قبائلهم يف اجلزير  وكان بنو حنيفة يف اليمامدة  ،سرائيل يف الشام وتكاثر العرب يف احلجاز وهتامةإ
وحاول أقربائه أن جياوةوه فاقسم أن ال  ،فامتلك اليمامة ،واملباين ما زالت قائمة ،وقر وجر أبوهم القر  خالية

 تكونت بنو حنيفة قبيلة كبري . يسكنها إال من خيرج من هذا وقبض على قضيبه فسرعان ما
 كيف عادت بالد الشام إيل عمراهنا؟ 
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وكدثري   ،كان فيها خريات كثري  لكن هلك ثلثهم وثلثهم األخر  سباهم خبت نصر إيل العراق 
قر خربت وترمر بناؤها وأضحت خاوية على عروشها ويف تلك الفتر  ظهر عزاةيدا وةأ    ،من املرن والقر 

 اوية املترمر .القرية اخل
مث بعثه فلم يتعرف عليه إال عجوزا هي اليت بقيدت مدن    ،أىن حيىي اهلل هذه فأماته اهلل مائة سنة 
وقر أخرب اهلل تعايل به يف قوله ،قومه األقرمني

. 
وإبدراهيم وموسدي    ،نح ندوح إن اهلل كرمي ألقوامك األوائل فإن اهلل مينحهم معجزات كما م 

وكمثل داود الذي  ،بإ ن اهلل ومنهم من ميوت فيحيي مثل عزيز ،وعيسي واألنبياء والرسل الذين حييون املوتى
 تتكلم معه اجلبال وتسبح الطري هتبط عليه وتسبح معه.

 إن املعجزات والكرامات كثري  جرا ولكن البشر مل يعتربوا. 
 كاية الكرامات يتراوهلا الناس وتؤثر فيهم؟فهل هذه املعجزات وح 
 الكثري من الشعوب إ ا مسعها اعترب هبا ولكن هؤالء ال سلطان هلم. 
 أمل يكن هلم تأثري على اجملتمع من حوهلم؟ 

هم مصرة احلكمة والتجاةب وتوحير اهلل ولكنها بال سلطان وال قو  وجيتمع الشعب حول  
 و ات اجلاه. ،وللقو  وألمر آخر وهو املال والرغبة يف الشهوات الغرائزية السالطني للرهبة
 ،فالصراع على اجلاه هو الذي يولر الصراع بني األخوان واألقاةب ،إن اجلاه مولر  الطمع اخلفي 

مث  ،القتدل مث األمراء والسالطني فإ ا ما امتلكوا اجلاه كثر الطغيان والظلم وهو الذي يولر  احلسر واألحقداد و 
 يتولر االنتقام وطلب الثأة.

 وهل طلب الثأة مناط بالفرد  اته؟ 
مث يعود إيل االحتكام يف القبائل فإن انعرم يعدود إيل   ،طلب الثأة يعود على السالطني إن وجروا 

 الفرد فإ ا جتاوز األمر فإنه يعود إيل القبيلة فيتناصرون ويتحاةبون.
 شر؟ما أفتك البشر للب 
 وكل حيوان فأنت تري اجلمال البزل ال ترحم بعضا وتري كل جنس أكثر سطوه على جنسه. 
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حرثت نفسي قبل أن التقي بالعمالق للتحول الكبري من العماليق وهيمنتهم على اجلزير  وتكاثر أبنداء  

خبت نصر فتكاثر أبناء إبراهيم يف جزير  العرب وقر مهر اهلل ألبناء إبراهيم بالقتل على ير  ،إبراهيم يف اجلزير 
 فإ ا بالعمالق يقبل وسلم بامسًا مشرق الوجه. ،فزامحت تلك اخلواطر
وكثر عرد أبناء  ،مل امسع منك حريثا حول التحول الكبري يف اجلزير  حيث قل عرد العماليق 

 ل عنصرية وجتر  على عقب إبراهيم؟فهل أنت حتم ،إبراهيم عليه السالم شرقا وغربا ومشاال وجنوبا
 ،حنن أمام إةاد  اهلل هلذا التحول البشري فاهلل باةك هذه الذةية لنيب من األنبياء والرسل 

وقر تكاثر األنبياء فصحب كل سلطان نيب يرشدر السدلطان    ،لعل اخلري يغلب على البشر ويكثر املوحرون
 ويرشر قومه.
 أخباة إبراهيم عليه السالم أو أخباة النمرو ؟ فهل كنتم تتناقلون 
 واحلكايات اليت صحبت إبراهيم منذ والدته كانت شائعة. ،أخباةمها مقترنة 
 كيف؟ 
أوال شيوع قصة النمرو  حني قتل أوالده وبعض حاشيته حني أخربه الكهنة أنه يهلك بولدر يف   

منه ومن أبيه: تاةح وزير األصنام بل إن أم إبراهيم محلت بده يف   ولكن محى اهلل إبراهيم ،فقتل أبنه ،حاشيته
بيت األصنام حني زاةت زوجها تاةح فيه وهي حتمل له الغذاء وكان تاةح خيرب النمرو  بتطوة هذا املولدود  

 وقر استصحبه والره تاةح إيل النمرو . ،إبراهيم وكان إبراهيم يتحرث بلسان فصيح منذ العام األول له
 ،وقر دعا إبراهيم النمدرو  للتوحيدر   ،له أقتله فإين أخشي أنه الذي يكون هالكك على يريه 

 فاستغرب وأيقن أن إبراهيم هو املقصود ولكن عمره أةبع سنوات فخشي النمرو  على مسعته فأمهله بنية القتل.
 وهل مسعت حكايات أخر  عن إبراهيم؟ 
فاهتز الناس وخشوا أن يصابوا بانتقدامهم لكندهم مل    ،همحكاية قتل األوثان فإنه قطع ةؤوس 

يسمعوا حبادثة واحر  فكانت اكرب حادثة خففت من اعتقاد الناس باألوثان وهتداون النداس يف تعظيمداهتم    
قذف إبراهيم عليه السالم يف سرادق الناة وجناته منها فجعلدها اهلل بدردًا    ،وزياةاهتم ومن احلكايات الكرب 

 إبراهيم.وسالمًا على 
 إن إبراهيم معه اهلل فباةك اهلل فيه حيا وميتا. 
 أليس له حكايات أخر  مع العماليق؟ 
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وأستخرج اهلل املاء ومسي البئر)زمزم(  ،أول احلكايات حني هاجر هباجر إىل مكة املكرمة 
وتزوج إمساعيل أبندة سدلطاهنم    وقر هاجرت من اليمن ،فكان أن استوطنت عنره قبيلة جرهم من العماليق

وملا طال األمر حتول حكم مكة املكرمة إيل أبناء معر بن عرنان  ،)مضاض( وكان العماليق يفاخرون مبصاهرته
 ،بن إمساعيل وتكاثر أبناء معر بن عرنان وحتولوا إيل قبائل متناحر  يف هتامة فتحولوا إيل جنر واجتهوا إيل يثرب

 مث أعايل احلجاز.
 لنا منكث مع إبراهيم وحكاياته.لع 
من احلكايات اليت ترل على عقول متأملة ولكن أهرافها ترل على عقول ضيقة مثدل حكايدة    

 النمرو  مع النسوة.
 كيف؟ 

 فقر قرة النمرو  أن يصعر إيل السماء. ،ملا كان إبراهيم يكرة أن ةبه يف األعلى 
 حا.هل سبق فرعون وبين صر 
فقر انقضى البناء وهتاوت أحجاة الصرح والنمدرو  فوقده    ،بين صرحا ولكنه مل يشف صرةه 

مث خرجت بلهجات متعرد  يف قومه فكل واحر له طريقه ينطق هبا احلدروف   ،فخرست األلسن بعض الوقت
 ويقولون إهنا األساس يف تكوين اللهجات.

 فما ا عن النسوة؟ 
مث ةبط اللحم يف  ،ومث أخذ مينع األكل عنهن فجوعهن ،وم والعسل حىت قويتأخذ يغذيها باللح 

حرائر أةبع وجعل النسوة حتت اللحم وةبط التابوت بالنسوة وقعر فيه مع وزيره فطاةت النسدوة لتتنداول   
مث واصلت االةتفاع حىت ةأي األةض كأهنا جزير  صدغري  يف   ،اللحم واةتفعت حىت ةأي اجلبال كأهنا النمل

فلما تعبت النسوة انقضت فسقطت  ،فنظر فلم يري فوقه إال الظل ومل يري حتته إال الظالم ،مث اةتفعت ،حميط
ومل يتعرف  ،وقر محاه اهلل من املوت ليكون عرب  وعظة لكنه تغري شكله وأبيض شعره وخاةت قواه ،يف البحر

 عليه حراسه إال بكل مشقة.
 وما شأن إبراهيم عليه السالم؟ 

ملا يئس إبراهيم من إميان النمرو  وقومه دعا اهلل عليهم فاخرج عليهم البعدوض فقتدل    
 مجعا كثريا وجنرا كثريا.

 ؟  أمل يكن معهم النمرو  
مث بعث إليه بعوضة كبري  دخلت يف أنفه  ،ويزداد خزيا ،أمهله اهلل حىت يتعذب وير  هالك قومه 

وقدر   ،وهناك أجندب  ،فخرج إبراهيم واجته إيل الشام واستوطن مراعى األةدن ،ىت هلكفأزداد أملًا وتعذيبا ح
مث بدين   ،وقر أكرم اهلل إبراهيم فجعله يتنقل يف البالد فكون له أسدر  يف مكدة   ،استقبل األضياف وأكرمهم
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ن إبراهيم واالبن إمساعيل بالرؤيا بقتل ابنه إمساعيل وأ عن كل م ،مث ابتاله اهلل ،املسجر احلرام ومعه أبنه إمساعيل
 فلما صرقت الرؤيا واستسلم معه وفراه اهلل بذبًح عظيم ومسع كل قلب نراءه للبيت. ،ألمر اهلل

 ما زالت  اكرتك ختتزن تلك األخباة اليت تتواىل يف جزيرتنا. 
خباة هي علم أهل اجلزير  إن تراول األخباة من أهراف الرجال وغاياهتم وهذا الشأن وةواية األ 

والرحالت الشتوية والصيفية تنقل األخباة وكل ةجل من الرجال إ ا صادف آخر فإهنما جيلسدان   ،وترعمها
 وحيكي كل منهما ما حيمله عن حكايات إبراهيم عليه السالم.

 أيها العمالق املؤةخ إنك عمالق املؤةخني. 
 ؤةخون أن ساة  تشترط عليه عرم النزول؟هددل هجر إبراهيم هاجر كما يذكر امل 
هذه أخباة مل نسمعها من قبل بل حنن نتعجب من فرس إبراهيم الذي يطري ويسري بسرعة مذهلة  

وهو قر تزوج إحر  بنات العمالقة يف بالد الساحل اليت مسيدت   ،حىت يأيت مكة يف يومه وينتقل بني زوجاته
 مرين باسم ابن إبراهيم.

 م شركاء يف أبناء إبراهيم فانتم أصهاةهم وأخواهلم ومناصريهم.إ ن انت 
 ،منجبات ،عفيفات ،وكانت نساؤنا مجيالت ،نعم فأجسامنا متقاةبة معهم وكنا جمتمع متحضر 
 ومربيات.

 إن حكايات إبراهيم كثري . 
 حىت وفاته فيها حكاية  ات عرب. 
 ه بنهاية إبراهيم.لعلنا خنتم حريثنا يف حمادثتنا هذ 

فوجره إبراهيم يف اجلبال اليت يذهب  ،بعث اهلل له شيخا طاعنا يف السن ،ملا دنت وفاته 
مث  ،فرجع إبراهيم لنزله وأيت حبماة وأةكب الرجل عليده  ،إليها للصير فوجر أن هذا الرجل ال يستطيع السري
مث  ،عينه وتاة  يف أ نه ومل يهتر إيل فهمه إال بعر جهًر جهير قرم الطعام له فأخذ الشيخ اللقمة فتاة  يضعها يف

 إ ا هبا خترج مباشر  من أسفله.
 إبراهيم أأنت مريض؟ 
بل مرضي تقرم السن 

 : إبراهيم وكم عمرك؟
 مائيت سنة. 
 إبراهيم أو يفعل تقرم السن هكذا؟ 
 فالشيخ هو ملك املوت. ،هذا الشيخ ةوح إبراهيمفقبض  ،نعم فرعا إبراهيم ةبه أن مييته 
 فهل سر  إليكم منها شيء؟ ،إن إبراهيم نزلت عليه صحفا 
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إننا نتراول أمثاال ينسبوهنا إيل صحف إبراهيم 

 لعلك حتفظ أخريات؟ 

 وسن هذه السنة احلسنة اليت هي من معامل النظافة وحتمى من األمدراض  ،وإبراهيم هو أول من أختنت
 وأول من اختذ السراويل. ،وأول من دعا األضياف

 ها منهجا حلياته.يتخذ ،إن املتأمل هلذه األقاويل 
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 أيها العمالق لعلنا نتجه إيل الطبيعة كاملاء والشجر والغابات واجلنات واخلريات. 
 فلو قاةنت التحول يف زمين بالتحول يف زمنك. ،أنت مسيت سريتك حتوال 

ةنة معك يف عمرك وجسمك لو كان لقائي معك قبل كتابتها ألعرضت وةأيتها قزمة مثلي باملقا 
 وعقلك وتاةخيك.
 إن األمر تناسب وال أنكر احلضاة  العمالقة يف عهرك. 
إيل  ،الواقع من حكاياتك إين استنبطت التحول من ترفق املياه وكثافة الشجر وتكاثر اخلدريات  

 وقلة األمطاة. ،واجلرب ،حفر اآلباة والتصحر
وتواىل حفر اآلباة لكنها كانت كبري  ومطوية وكثري  املياه  ،زمزمإن أول بئر حفر هو بئر   

وآباة مدرين   ،وبئر هراج يف تيماء ،إال يف اجلفاف فإهنا حتتاج إيل مائح وأنت مسعت ببئر يوسف عليه السالم
 اليت وةدها موسي عليه السالم.

 إن زمن شعيب يف مرين زمن خريات وفيه جتفيف الفواكه. 
إهنا حضاة  ففيها البناء بالنحت وجبانبها البناء يف وسط الغابات الكثيفة واملزاةع الكثري   
واملرائن األخر  وكانت التجاة  عامر   ،وكانوا جينون الثماة ويبيعوهنا على أهل الرعي ،املمتر  على الساحل

 وضبا. ،واملويلح ،وإيالت ،والعقبة ،وحقل ،كمرين ،على الساحل بل تكاثرت املرن الساحلية
 كيف حالتها االجتماعية؟ 
وميلكون من اإلبدل   ،واملزاةع متوافر  ،فاألنواع املثمر  كثري  ،حيرثوننا إهنا أشبه ما تكون بسبأ 
 ،والرفاه والنعديم  ،واملباين متقاةبة ،واألغنام كثري  ،واألبقاة جتوب املراعي ،ويصنفوهنا بألواهنا ،أعرادا كثري 

فهم  ،وخبس املوازين ،وظلمهم لآلخرين ومكرهم ،فزاد تكربهم وطغياهنم ،اخروا على األقوام األخر حىت تف
 واهلنر وجتاة الشام واليونان وةزقهم اهلل بالربكة وكثر  األمطاة. ،يتحكمون بتجاة  مصر وجتاة  اجلزير 

فقر كانت العقبدة   ،حىت زمن قريب ومرائن البحر أفضل حاال من أحوال أهل الرعي واملراعي 
وكذلك الوجه ومزاةع أملج مشهوة  بثماةهدا ومجدال    ،وضبا ،وعينونه ،ومقنا مشهوة  بزةاعتها ،مزدهر 
 ولكنها تأثرت بالتحول للرعي. ،أةضها

ولكن حني دعاهم شدعيب   ،إن مرائن مرينة وساحلها وسهوهلا كانت مروجا خضراء 
 شعيبا وحاولوا اغتياله.إيل اهلري أبوا واعرضوا وكرهوا 
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 أمل يؤمن معه بعض أقوامه؟ 
وأخرجوا أنصاة شعيب مدن   ،كانوا يسموهنم املوحرين وكانوا حيتقروهنم فحرث صراع 

 واحناز أنصاة شعيب إيل اجلبال وأحضان اجلبال. ،دياةهم
 ملن الغلبة؟ 
 ن.ولكن القو  مع العاصني املتمردي ،أعراد متقاةبة 
 هل عم  اهلالك؟ 
قر جلئوا إيل اجلبال الضخمة يف غرهبم وإيل الشعاب وهدي يف   ،مل يصب املوحرين أي أ   فهم 

تلك األيام جراول وعيون وغابات فأنت ال تر  هذه اجلبيالت املغرب  من األشجاة السامقة حوهلدا وهدذه   
 الشعاب اليت ال مراعي فيها كانت ةياضا مجيلة.

 أحر زمالئي من اجلنوب الركتوة/ صاحل الزهراين.إن  
 إن جبالكم ال شجر فيها بينما جبال اجلنوب مازالت األشجاة الكبري  تغطيها. 

لو شهرت أنت وصاحبك هذه اجلبال وسرتا على امترادها لرأيتموها سوداء من شدر    
 ،ظنونه سحابا وهو عذاب هتطل منه الناة كهطل املطدر لكنها تغريت أحواهلا بعر يوم الظالم الذين ي ،اخلضر 

وتساقط الشجر وبرأت بالتحول كما تراها اليوم يف هذا السهل املمتر ملا يقاةب ألف كيال  ،وجربت األةض
 فال شجر وال بشر.
 إهنا مرحلة حتول؟ 
وغاضت  ،عرت القر وتبا ،تباعرت املسافات الزمنية للسفر ،منذ عهر إبراهيم عليه السالم  

إهنا قرون  ،والقرةات اجلسمية ،مع تقاصر األعماة وتناقص اخلطوات ،وأشتر الطلب للمطاعم واملشاةب ،املياه
 التحول من التنعيم إيل املعانا  واملكابر .

واالبتهاج  ،والصرب على الفراق ،لعل يف  لك خريا لألجر واملثوبة ومعانا  احلرمان وفرحة اللذ  
 مث لذ  وجودها ولذ  الشبع. ،واحلاجة إيل األغذية والصرب عنها ،قاءبالل

 أنت طوفت بنا يف األسباب واملسببات كأنك سقراط احلكيم. 
 إن من يقرأ سري األقرمني ويشاهرها ويعلم حقيقتها ليتفجر علما وجتاةبًا وحكمة. 

ي كنت تسري يف مواطنه كثريا ومسعت من خالل حكاياته من هال حرثتنا عن شعيب الذ 
 خالل األجيال يف هذه املناطق؟

وقر كان أعمى البصر لكنه كان  و الرأي السدرير   ،إهنم يروون أنه من أسر  عريقة هلا كياهنا 
ء والغربداء  وهو كان ةحيما بالناس خيالط الفقدرا  ،واحلكمة تترفق من لسانه منذ كان طفال ،والقول اجلميل

فلما عدال   ،فالناس خيشون سطو  أسرته وله هيبة ،واجلاحرين ألموال الغرباء ،ويعينهم على املطففني للموازين
واجتناب الظلدم   ،أخذ يرعو أهل مرين وجيوب أسواقهم وحيادثهم بالرعو  إيل اهلل ،شأنه وةباه اهلل على اخلري
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 ،والفواكه بل حىت املساوا  بدني الطبقدات وبدني الفقدراء    والوزن يف احلبوب  ،ويرعوهم إيل العرل بامليزان
 ونصحهم أال يسخروا من اآلخرين.

إن مرينة مرين وما جاوةها جتمع بني الرعي وما يعتريه من اجلهل واجلهالة وبني املتحضرين وما  
 ينجمون وما ميكرون.
 ،وةاغبني يف القيم اخلرييدة  تلك اخلصال اتضحت من خالل انشطاة اجملتمع إيل مؤيرين 

 وآخرين ةافضني متعالني حىت أهنم طلبوا من شعيب االعتزال عنهم.
هذه القيم اليت حيملها شعيب تذكرين بسري  إبراهيم عليهما السالم؛ فهل كان شعيب من نسل  

 إبراهيم؟
 أعدايل احلجداز   بل هو من نسل العماليق وهم من قوم عاد ومثود من أولئك الذين هاجروا إيل 
 واستوطنوها.
 إن اليهود ينسبونه إيل إبراهيم وخيصونه من أوالد ساة . 
فنحن تواةثنا أنه من نسل العرب األقرمني ومل نسمع انه من نسل  ،ابتلي العرب بتحريف التاةيخ 

 إبراهيم إال متأخرا.
 هل هذه الروايات عنصرية؟ 

أمهية بل نتمىن القرب من إبراهيم لشرفه ال للعنصر ومل أعدرف   مل نكن نعطي النسب 
يتركون اآلثاة القرمية ويبحثون عن  ،وقر ةأيت منهم عجبا ،العنصرية إيل حني آيت املستشرقون جيبون اجلزير 

 أتبعتموها ومل متحصوا. ،وأنتم أيها املؤةخون  ،وكل عمل عمراين فإنه من عمل الرومان ،آثاة اليهود
اليت تألف الناس ويألفوهنا وشعيب من تلك الفئة ولكدن   ،واهلل إين أحب القلوب اللينة الرحيمة 

 حاةبه قومه وأخرجوه.
 ما لبثوا حىت حل عليهم العذاب املقيم. 

 يتجلي يل معرفتك بتاةيخ أعايل احلجاز؟ 
 .إهنا موطين أسري فيها وأنتقل من مكان إيل مكان 

 حاة العلماء هل أصحاب األيكة هم أصحاب مرين؟ 
وأنت ةأيت الشدجر    ،لست قاطعا يف األمر لكن سهول تبوك يكثر فيها الشجر الكبري الظليل 

 الكرب  عنر القلعة.
 إننا نراها قبل عشرين كيال. 

ودعداهم إيل التوحيدر    أهنم يقولون إن شعيب أجته إيل واحات تبوك وحسمي بعر عذاب قومه 
 ولكنهم كانوا يف عتو ونفوة.

 هذه احلجرات املنحوتة منذ عهر شعيب؟ 
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إهنم كانوا يستوطنوها وملا تأتيهم اخلمسينات تلك الرياح اهلائجة فإهنم خيشون أن تكدون   
اه الرياح اآلتية مدن  أمل تر هذه احلجرات متجه إيل الشرق يف حاجز كبري عن اجت ،ةياح مثل ةياح عاد ومثود

 البحر فسلسلة اجلبال بني وادي مرين ومرائنه وبني البحر.
 إ ن كيف تواةثتم حكاية العذاب؟ 
فلما أةاد اهلل هالكهم بعث  ،مث تزداد شرهتا ،كانت موجات احلر تنبعث إليهم املر  تلو األخر  

فأدةكوا  ،إيل ظالل الشجر لعل هتب عليهم الرياحإليهم موجة حراة  شرير  هجروا منازهلم وبيوهتم واجتهوا 
مث ظلتدهم بظالهلدا    ،وجاءهتم سحابة تبث نوعا من اهلواء احلاة ،فخرجوا إيل الشجر ،أهنا أهون من البيوت

فخرج عنهم شعيب والذين أمنوا معه  ،فاستبشروا خريا ومل يعيروا األمر إيل اهلل بل متادوا بالسخرية من شعيب
مث أخذت تقدذف بدالنريان    ،مث أخذت الظلة السوداء تقرح شرةا شرةا ،من حوله والشعابإيل جبل اللوز 

فأضحت كالرماد بعر  ،وكان آثر الناة داخل التالل ،مث ازدادت فأحرقت القوم قاطبة ،فتحرق البشر والشجر
 أن كانت محراء قابلة للزةاعة.
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وز لنطل من خالله على البحر والرب فوجرته جالسا على ةأس كان املوعر أن نلتقي يف أحضان جبل الل

 جبل ينتظرين فرحب يب.
 لعلك متوج بالذكريات عن احليا  بعر هالك الظاملني من قوم شعيب وأهل األيكة. 

فقر هاجر من الرياة بعر هالك قومده وأجتده إيل    ،كنت استمعت باألحاديث من حول شعيب 
فأهنم دين اجلهم وهلك قومهم اجتهوا إيل مكة لالقتراب من آدم عليه السالم وألن  ،باألنبياءمكة املكرمة أسو  

 البيت احلرام يف قلوب الناس.
 وكيف كانت أحوال الناس بعر انقضاء عهر شعيب؟ 
وقر برأت  ،وألن املياه أخذت تتناقص ،ألن األةض مل تكن صاحلة للزةاعة ،أكثرهم أهتم بالرعي 

وأعتمر الناس على الرعي وحفروا  ،وتناقص الناس يف أعايل احلجاز ،جر  للشام من أجل احليا  األكثر خريااهل
وغاةت املياه فكأن الناس يعيشدون   ،وتوالت سنني اجلرب ،اآلباة وهجروا املباين خشية من العذاب وقلة املياه

فليسوا حباجة إيل مبداين   ،زةاعية واحلضرية األويلحيا  جرير  فاألجيال التالية مل حيتاجوا إيل مكونات احليا  ال
ويبنون املباين من الطني علدى السدواحل    ،فأخذوا يبنون احلوائط ،لعرم استقراةهم طويال ،احلجاة  والنحت

 والواحات ويبنون الغرف حول حوائط مزاةعهم الصغري .
 أن أمر هذا التحول الرهيب: هل كنتم تشعرون به؟ 

 كر أنين ةأيت الزحف القبلي من اليمن بعر الرماة املائي لسر  مأةب.وأتذ 
 هل السر  حمصوة املكان؟ 
 فهو مرينة زةاعية حضرية. ،إن حوله بشر كثري 
 وكل هذه القبائل الزاحفة إيل وسط اجلزير  وشرقها ومشاهلا من املستفيرين من السر . 
وأخذت جترف القر   ،وترفقت السيول من أعايل جبال اليمن ،تاألمر أكرب فإن األمطاة تتابع 

مث جاءهتم سنني جرب فهاجروا إيل الشدمال   ،وتواصلت سنني؛ فهاجر الكثري منهم وبقي بعضهم ،واملزاةع
 والشرق.

 يعين أنت شهر نضوب األهناة واجلراول؟ 
وكنا حنفدر يف   ،تنبع من اجلبال ويف البراية كنا حنفر فنجر عني ماء ،بل شهر نضوب البحريات 

 فيحفرها الفرد ويشرب منها ويسقي مواشيه. ،فنجر املاء قريبا وكنا نعرف املواقع اليت ماؤها قريب ،األودية
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 كيف تعرفون مواقع املياه؟ 
فنحفدر   ،ماء الثمايل السطحية فهي يف أحضان اجلبال اليت تستقر فيها الغرةان فإ ا جف الغرير 

 يل فنمكث وقتا طويال.الثما
 كيف تعرفوهنا يف اجلبال؟ 
 فنجر املاء بني تلك األشرطة. ،حنن جنر معامل يف اجلبال مرصوصة باحلجاة  كأهنا شريط حجري 
واملاء يكون  ،فنحن نعرف اجتاه سطح اجلبل فنضع عليه العالمة ، لك ألن خربتنا أوةثناها لكم 
 من عيون مترفقة.
 ف تعرفون أماكن اآلباة؟وكي 
ننظر يف األةض هل يستقر املاء فيها أو تكون على منحرة مائي من اجلبال وأهم من  لك كثرت  

 األشجاة يف املكان مثل شجر الرمث فهناك مضان املياه.
 واكتشاف جماة  املياه اليت حتت األةض وكأهنا أهناة. ،جاءت اليوم آلة ترصر املاء وكثافته 

سبددحان الدلده مقسم األةزاق منحكم إياها وأنتم يف حاجتها وحجبها عنا حني  
 ال حاجة لنا هبا.
 فهل تناقص التهام الطعام؟ 
حدىت   ،والبشر غري البشدر  ،والشجر غري الشجر ،أمحر اهلل إنك مل تر التحول: فاملطر غري املطر 
 .حىت احلجر غري احلجر ،الطري غري الطري
 أمّا احلجر فهذا أمر مشكوك فيه. 
لو ةأيت احلجر يف الزمن األول فهو مصقول أعاله صلر أمّا اليوم فقر اعترته الغرب  وتآكل أعاله  

 واالستخرام احليواين. ،بسبب عوامل التعرية من الشمس واهلواء واملاء
 إن التصحر بعر شعيب يف أةض حمصوة . 
يؤدي إيل منعهم من املطر ويهلك احلرث والنسل اسدترالاًل بقولده تعدايل    بل أن غضب اهلل 

. 
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ف وجد  ،فلم يتبعوه وأعرضوا عنه فامسك عنهم املطدر  ،وقر أةسل اهلل إلياس إيل قوم من بين إبراهيم
فهلك الكدثري مدن    ،واهلوام والوحوش وكثري من بين اإلنسان ،فهلكت املاشية والطيوة ،ويبس الشجر ،املاء
 دعا إلياس ةبه. ،فلما ةأي إلياس  لك ،البشر

 ةيب أجعله على يري حىت يشكو يف أصنامهم فاستجاب له ةبه. 
هنا فإن نزل الغيث فابقوا على عبادهتا أنتم خترجون أصنامكم إيل مكان اجتماع الناس فترعو 

فعاهروه على  لك فدرعوا   ،وإن مل يستجيب هلا اهلل أدعو اهلل فإن نزل الغيث تعبرون اهلل وتتركون أصنامكم
وسلط اهلل عليهم ملكا آخدر   ،ولكنهم مل يوحروا اهلل ،أصنامهم فلم ينزل الغيث ودعا إلياس اهلل فٌأنزل الغيث

 فقتلهم ودمر دياةهم.
 معىن هذا إن اجلفاف والقحط والتصحر هو ناجم عن أعمال البشر الظاهر  والباطنة. 

 كل نكران للتوحير وعصيان األنبياء يعقبه جفاف وضعف ونقصان يف الغرب والشرق. 
 إيل املعانا  واملكابر وشظف العيش فهذا يعقوب بدن  ،إن هذه عوامل التحول من النعيم والرفاه 

فقر أحب يعقوب أبنة خاله )ةاحيدل(   ،إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم يرعي الغنم خلاله أةبع عشر  سنة
فأدخلوا عليه )ليا( األخت الكدرب    ،فلما أمتهن أعر يعقوب خيمة الزواج ،فشرط أن يرعي عنره سبع سنني

 فلما عرفها غضب وقابل خاله. ،لراحيل لياًل
 غرةتين وخرعتين. 

 أنت تعرف أنه من العاة تزويج الصغر  قبل الكرب  فال تفضح خالك. 
إ ا كنت ترير )ةاحيل( أةعى معي سبع سنني وأزوجك ةاحيل فرعي معه وتزوجها  
 وأمّا)ليا( فولرت معه سائر األبناء. ،وبنامني ،وهي أم يوسف عليه السالم

 استوطنها يعقوب عليه السالم وأقربائه؟ وهل عنركم علم من األماكن اليت 
يذكرون أنه يف براية حياته يف العراق ويذكرون عنه أنه كان يف )برا( املرينة جنوب تبوك وهذه  

 األماكن كلها يرتادها صاحب الرعي يف سنني عرير  فهو ينتقل وةاء الكأل واملاء.
فكيف باحلالة  ،وتنتشر يف اجلبال ،ي متأل األوديةأنت ةأيت اإلبل واألغنام والبقر عنر األوائل فه 
 زمن يعقوب.

إن تكاثر اإلبل أقل من األوائل لكنها ما زالت تتكاثر فهم يغتنون مئات اإلبدل وآالف   
وأوالد يعقوب عاشدوا   ،فهذا يعقوب جتوب مواشيه من تيماء حىت مشاةف الشام ،وأعرادًا من البقر ،األغنام

مرفهني وهم مياةسون الصير لكن تناقص اخلري حني تواىل عليهم اجلرب فداهلل يهيدئ األسدباب    أمراء فهم 
وكدذلك   ،فأهل الرعي يف أعايل احلجاز احتاجوا إيل كسب العيش يف الشام ومصر ،واملسببات ألموة يعلمها

لنداس يف الدزةع   فإهنا براية لرحالة يعرفون عنركم بالعقيالت؛ فالقوافل تتجه إيل فلسطني ومصر ويعمدل ا 
فلما حل اجلفاف العام على اجلزير  والشام ومصدر وتدواىل سدنني     ،ويعودون بقوافلهم  ات األمحال الثقيلة
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وقر سخر اهلل يوسف عليه السالم ليقوم بتخزين احلبوب هلذه السنني وأقبل أخو  يوسف مدع سدائر    ،عرير 
 اء فلسطني وصحراء سيناء.ومّت حفر اآلباة يف صحر ،أبناء اجلزير  إيل مصر ليمتاةوا

 فهل صحبت تلك القوافل؟ 
 ،فالناس مجاعات مجاعدات  ،وما أمجل تلك الرحالت ،صحبتها أكثر من ةحلة 

 وأكثرهم األقوياء األشراء والصحبة تولر احملبة وحتىي ةوح التعاون.
 لكنها معانا  وجوع وظمأ وتعب. 
 ؛؛ كل  لك 
 جمموع القوافل يف زمنكم أكثر مما قبل مائة عام.فهل  
كانت قوافلنا حتمل املؤن وعروض التجاة  وهي أكثر لكنها أقل كثريا من قوافل احلج اإلسالمي  

فهي أمر عجيب  ،فقوافل احلج اإلسالمي حتيط هبا اجليوش والفرسان وعردها مئات من اإلبل وآالف من البشر
 اليت حتمل أكسية الكعبة.ومذهل وهي حتمل احملامل 
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وكنا يف اهلضاب اليت تشبه  ،تقابلت مع العمالق عنر اجلبل الثالثي حول قرية جبر  يف شرق جبل اللوز

 العماليق املتالصقني.
 حنن نسمي هذا املكان حسمي. 

ا خشية أن ختسف األةض بنا فهي كانت حبريات وكنا جنتنبها كثري ،إين أعرف منك هبذه الرياة 
 ومتير من املاء.
 وملا ا مل ختشون األةاضي األخر ؟ 
ويروون  ،إن ماء الطوفان مكث فيها كثريا ألن احلاجز اجلبلي حال بني املاء واالحنساة إيل البحر 

توا فتصلرت أجسدامهم  قلنا لعلها كانت بشرا فما ،فلما أحنسر املاء وةأينا اجلبال ،إهنم يظنوها من حبر القلزم
 واألمر ظين وخيال فكري.

 وظالهلا الواةفة وتربتها احلمراء األنيقة. ،ولكننا عرفناها بفياضها الواسعة وهضاهبا اجلميلة 
 وواحة زةاعية. ،ومراتع لإلبل ،حنن عرفناها طريقا للقوافل 
 هل كانت األةض هي األةض اآلن؟ 
وما تسموهنا الطبيق وهي أةض  ،كانت متواصلة مع سهول تبوك ذهأنت  كرتين فإن حسمي ه 

متواصلة مع بسيطاء وكلها كانت مكان لرول قائمة براية للثمودين واللحيانيني ومنها دومة اجلنرل واملدرائن  
ء وأنا اآلن أة  ةماال وجبال مغرب  وصحرا ،األخر  اليت انقرضت وطمرهتا الرمال أكثر وأقرم من املرن الباقية

وغابدات   ،وواحات كثري  ،وال جتر فيها حجرا وكانت من قبل أةضا مغموةا وأهناةا جاةية ،ال تنبت شجرا
مث استوىل أوائل  ،فكانت الزباء ودولتها تستحو  على جل هذه األماكن ،وقر  عامر  إهنا عوامل متغري  ،كثيفة

 ملوك احلري  على تلك املناطق.
 طقة؟وهل األشوةيني: احتلوا املن 

 إن األشوةيني قبل العرب اجلنوبية وكانت دوهلم متتر إيل تيماء. 
 إن التاةيخ  كر لنا قيام دولة أشوةية يف تيماء. 

وكانت الرياة هذه من العدراق إيل   ،هذا كان أمر مشهود وكان الناس كلهم عماليق 
ما أظن املياه اجلوفية إال من املياه اليت كانت تعلدو األةض مدن   و ،تيماء وتبوك تسبح بالبشر والشجر واحليا 

 والسيول اجلاةفة والبحريات املمتر . ،األمطاة الغزير 
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وقر ةأيت يف قمدة جبدل    ،وأة  آثاة مباين ،إين أسري يف هذه الرياة فأة  معامل كأهنا أودية 
 شروة  آثاة عمل البشر ويذكر املتأخرون حوهلا آباة وأشجاة.

إن أعايل احلجاز هذه وأعايل جنر احملا ية هلا كانت موطن دول وجمال غدزوات مدن    
 وكانت أشبه ما تكون بالشام. ،الشام

 أخشي أن التصحر ميتر إيل بالد الشام فتكون مثل هذه الرياة. 
فداهلل   ،هر القرميالرائر  تروة أو تعود إيل الع ،وجوانب من فلسطني ،أنا أدةكت تصحر حوةان 

 أعلم بالتحوالت اجلوية والزمنية واملكانية.
 إهنم يذكرون إن إبراهيم عليه السالم تعردت منازله يف هذه الرياة. 

 اهلل لو أنك أدةكت مواشي أيوب عليه السالم. 
يوب قريب من فهل عهر أ ،حنن نتحرث عن مهنة الرعي وتشكلها يف زمن إبراهيم عليه السالم 
 عهر إبراهيم.

وأيوب  ،هو ليس بالبعير وإن كان إبراهيم جره اخلامس ألن أم أيوب من حفير  لوط 
 تزوج أبنه إبراهيم بن يوسف.

 وهل أيوب من األثرياء أم من األنبياء والصاحلني؟ 
وكان جيمع بدني   ،ام وتيماءكنا نتحرث عن أموال أيوب الكثري  اليت ترعى ما بني الش 

 ،وله إبل كثري  وأبقاة كدثري   ،يقوم على زةاعتها أعراد كبري  من املواىل ،فله مخسمائة فران ،الرعي والزةاعة
 وأغنام مكونة من الضأن واملاعز.

 فالرجل ةجل مال. 
يل التعدايل  فتجاةب الناس أن املدال يدؤدي إ   ، لك مركز الغرابة يف زمنه وما بعره 

فآمن به أكثدر الدذين    ،والرعو  الصاحلة ،فيجرون الكرم واخللق ،والطغيان لكنهم كانوا يتوافرون على نزله
يتابعونه  ،وكثري من اجلن يستمعون له ،وكانت املالئكة ،وكان عابرا هلل يقوم ليله وهناةه ،شاهروه ومسعوا منه

 يف عبادته.
 معاناته مع األمراض.هل مسعتم بألوان االبتالء له و 

إن االبتالء أنتصر على هالك األموال يف براية األمر ونفوق املواشي ليس باملستغرب فإن  
وتفتك باإلبل فكثري ما يسر  املرض يف األغنام من الشام حىت احلجدر   ،األمراض تفتك بالقطان من املواشي

ت اإلبل باملئات ويكون صاحب القطعان من اإلبل فقدريا  فتجر أشالء احليوانات وحترث اجملاعات وتاة  متو
 مقرما.

 ولكنه يتأمل ويتشكى. 
 بل بعضهم يفقر صوابه ويترك األةض وما فيها وبعضهم يهيم على وجهه يف الصحراء.  
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 ؟ وهل صرب أيوب 
يف قواه العقلية والنفسية وحيفظ فهو الصابر العابر ودعا اهلل أن يعا ، لك املوقف النبيل من االبتالء 

 له دينه.
 مث هل من ابتالء أخر؟ 
ومل يدتغري يف   ،ومواليهم فقر ابتالهم اهلل مبرض مل ميهل إال زوجتده  ،مات كل أوالده وأحفاده 

ويشكر اهلل على النعيم السابق ويرعو اهلل أن يزيدره صدربا    ،وأخذ يستعيذ باهلل من الشيطان ،وصربه ،عبادته
 وتسلط عليه مرض اجلسم فكانت امرأته تصرب وتعطف عليه وتقوم بإطعامه وعالجه. ،وأجرا

 فلما ا غضب على زوجته؟ 
إن الشيطان يومهها بأفكاة فيها خمالفات شرعية لعالج أيوب فكان يغضب منها وأقسم ميينا أن  

 يضرهبا مئة سوط.
 هل تناقلت األخباة أسباب االبتالء؟ 
وقر تكاثر من حولده   ،وقر ابتاله اهلل باملال فهو مل يشغله عن العباد  ،يروون أنه كان عابرا هلل 
 ،وكثري ما حياول ثين أيوب عن العباد  وأعمال اخلري واستقبال األضدياف  ،فحسره الشيطان ،املالئكة واجلن

 يوب.والرعو  إيل اهلل فلم يستجيب له أيوب فرعا الشيطان اهلل أن يسلطه على أ
 كيف يرعو الشيطان اهلل وهل الشيطان مستجاب الرعو ؟ 
 كانت الشياطني ترتفع يف السماء وتسمع األوامر الربانية للمالئكة. 

إن اهلل يستجيب للشياطني مر  واحر  كل سنة فرعا الشيطان اهلل أن يترك ما بينه وبني أيوب  
 لبية.فاستجاب اهلل له عرا قواه العقلية والق

 لكن كتب التاةيخ توةد أسبابا كثري . 
وقر عايشدت تلدك    ،حىت تبلغ األساطري ،إن تناقل األخباة يزيرها والروايات تتكاثر 
 الروايات وتراكمها.

 إن مزاةع أيوب حتتاج إيل مياه كثري ؛ فهل هي على هنر من األهناة؟ 
ا دون حوةان وتاة  تقترب من دومة اجلنرل وكان معظمها يف إين أدةكت معاملها يف الصحراء مل 

 بسيطاء الصحراء املمتر  فقر كانت حبريات وعيون جتر .
املمتر  يف بسيطاء اآلن وفيها أمجل املزاةع وأكثر مثدر  لكدل    ،أمل تر مزاةع سليمان الراجحي 
وقدر ةأيدت األغندام     ،ون وكثر  األغنام والغابات من أشجاة الزيت ،وتعردت أنواع التموة ،ألوان الفواكه

وتسجيل كل واحر  يف احلاسدب   ،وةعايتها احلريثة والعناية هبا وبصحتها وتناسلها وبراية والدهتا حىت وفاهتا
 وكذلك اإلبل وألباهنا والنعام. ،ومعرفة تاةيخ كل شاه
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اهلل طاعدة اهلل  ومدنحهم   ،إن سليمان الراجحي يقتري بأيوب فاهلل منحهما خريات كدثريات  
 وإجراء الصرقات. ،وأعمال اخلري

 لقر عادت احليا  هلذه األةض اجلرداء بعر قرون كثري . 
فقر التقيدت بده    ،ويف السودان ومل يبطر ومل يتكرب ،إن الراجحي له مزاةع كثري  يف القصيم 

وقر بين  ،باةك اهلل له يف أمواله ،ري الصرقاتكث ،وأعماله ساةية يف اجلزير  فهو متواضع ،وأحاديثه ،وجالسته
 أعرادًا كبري  من املساجر.

 هل مات أيوب من مرضه يف ةوايتكم وحكايتكم؟ 
وقدر مدألت    ،وأنعم عليه فعاش بعره ثالثني عاما ،مل ميت وإمنا عادت إليه الصحة وعافاه اهلل 

 ويتكاثر حوله األضياف. ،وأضحى منزله مأو  الفقراء ،مواشيه وإبله وبقره األةض
تواىل عليها أقوام كرماء يبنون نزهلم ويرتادهم األضياف فمنهم أمراء بين علدى   ،إن هذه الرياة 

السعودية وسوةيا واألةدن فقدر فقدرت    ،وآل الشعالن قبل تكون الرولة احلريثة ،زمن صالح الرين األيويب
 .مكانتها عنر انتهاء القوافل واستغىن كل يف وطنه
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قبل أن أودع صاحيب هلذا اليوم حتاوةت مع العمالق العبقري حول كثافة التاةيخ يف أعدايل احلجداز   

 فلما تقابلنا يف اليوم التايل. ،والبحر األمحر وتعاقب احلضاةات فيه ،وضفاف حبر القلزم
 أنت منحاز للجهة الغربية من اجلزير . 
 ا احلافل وكأنك تعىن شرق اجلزير  فأنت تنظر إيل الشرق.كل جهة هلا تاةخيه 

إن هذه األةض أةتادها األنبياء والرسل فقر هاجر إليها أبوكم إبراهيم ولوط عليهما السالم فقر  
فوىل إبراهيم وجه حنو  ،خرج إبراهيم من بالد العراق بعر هالك النمرو  وجيشه هبذا احليوان الضعيف البعوض

وأمر إبراهيم الذين معه أن يتفرقدوا يف   ،ومعه لوط ابن عمه ،الشام ومعه نفر قليل من أقربائه الذين أمنوا معه
وأستقر لوط  ،فأستقر إبراهيم يف بادية األةدن ،وأمرهم أن يعملوا يف كسب املعيشة ،البالد مصلحني داعني هلل

وأجندب   ،أختذ أةضا يعمرها حرثا وزاةعة وتزوجوجتر  عيوهنا ف ،يف سروم وهي أةض زةاعية تترفق أهناةها
وكانوا غري  ،وقر تكاثر أهل سروم وتكاثر عليهم اخلري ،وكان يرعو جماوةيه لتوحير اهلل واجتناب اآلثام ،بناتا

 : واةتكبوا الفاحشة اليت  كرها اهلل يف كتابه ،فازدادوا طغيانا وظلما ،ومل يأهتم ةسول وال نيب ،موحرين
( َأِئنَُّكْم َلَتدْأُتوَن  11ْ  َقاَل ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحر  ِمَن اْلَعاَلِمنَي )}َوُلوًطا ِإ

وا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَِّه ِإْن ُكْنَت الرَِّجاَل َوَتْقَطُعوَن السَِّبيَل َوَتْأُتوَن ِفي َناِديُكُم اْلُمْنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإلَّا َأْن َقاُل
َوَلمَّا َجاَءْت ُةُسُلَنا ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَر  َقاُلوا ِإنَّا  (61( َقاَل َةبِّ اْنُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِريَن )15ِمَن الصَّاِدِقنَي )

 [62 - 11اِلِمنَي{ ]العنكبوت: ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة ِإنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظ
 وكانوا يقطعون السبيل على املسافرين فيعملون فيهم الفاحشة.

 فهل كنتم تسمعون هبذه؟ 
وحنن نتلثم ونتلطم عنها فكيدف ندرخل يف    ،معا  اهلل حىت املوحرين ميقتوهنا فكيف باملوحرين 

 جحرها.
 فهل شاع أمرها حىت جتاوزت دياةهم. 

وهدي معدرب إيل    ،إن سروم كانت مركزا جتاةيا تصلها القوافل من اليمن واحلجداز  
وقر انتحر عرد من الذين فعلوا فديهم   ،فلسطني ومصر وكانت أعماهلم يف املسافرين أمر أغضب عليهم البشر

شاع التحدذير  و ،وملا شاع أمرها اجته الناس إيل طرق أخر  ،الفاحشة وبعضهم وىل هاةبا عن قافلته وأقوامه
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فكان لوط  ،فاألضياف ميرون به وبعضهم مل يصل إليه أخباة الفاحشة ،منهم وكانت مزاةع لوط على الطريق
 يعتذة إليهم فال يستقبلهم وخيربهم بأمر هؤالء القوم فيعود أكثرهم وقليل منهم يقع يف املأسا .

ويكشف هلم عن سوء هدذا   اهلل ويذكرهم بقرة  ،فأخذ يرعوهم ،وقر بعث اهلل لوطا نبيا ةسوال هلم
ومكث لوط زمننا طويال  ،ويسخرون ،ويفجرون ،فتمادوا يف منكرهم وكونوا منتريات هلم يشربون ،االحنراف

 حىت كربت بناته وبلغن وأخذن يعتمرن على أنفسهن وصرقن أبيهن برسالته وكَن عونا له.
 مل تذكر زوجته؟ 
 ن لوط.إهنا امرأ  سوء فهي خترب قومها ع 
 فهل هجرهم لوط؟ 
حىت جمالسهم ألحياء فيها فهم  ،وهم ميكرون ويسخرون ،بل ةابط وصابر ودعاهم بالرقة واللني 

 جياهرون هبذه املعصية وهبذا االحنراف عن السنن فهم أول األقوام الذين أعرضوا عن النساء وةغبوا يف الرجال.
 تنظرون إليهم؟ كيف كنتم 
ومقتهم ولو طال هبم الزمدان ال نقطدع    ،يكن هلم جزاء إال حريث الناس ودعائهم عليهم لو مل 

 نسلهم.
 فهل شاعت الفاحشة؟ 
 أبرا مل أمسع هبم قرونا عرير . 
 فما ا شاع عنهم؟ 
 شاع عنهم حادثة هالكهم. 
 فما هي حكاية دماةهم؟ 
ولكنهم ال يضيفون أحرا حىت جداءوا إيل بيدت    ،النزل ةأ  الناس ةجاال يطوفون بالنزل تلو 

فلما قرمه إليهم مل يتقرموا إيل األكل فأوجس منهم خيفدة وأةتعدر    ،إبراهيم عليه السالم فجاء بعجل حنيذ
 واضطرب.

ال ختف حنن مالئكة أةسلنا اهلل إيل قوم لوط وكانت ساة  واقفة فابتسمت حني ةأت الرعب  
 فصكت وجهها عجبا وفرحا. ،بشروها بغالميعتر  إبراهيم ف
 ؟  أألر وأنا عجوز عقيم 
مث غادةوا النزل وصحبهم إبراهيم قبل أن خيتفوا عدن   ،هذا أمر اهلل إن اهلل على كل شيء قرير 

 األنظاة وأخذ يشفع يف قوم لوط فإبراهيم أواه حليم ومل يفاةقهم حىت أطمأن على سالمة لوط وأسرته.
 لعلكم حتادثون لوطا لعلهم يرهبون ويوحرون. 
 فهل كان الرماة مباشرا؟ 
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 ،فحاول االعتذاة هلم ولكنهم أحلوا إيل ضديافته  ،بل جاءوا إيل لوط وهو حيرث أةضه 
وقر خشي على أضيافة من فعل الفاحشة ملا ةأي مجاهلم وحسن منظرهم وأخربهم بأعمال قومه ومل يسدتطع  

 قناعهم.إ
 فالتقت جربيل إيل املالئكة. ،أين أ هب بكم إيل قومي وهم شر خلق اهلل 
أحفظوا هذه واحر  من الشهادات الثالثة من لوط على قومه فمضى أمامهم ساعة متجهدا إيل   

 مث التقت عليهم. ،القرية الكرب  سروم
 ون الفاحشة فهم شر خلق اهلل.وأمّا تعلمون أهنم يعمل ،أمّا تعلمون أهنم قوم سوء 

 وضاق  ةعا خشية على أضيافة. ،فبكى لوط ،أحفظوا الثانية فمضى معهم حىت بلغ داةه 
 إن أقوامي شر خلق اهلل. ،أمّا تعلمون احنرافهم وأفعاهلم اخلبيثة 

سجلوا الثالثة فقر حق العذاب 
 ما ا حرث بعر كل هذا؟ 
 فتنادوا إيل داة لوط. ،وتؤمي إيل املاةين ،فإ ا بامرأته تصعر فوق السطح ،لوا على لوطدخ 

أضياف وجوههم حسان ومناظرهم مجيلة فتكاثروا وهم يقرعون الباب ويرفعونه ولوط يقول  
رين مدن  فتمادوا خبلع الباب فتمين لوط أن يكون له مناصد  ،أهنم أضيايف وأضياف قريتكم وأنا أزوجكم بنايت

 والركن الشرير معه وهو اهلل ولكن شر  املوقف حريت لوط. ،قومه فيأوي إيل ةكن شرير
 هناك هرأت نفس لوط. ،أطمئن فنحن ةسل ةبك لن يصلوا إلينا  

 ؟  فهل حادثوا املالئكة 
بعضدهم بعضدا   وكثرت جروحهم وسالت دماؤهم فهم يصرم  ،واةجتت عقوهلم ،أعماهم اهلل 

 ما ا دهاكم؟ ،فلما ةآهم الناس سألوهم ،ويرتطمون على اجلرةان ويسقطون على احلجاة 
 وعزموا على العود  له صباحا. ،سحرنا لوط فغضب القوم على لوط 
 سبحان اهلل: أمل يعتربوا. 
يعدرون العدر    إن الشيطان سول هلم أمرهم فباتوا يضمرون الشر واهلل أعلم بكيرهم فأخدذوا   

 لألعمال الشرير  يف الغر فهم ميكرون واهلل يربر أمره وال حييق املكر السيئ إال بأهله.
 كيف كان عذاهبم؟ 
الذين شاهروهم ومسعوا احلادثة ةأوا أمرا مل خيطر على باهلم فاهتزت األةض من حتتهم وأصاهبم  

 أعلي حىت غابت عن الوجود.فلم تلبث القر  أن اةتفعت ةويرا ةويرا إيل  ،الرعب
 هل يسمع الناس ما حيرث يف قر  لوط؟ 
 ونراء النساء. ،كانوا حيرثون عن أصوات احليوانات ونباح الكالب وصياح األطفال 
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 وهل ةأوا سقوطها؟ 
مث  ،وأصدوات امليداه   ،هم حيرثون عن مكان القر  والعمق اليت داخلها فهم مل يروا إال الظالم 

وبقايا األنني واألصوات اخلافتة حىت اةتطمت يف مكاهنا وعلدى جواندب    ،ادت األةض املبعثر  كالصواعقع
 وصعر املاء من احلفر كأنه شهب إيل السماء. ،كثري  من األةض حوهلا

 هل تأثر هبا أولئك أهل القر  اجملاوةون؟ 
 .إن حجاةهتا العائر  مل تصب إال من خرج منها خاةج القر  
كيف كان منظر القر  وجربيل يصعر هبا إيل السماء 
وخواة األبقاة مل يتعرفوا  ،كأهنا سحابة سوداء لوال األصوات فيها من صياح الريكة وثغاء الشاه 

 عليها وظنوها سحابة.
 هل شاهرها الكثري؟ 
 إهنم شاهروها عن بعر وخري املشاهرين إبراهيم عليه السالم. 

فكان  ،سروم يوم هالك فاحنرة من اجلبل واختذ طريقا إيل جهتها لعله يقابل لوط وبناته 
 مؤثرًا. ،اللقاء املشهود بني الرسولني األخوين صلي اهلل عليهما وسلم

 كيف كان حال لوط وبناته وزوجته؟ 
وأم ا زوجته فقدر   ،اهلل فقر خرجوا من القرية حتفظهم ةعاية ،من كان اهلل معه فال خوف عليه 

 كانت تنظر إيل اخللف ومسعت اهتزاز األةض والرجفة.
 وقوماه فبعث اهلل هلا حجرا فماتت. 
لقر ةأيت أنت ما ةأيت من املعجزات ومناصر  أهل اخلري ودماة املعاةضني لألنبيداء؛ فهدل    

 اعتربت األمة من حول سروم؟
 شاهرين املعتربين وخترج أجيال جرير  تنسي املاضي.أهنم يعتربون فتذهب أجيال امل 
 وأنت يا كنز التاةيخ؛ كيف بك وهذه الرةوس اليت مسعت بعضها وشاهرت اآلخر؟ 
ولدو صدحبتهم    ، لك من نعم اهلل فزاد إمياين وكان يل صحب طالت أعماةهم وةأوا ما ةأيت 

لو ةأيدت كدل    ،وطول سجودهم ،  تسبيحهموكثر ،وةأيت طول قيامهم ،وشاهرت عبادهتم ومسعت منهم
 وإشهاة هذه النكبات. ، لك ألدةكت حكمة اهلل يف إشهاة هذه املعجزات

 فهم العابرون حقا. ،إهنم تركوا الرنيا واعرضوا 
 أضرب يل مثال. 
 واألولياء. ،أهنم أشبه بعباد الصوفية 
 بفكرهم الفلسفي. 
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 م عابرون زاهرون.بل بطبعهم الظاهري فه 
 ؛؛؛ إن التاةيخ مل يذكرهم 

 قال: إن  كر اهلل خري هلم.
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كنت على موعر مع صاحيب العمالق يف قمة جبل مطل على قاع ألأل وقداع  ي اجملندة وامتدرت    

 أبصاةنا حنو أغنام ترعى قريبا من التالل جنوب قاع ألأل.
 نام هناك.أين أة  ةاعية وأغ 

 أو حتب الرعية أو الراعية؟ 
 ال أنكر مراعبة الراعيات ومالطفتهن مع حتشمهن لكن سهام أحراقهن ضاةبة يف القلوب. 

 كالمك هذا له علوق شبايب يف وجرانك. 
 هل أنتم حتبون الرعية أو الراعية؟ 
ولكن ترب الراحة يف كيداين حدني    ،هما معاما زال قليب وبصري يعشقان الراعية مع يأس من 

ومدا   ،مث اآلباة بعر التصحر ،أطوف بالبالد وأمر على  كريات املنازل والرياة وااللتقاء على األهناة واجلراول
 أحلى جتا ب مكتل الفواكه من ةأسها ومتنعها عليه من أجل إطالة املكث وتولير احلواة.

 ل لقاء؟هل هناك نظر  فلقاء فقبلة بعر ك 
 أنكم تظنون بنا الظنون. 
 ألنكم تعتريكم احليا  بال توحير وال خمافة من اهلل. 
وقر توالر عندها   ،والرقابة االجتماعية ،وخشية الفضيحة ،األمر يعود يف جل أحواله إيل الضمري 

 العفاف وزاد العفاف مع الترين.
 وهل اصطبغتم بصبغة العفاف؟ 
فهذا ابنه  ،البشر ةجاال ونساء براية من عهر آدم رقين إن العفاف يكمن يف ضمري أكثرلعلك تص 

 ،وفتدو  يف الفتدا    ،وةشاقة جسم ،فرأ  مجاال ةاتعا ،فأقبل إليها مسلما ،فالتقي بفتا  ،شيث كان قويًا فتيًا
 فراعبها.

 وكم بلغت من العمر؟ 
 فأحنرف. ،فهم قبل مائة وعشرين عامامائة عام والفتا  مل حين زواجها يف عر 

 كنت أظن أنك بلغت مرحلة الزواج. 
 ملا ا؟ 
 أةير أن أتزوجك. 

 



 

 156 

 واهلل أين بلغتها ولكين خشيت احلرام منك فقلت لك هذا العمر. 
 وخطبها وأجنبت له الفريق الصاحل من بين آدم. ،معا  اهلل 
 يف األخالق؟ أليس هناك انفالت 
 إنه النادة الشا . 
بل يبتعرون عن صحبتهن وجمالستهن؛ وكم من  ،لو ةأيت الشباب يفرون من البنات وإغرائهن 

 فيت عصمه اهلل من الفتنة!!!
 وهل العفاف مقصوةا على الشباب؟ 
 بل إن متنع النساء وخشيتهن أكثر وأكثر. 
 ما الرليل على  لك؟ 
 نرة  الفضائح ونرة  السفاح فال حبوب ملنع احلمل. 
فأنتم أقرة على السري ليال وبعيرا عن  ،كم كنتم تواعرون وتعبثون ومتازحون النساء يف اخللوات 

 األعني.
  لك مل يكن إال للعاشقني. 

حر ملعرفدة  أمّا املومسات العاهرات؛ فهن جياهرن بذلك وال خيشني من أ ،والعاشقون هم أعف الناس
 متردهن وبراء  اآلهلني منهن.

 إن علوق النفوس ليس باجملاهرات؟ 
 أكثر الشباب عفيف حىت عن العاهرات. 
 وهل قصص الغرام واحلرمان كثري ؟ 
 ،واهلائمون هلا ،أكثر من بين عذة  الذين اشتهروا بالعشق والغرام وتعاصر أكثر من ثالثني عاشقا 
 وكلهم عفيف؟
أم ا العماليق فهم يف ةفاه ونعيم وتنعم وهذا مل  ،عن أكثر العشق يف بادية يعتر به اجلوع والترين 

 يفقرهم العفاف واحلياء.
 أنت ترون هذه احملادثة أال ختشى من عاقبة اجملتمع وامللتزمني؟ 

 إننا نتحرث عما حترث عنه ةب العاملني. 
 وسف عليه السالم.أهترف إيل قصة ي 

 صاحب القصة املشهوة . 
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مث  ،وقبل يوسف أبوه يعقوب ةعى يف بيت زوجته سبع سنني ومل يكن هناك ما خيرش احليداء  
وصحب زوجته الثانية ةاحيل سبع سنني ةاعيا عندر   ،وأجنب منها األسباط ،تزوجها فإ ا هي غري اليت يريرها

 و العفاف.مث تزوجها أليس هذا ه ،والرها
 واهلل أهنا حكاية غفل عنها القص. 
إن حكاية يوسف الشاب اجلميل األنيق صاحب الذوق الرفيع والنطق السليم والصوت الدرخيم   

 إهنا حبق مثاًل للعفاف مع اجلمال والرفاه وخضوع  ات املنصب واجلمال.
 عرودات؟حرثين عما خفي من القصة فقر جاءت موحية مؤثر  يف آيات م 
فاشتراه وأمدر زوجتده    ،وضعف جسمه ،ملا ةأ  عظيم مصر يوسف أعجب به وهو يف أمساله 

واحتضنته الزوجة األنيقة املنعمة اليت ال  ،فنشأ يوسف بني اجلواةي املنعمات ،بإكرامه وأوصي به اخلرم واحلشم
 ،ل املكث وطالت املود  وانغرس احلبحىت طا ،وجعلته أبنا هلا ،وأحبت يوسف ،ُيرد هلا أمر وكل يتمين قرهبا

وكالمده   ،ومجال يوسف يغري ،فهو حيب حبا أموميا وهي كذلك ولكن الشيطان أخذ يلج يف وجران امللكة
 وقربه يرفع إيل ثوة  األحاسيس ولكنه يف متنع عن كل إغراء هلا ومنها. ،أحلى وأمجل

 فهل كرهته وجفته ملا ةأت االبتعاد عنه؟ 
وكدان   ،و ات يوم أحكمت تربري أمرها؛ فسرحت اخلدرم واجلدواةي   ،ها شغفا وحبابل زاد 

حىت اقتربدت منده    ،فلما خال البيت تزينت واقتربت منه وحادثته وهو وجل وخائف ،زوجها يف سفر بعير
 وبرأت تذكر حماسنه وتشوقه إيل نفسها وهو مينح الكلمات  ات العرب والعظات.

 وهي تالمسه.ما أحسن شعرك  
 هو أول ما ينثر من جسري. 
 يا يوسف ما أحسن عينيك. 
 وما زال الشيطان يرفعها. ،مها أو ل ما يسيل من جسري 

 ما أحسن وجهك. 
 هو للتراب صائر. 

 وكل  لك مل يثنها عما أةادت. 
 وقر عض على أصبعه. ،قوببل مهت به وهم هبا ولكن تراء  له يع 
فإمنا مثلك إ ا واقعتها مثل الطري إ ا مات وسدقط يف األةض فهدرب مندها     ،ال توقعها 

 وإ ا بالعزيز يفتح الباب ويشهر املشهر املريب. ،فحاولت اللحاق به وقرت ثوبه
 فشهر الطفل الصغري الذي ال يعي شيئا. ،إنه هو الذي يراودين 
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قر ثوبه من ُقبل فصرقت هي وإ ا قر ثوبه من دبر فكذبت وهو من الصادقني استرالاًل بقوله تعايل إ ا  
يف 

ومجعت  ،قيسا أزهر النساء يف الرجالن يف الرجال عرد قليل ويروون أن بلالزاهريإن  
حوهلا عردًا من النساء الالئي يستطعن مباعر  الرجال ويتغلنب على شهوهتن وهذه الفتاه اليت يأتيها ةزقها ةغرا 

 تعف عن الرجال أهنا مرمي ابنه عمران اليت أحصنت فرجها.
 ،عمل اإلداةي والتربدوي وحنن يف زمننا هذا كثرت العنوسة وتفوقت كثري من العانسات يف ال 

وكثري منهن عضوات ترةيس وهن عفيفات صاحبت تقي وعفاف كتب اهلل هلن األجر واملثوبة وهدن مدن   
 الصابرات  وات اليقني والتقي فاخلري مصاحب للبشر.

وأضحن أسريات خادمات وُعرفن  ،ففقرن أزواجهن ، كرتين بنساء تعرضن للحروب 
من الشباب حىت هناية العمر وهناك فئة كبري  من أمهات األوالد آثرن تربية األوالد على بعفافهن واستمر  لك 

 الزواج.
 إين أعرف  لك يف النساء املتقرمات وحىت املعاصرات. 

 بل وقفت النساء ضر اإلباحية. 
 فهل  لك يف زمن العماليق األوائل؟ 
فهم خيتاةون اجلميالت وجيربوهن وجيربوا  ،حصره على السالطنيإنه عنر السالطني املستبرين و 

أوليائهن ويكون األمر فيه نوع من إخفاء األمر لكن األشر واألكثر هو أن بعض السالطني يف القدر  يدأمر   
 بإحضاة العروس إليه أواًل.
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 حرثين عن هذا الطغيان والظلم وانتهاك األعراض؟ 
ر أجرب أهل قريته على أن يعرضوا فتياهتم بعر جتهيز العدروس عليده   ق ،: إن أحر حكام العماليق

ولكدن مصدريهن    ،ويعلن متردهن ،كان النساء ليشتر غضبهن ،فيفض بكاةهتا وكان اجملتمع يغضب من  لك
القتل من هذا الفاتك الذي قتل اآلباء واألخوان حىت دفعوا إليه أحر العرائس فحاولت االمتناع وضرهبا حدىت  

وقر شقت ثياهبا من األمام واخللف وساةت ودماؤها تسيل  ،فخرجت من عنره ،اؤها وفض بكاةهتاسالت دم
وتصرخ 

 

 



 

 161 

 
 ما مصري  لك الطاغية؟ 
دبروا له مكير  وجردوه من سالحه يف حفل أعر له ووليمة كبري  فقر أخفي القوم سديوفهم يف   

اسدتخرج القدوم    ،فلما تكاثفوا على األكل ،ياب اجلميلة هو وأعوانهفجاء امللك يرفل يف النعيم والث ،التراب
 سيوفهم من باطن األةض وقتلوا امللك والقوم مجيعا.

 إن التاةيخ دون لنا حكايات لنهايات مأساوية كثري . 
 وإمنا من أصحاب الفكر والثقافة. ،وهناك حكاية ليست من الطغا  واحلكام 
 أكثر دماةا وأمشل للشعوب. إن منزلقات الفكر 

 والنساء. ،فقر دعا مزدك إيل شيوع املال ،إننا مسعنا دعو  عنر الفرس أيام امللك قبا  
وقر شايع هذا  ،ومن عنره نساء حيق لآلخرين أخذهن ،من عنره فضل من املال يعطيه املستحق 

وكثر  ،فأنتشر األمر واختلطت األنساب ،يعهم امللك قبا فشاع وشا ،الفكر الضليل كثري من السفلة واملتمردين
فاستباحوا املنازل واألعراض فاجتمع العلماء واملفكرون والشعب وثاةوا ضدر امللدك وسدلموا     ،االغتصاب

 ،وةد األمدوال إيل أصدحاهبا   ،وهو: ةجل عاقل عامل حكيم فقتل من دعا ويرعو إيل  لكالسلطة لكسر 
وقتل أعرادًا كبري  من أصحاب هذا املذهب فكل من اعتر  حياسدب علدى    ،نوكذلك النساء إيل أزواجه

سطوه.
 هذا االحنراف الفكري هو أصل املذهب الشيوعي الذي جيعل املال مشاعا. 
فالرجال هلم حريتهم وللنساء حريتهن واهلرف  ،تواصل فكركم ليجعلكم تفترعون بعضكم بعضا 

م األنظمة اليت جوهرها اإلباحية وهذا يف املذهب الشيوعي والرأمساليدة جدل   وقر وضعت ،هو الرغبة الشهوانية
وقر جتاوزهتم احلدرود   ،فالرجل يلتقي مبن يرير واملرأ  تصاحب من ترير ،الرول واألنظمة تبنت هذه األفكاة

 وتستضيف الفرنذ يف بيت أبيها فإيل أين تذهب حضاةاتكم. ،فاملرأ  تشاهر
 بعض الرول بال أب معروف.من موالير  %31أن  
 إ ن ال والء من الرجل لزوجته وال يقني يف أوالده حىت األسر  مضطربة ترامهها الشكوك. 
 إن األمر خطري على احليا  البشرية والتحول اجلمعي لإلباحية. 

 عدسي اهلل أن حيمي كيان األسر  املسلمة. 
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مث هم يلموهنا حدني يطدرح    ،ال فيما بعر األةبعني وتتحمل أطفاهلاإن  لك وباال على املرأ  أو 
 . السؤال أين األب وحظكم أن النساء مل يفكرن يف العاقبة

 ال بر  وأن تشكل القاضية القاصمة. 
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 التقيت بصاحيب العمالق فإ ا باهلاتف اجلوال يقرع مسامعي ومسامعه وملا انتهت احملادثة.
 ،ومدن الفضدائيات   ،نكم أمة تأتيكم املعلومات من جراول متعرد  من السماء ومن واألةضأ 

 والشبكات العنكبوتية. ،واملكتبات ،واهلواتف
فهذه نعمة اهلل استهر  إليها البشر بفضل اهلل ولكن أنتم ما هي مدواةد   ،ال تستطيع اإلحصاء 
 العلم عنركم؟
وكل ما يسمعه الفرد ينقله  ،ويأخذ منك األخباة ،تعطيه األخباةتناقل األخباة فكل من يقابلك  

 ألسرته وملن حوله.
 وما هي الوسيلة األخر ؟ 
وفيها حكايدات   ،وفيها سرد احلكايات احلربية ،ففيها القصص ،إهنا اجملالس الليلية وغري الليلية 

 به هذا اجلمع من الناس. وفيها التراول ملا يهتم ،وفيها احلكايات الظريفة ،العقالنية
 وهل لريكم تروين؟ 
 وهناك من الرجال والنساء حيفظون األخباة ويسردوهنا. ،إننا يف اجلزير  نعتمر على املشافهة 
 وتتابع القرون؟ ،كيف تبقي على كر األيام ومر  السنني 
 وتنتقون.وهل أنتم ختتاةون  ،إننا نسمع ونعي بكل جواةحنا وحنفظ وحُنرث 
 إننا حنفظ كل ما نسمع. 
 ما الذي تفضلونه وحتفظونه؟ 
 وحنفظ األمثال واحلكم حفظًا مماثال. ،حنفظ الشعر حفظًا نصيا 
وبناء األخدالق   ،والعزمية ،وإن ةوايات التاةيخ كانت هي علمنا ومعاةفنا وفيها بناء الشجاعة 

 والقيم.
 هذه كثري . 
 األخباة احلربية وقيام الرول وسقوطها من الشرق والغرب والشمال واجلنوب. تأتين 
 حىت من أطراف الرنيا؟ 
فإ ا تليت علينا كأن أهل اجمللس على ةؤوسدهم الطدري    ،نعم كنا نستمع إيل أخباة  ي القرنني 

ان يف موكبده احلدريب وإ ا   وقر ةو  لنا أن  ي القرنني ك ،فأتذكر إن أحر األضياف جاء ومعه أخباة كثري 
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 ،وإ ا بالشيخ يواصل تعبره ومل يبدال  ،فوقف عنره  و القرنني وأحاطت بالشيخ اخليل واجلنر ،بشيخ يعبر ةبه
 فلما أنصرف الشيخ من عبادته.
 أمل يرعك ويفزعك ما أحاط بك من اجلنود. 

 وقوته أشر من قوتك. ،ز من سلطانكوسلطانه أع ،كنت أناجي من جنوده أكثر من جنودك 
 هل لك أن تنطلق معي وأواسيك بنفسي وأستعني بك على بعض أمري. 
وشباب ال كرب  ،وصحة ال سقم فيها ،إن ضمنت يل أةبع خصال:د نعيم ال يزول 

 وحيا  ال موت فيها. ،فيه
 صال.وأي خملوق يقرة على هذه اخل 
 أنا مع من يقرة عليها وميلكها. 

 كلها عرب وعظات فهل حيفظها غريك. 
وقر تناقلها األجيال وهلا تأثري يف قبول دعوات اخلري مدن   ،كل املستمعني واملستمعات حيفظوهنا 

 األنبياء واملصلحني.
 إ ن أنتم حتفظون القص كما حتفظون األشعاة؟ 

وقر حفظت قصة أقوام يعيشون بال سلطة  ،إننا حنفظ سري  ملك كاملة فكيف بأحراث 
 وال ملك.

  لك أمر غريب. 
 إن  ا القرنني مر  على ناس كثر وطلب منهم إحضاة سلطاهنم. 
 ال سلطان لنا. 
 فليحرثين هذا الشيخ عن أحوالكم. 
وسريتنا  ،وقلوبنا مؤتلفة مستقيمة ،كلمتنا واحر   ،نتواسىو ،وحنكم بالعرل ،حنن نقسم بالسوية 

 ،ولذلك اسدتغنينا عدن األمدراء    ،وأنت تر  عرم وجود األبواب على منازلنا ،وقبوةنا يف أفنية منازلنا ،نقية
وال يتندازعون   ،وال خيتلفون ،فاألمراء يوةثون الطبقية وليس عنرنا قضا  وال أشراف يتفاوتون وال يتفاضلون

 يتقاتلون.وال 
  و القرنني فما عاقبة  لك عليكم؟ 
 ومل تصبنا آفات وال نكبات. ،ال مير بنا قحط 
 إن  ا القرنني جاء إيل املرينة الفاضلة اليت متناها الفالسفة. 

 لعل الفالسفة استنبطوا فلسفته من أخباة هذه اجلزير . 
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وحتلق عليده بعدض    ،القرنني أمر جنره باخلروج ونصب سرادقهفلما مسع ما مسع  و  
 كباة السن والشباب والنساء.
 ،ونوةها وظلمتها،وبرها وحبرها  ،إين طفت باألةض شرقها وغرهبا وسهلها وجبلها 

 فلم أة مثلكم.
 خربوين أخباةكم؟ 

 أسأل عما برأ لك خنربك. 
 ال قبوةكم يف أفنيتكم وعلى أبواب بيوتكم؟ما ب 

 وال خيرج  كره من قلوبنا. ،لئال ننسي املوت 
 فما بال بيوتكم ال أبواب عليها؟ 

 منهم ليس فينا متهم وال ظنيني وليس فينا إال مؤمتن أمني. 
 فما بالكم ليس عليكم أمراء؟ 
 ظامل.ألننا ال نت 

 فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ 
 ألننا ال نتكاثر يف األموال. 

 فما بالكم ال تتفاوتون وال تتفاضلون. 
 إننا متواسون مترامحون. 
 فما بالكم ليس فيكم أشراف؟ 
 ألننا ال نتنافس. 
 فما بالكم ال تتنازعون وال ختتلفون؟ 

 وصالح  ات بيننا. ،من ألفة قلوبنا 
 فما بالكم ليس بينكم حكام؟ 
 إننا ال خنتصم. 
 فما بال كلمتكم واحر ؟ 
 وال يغتاب بعضنا بعضا. ،ألننا ال نتكا ب وال نتخادع 
 واعترال سريتكم؟ ،فأخربوين عن أسباب تشابه قلوبكم 
 هلل بذلك الغل واحلسر من قلوبنا.فنزع ا ،من صحة صرةونا 
 فما بالكم ليس فيكم مسكني وال فقري؟ 
 ألننا نقتسم بالسوية. 
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 فما بالكم ليس فيكم فظا وال غليظ. 
 ألننا نرةك أننا أقل من القليل وأ ل من الذليل. 
 ملا ا أنتم أطول الناس أعماةًا. 

 وحنكم بالعرل.ألننا نتعاطي احلق  
 فما بالكم ال تقحطون وال جتربون؟ 
 ألننا ال نغفل عن االستغفاة. 
 فما بالكم ال تصيبكم اآلفات؟ 
 ألننا نتوكل على اهلل وال نستمطر األنواء وال النجوم. 

 كيف وجرمت آباءكم؟ 
 ،ويعفون عمن ظلمهدم  ،ويوقرون غنيهم ،فقريهم ويواسون ،يعطون مساكينهم ،وجرنا آباءنا 

ويؤدون  ،ويصلون أةحامهم ،ويستغفرون ملن سبهم ،وحيلمون عمن جهل عليهم ،وحيسنون إيل من أساء إليهم
وال يستنكفون عن أقداةهبم   ،ويصرقون يف مواعيرهم ،ويوفون بعهرهم ،وحيفظون وفائهم لصالحهم ،أمانتهم

 وحفظهم ما كانوا أحياء. ،فأصلح اهلل تعاىل بذلك أمرهم
 وما ا فعل هلم  و القرنني؟ 

 مكث عنرهم حىت توفاه اهلل. 
جيب أن حيفظها الكبري والصغري والرجل واملرأ  والفىت والفتا  يف كل زمان  ،إن مثل هذه احلكاية 

 ومكان يف الزمن القرمي والزمن احلريث لعلنا نتسم ببعض منها.
 وحنن كنا حنفظها وحنفظها أوالدنا. 

 ،وعدرف أشدجاةها   ،إن  ا القرنني عاش أكثر من مخسمائة عام طاف بالرنيا وسرب أغواةها 
وتكلم مع لغات البشر وتكلم لده   ،وكشف اهلل له أستاةها اخلفي منها ،وأةتقي جباهلا ،وخاض مع حكمائها

 واإلحاطة مبكونات الطبيعة واإلنسان. ،كلها حيا  حافلة باملعرفة والتجاةب ،الطري
 إن الذين صحبوه أضحوا فالسفة الكون. 
ويكدون صدري    ،والعريب واهلنري لينشروا علمه وأخباةه ،والفاةسي ،اليوناين ،هو اصطحب 

 حياته يف أةجاء األةض.
هولة يف أقاصدي  وكرامته وغوصه يف الظلمات اجمل ،وأخباة حوادثه اخلاةقة ،كانت أخباة غزواته 
 مث تناقصت. ،كانت كلها جتر  على ألسنة الناس يف تلك األزمان ،الرنيا والبحاة
 هل ما زال عنر الكثري منها؟ 
 ال أستطيع إن استذكرها إال باحملاوةات واملتشاهبات. 
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  كرت النهايات يف األةض والظلمات؛ فهل يف الذاكر  شيء من هذه احلكايات؟ 
فلما مسع صداحب الصدوة     ،ايته مع صوة  ضخمة إلنسان مستلقي فوق سطح ممتر طوالحك 

 خشخشة  ي القرنني.
 من هذا؟ 
 أنا  و القرنني. 
مث أخدذ صداحب    ،وأنا انتظر أمر ةيب يأمرين أن أنفخ فدأنفخ  ،يا ا القرنني إن الساعة اقتربت 

 الصوة  شيء بني يره كأنه حجر.
 مث مجعهم. ،فأخذه ونزل إيل أصحابه ،وإن جاع جعَت ،ا القرنني فإن شبعت شبعَتخذه يا   
 أخربوين عن هذا احلجر فما أمره؟ 
 أخربنا عما قال لك صاحب الصوة ؟ 
  و القرنني. 

وأخدذوا   ،فوضعوا احلجر يف إحر  كفيت ميزان ،وإن جاع جعت ،إن شبع هذا شبعت 
فلم يزل الشديء   ،فلم مييل احلجر بكثرته مع هذا الشيء حىت بلغ ألف حجر ،را يف الكفة األخر حجرا حج

 مييل بسائر احلجر.
 فتقرم اخلضر. ،علمنا أنقطع ،الفالسفة واملفكرون بعر تراول األمر 
علده يف  مث اخذ امليزان بيره ووضع احلجر)الشيء(يف كفتها وأخذ كفا من تراب فج ،أنا أعلمه 
 فخر العلماء و و القرنني سجرا هلل. ،مث ةفع امليزان فاستوي امليزان مع احلجر ،الكفة األخر 
 هذا علم مل يبلغه علمنا. 
 ما زال األمر جمهوال. 

 إن للقصة بقية فقر سأل  و القرنني اخلضر عما وةاء  لك. 
وحكمده   ،وأمره نافذ فيهم ،سلطان اهلل عز وجل قاهر خللقهأيها امللك إن  

 جاة عليهم.
 إن  لك يؤمن به  و القرنني وجل العلماء من حوله. 

  لك متهيرا ملقوله كرب . 
والعدامل   ،واجلاهل باجلاهدل  ،فابتلى العامل بالعامل ،إن اهلل ابتلى خلقه بعضهم ببعض 

 وابتالك يب. ،وأنه ابتالين بك ،واجلاهل بالعامل ،باجلاهل
 فأخربين ما هذا؟ ،صرقت 
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هذا مثل ضرب لك صاحب الصوة  وإن اهلل مكن لك يف البالد وأعطاك مدا مل يعدط    
يطأه حىت بلغت من سلطان اهلل ما مل  ،وأتيت نفسك شرها ،فلم تشبع ،وأوطئك منها ما مل يوطئ أحرا ،أحرا

وال ميدأل جوفده إال    ،فهذا مثل ضربه اهلل لك فابن آدم ال يشبع أبرا حىت حيثى عليه التدراب  ،أنس وال جان
 فبكي  و القرنني. ،التراب

 لن أطلب أثرا يف البالد بعر مسريي هذا. 
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تلك اجلبال املمتر   استقبلين العمالق يف قمة جبل فوق تل مشاةف على األةدن وكان يطيل النظر إىل

 على خليج العقبة.
 مبا ا تفكر؟ 
 وهذه اجلبال اليت كان إبراهيم يالحق الصير فيها. ،أظن أن هذه اجلبال اليت تسبح مع داود 
 أنعم اهلل هبا على اخللق يف الشرق والغرب. ،إن هذه األسر  املباةكة 
 يشريون إيل أصوات يتخيل للناس أهنا أصوات تسبيح.كنا يف ةحالتنا نتعرف على هذه اجلبال و 
 هل هي حقيقة؟ 

 أظنها أوهام نتيجة تواةثها الناس لكثر  حريثهم عن تسبيح اجلبال مع داود. 
 كيف كان تسبيح اجلبال؟ 

 ختتلف الروايات. 
 ا إيل حقيقة.يف زمنكم مل تصلو 
 وحيرفوهنا. ،إن الناس يعشقون تلك الروايات ويزيروهنا 
كيف حنن قر وصلتنا عرب السجل اليهودي وحنن نسمعها وال نصرقها وال نكدذهبا وتكدون    

 االستفاد  منها بعر طول تأمل وتربر وحذة.
 كيف ةجحت أن هذه اجلبال هي صاحبت إبراهيم وداود؟ 
مشاةف احلجاز اليت استوطنها إمساعيل بن إبراهيم وبين هبا إبراهيم الكعبة وهي قريبدة   ألهنا على 

 من بيت املقرس الذي ظهر بعر أةبعني سنة من بناء الكعبة.
 هل معىن  لك إن بيت املقرس ألمة دون أمة أو أن الكعبة ألمة دون أمة؟ 

 بوية قاطبة.بل مها للموحرين املؤمنني بالرسائل الن 
ألن  ،قبل نزول القرآن وهذا املضمون كنا نتراوله إن اهلل إ ا أةاد أمرا أن يقول له:  

أخباة املعجزات كانت تروة يف أحاديث الناس ومنترياهتم وأخباةهم فهذه أخباة داود ماجت بني الناس مندذ  
 طفولته.

 ة عشر من عمره أين ما أةمي بقذافيت شيئا إال صرعته.أن داود قال ألبيه وهو مل يتجاوز الثالث 
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 حنن نسميها املقالع. 
مث توضدع احلجدر    ،األهم أهنا نسيج حيمل حجرا ويربط من جانبيه خبيوط طويلة بعض الشيء 

 ،مث يرسل احلجدر  ،مث يشرها إيل أعلى بروةات ،فيأخذها صاحبها جبمع طرف اخليوط حىت ال تسقط احلجر
 يلة للرعيان للمرافعة وإبعاد الذئاب عن الغنم وتاة  وسيلة صراع بني الشباب.وهي وس

 هناك تتجسر إةاد  اهلل فبهذه احلجر يقتل داود أعظم حاكم يف األةض وأطغاه. 
 ،كذلك ظهرت معامل العناية الربانية فهو يرعى األغنام ويسبح فتسبح اجلبدال معده   

 فأخرب أباه خشية.
 أبوه أبشر فإن هذا خريًا أعطاكه اهلل. 

فيأمترون بأمره ألن اهلل يوحي إليده؛   ،إن اهلل يرسل نبيا يكون موجها للملك واجملتمع 
وقر قال النيب لطالوت إنه يقتل جالوت من يوضع الزيت مغليا على ةأسه فال يسيل إيل خريه ومرت التجاةب 

 فمكث الزيت على ةأسه ومل يصب بأ  . ،الروة على داودعلى شباب متعردين حىت جاء 
فلما برأت املعركة أخذ يرسدل   ،هكذا يقتل جالوت وأزوجه أبنيت وأشركه يف امللك 

داود )خمالته( مقذافته فمات كل من المسه احلجر حىت بلغت إحر  األحجاة جالوت فنفذت مدن ةأسده   
 طالوت وحاول قتله مرات.فحسره  ،واجته الناس إيل داود ،فمات

 إهنا ظنون داعبت طالوت. 
فعرا عليه طالوت  ،فقر وضع زق مخر يف منامه جبانب زوجته ،اثبت داود  لك بالرليل 

وضربه بالسيف فانتثرت اخلمر وظنه دما وظن انه قتل داود لكن داود وضع عنر ةأس طالوت يف الليلة املقبلة 
 ونرم طالوت وأدةك أن اهلل مع داود فتاب. ،أنه مل ميتسهمني فأدةك طالوت 

مث  ،وقال له النيب بوحي من اهلل إنه لن تقبل توبته حىت يقاتل هو وأبناؤه العشر  فيقتلون واحرا واحدرا 
فُيقتل ويرسل األخر وهكدذا   ،هو يقتل وأةسل طالوت الفرق الواحر  تلو األخر  وعلى كل فرقة أحر أبنائه

 حى قائرا لفرقة وحاةب حىت قُتل.حىت قتلوا فأض
 إنه االبتالء. 

 كل  لك يهون يف سبيل الراة اآلخر  واجلنة وةضي اهلل. 
كان موضع غرابتنا يف حكاية داود مع اجلبال إن حتركت اجلبال الثقال الراسيات مع  

 داود ويسبحن معه ويسجرن وةاءه.
وتتحرك أو يتراء  للناس مع داود أهنا تتحدرك وكأهندا    ،بال تصرة أصواتاإهنم يروون أن اجل 

 تقترب من داود واهلل أعلم.
 أال تنفر الطيوة من اإلنسان وداود إنسان. 
 يقولون أهنا هتفو إليه كما يلقى احلبيب حبيبه وأهنا حترق به من كل جانب ويالمسها. 
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 وأنه يسبح بينها وهى تتزاحم على القرب منه. ،مليادينإهنا تتكاثر حىت متأل ا 
 هل صوت داود مرتفعا فتسمع الطيوة واجلبال به؟ 
وتسمعه اجلبدال اجملداوة  وصدوت داود يف     ،إنه صوت عاٍل لكن يسمعه الطري يف كل مكان 

جون بسماعة فيستمع له فالبشر يبته ،تسبيحه أمجل األصوات له نربات متقاةبة وإيقاعات مع صوت نر  مجيل
 ما يقاةب من أةبعة آالف خيرجون مع داود لالقتراب من اجلبال.

 هل مسعت أحرا من بعره يقلر هذا التكبري والتحمير والتسبيح؟ 
 إهنم انقرضوا وقر حل الطرب برل  لك. 

 أن الغناء مل يعرف قبل داود. 
هو اكتشاف آلة الطرب ويروون أن الشياطني أخدذوا   لكن اجلريرالتغين والترمن غريز  بشرية و 

 يعزفون حىت قلرهم األنس.
 إن اهلل منح داود معجز  كبري . 

وأن اهلل أكدرم   ،إن اهلل أكرم إبراهيم عليه السالم واألنبياء من بعره مبعجزات متعدرد   
فهو يقلبه بيره كيف يشاء وحيولده إيل   ،وأالن له احلرير ،مةوقتل جالوت وآته اهلل امللك واحلك ،داود بالنبو 

 جتسيم أو جعله أسالكا ممتر .
 إهنا نعم كبري  وكثري . 
 إن داود مل يقنع ولكنه دعا وناجى ةبه. 
فأوحي  ،ياةيب أكرمت أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب مبعجزات هلا شأهنا فطلب أن يكرمه اهلل 

 قر ابتالهم اهلل. ،كإليه إن آباء
ويعقوب ابتاله بفقر ابنه يوسف فطلب داود االبتالء  ،وإسحاق ابتاله بالعمى ،فإبراهيم ابتاله بقتل ابنه

 ويهبه اهلل املعجزات.
ولكي يبتعدر   ،ونقش يف يره حتذيرا يف الوقوع يف األخطاء ،عن داود أقبل على العباد  

 الرهر.عن املنكرات فإنه وزع أجزاء 
 إن هذا أول منهج يتخذه اإلنسان لتوزيع الزمن والعمل. 
 إن داود كان مفكرا ومتأمال وكان له أولويات كثري  مل نسمعها من قبل. 
 فما برناجمه اليومي؟ 
ويوما لقضاء بين إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونده وهكدذا يدروة     ،ويوما لعبادته ،يوما لنسائه 

 األسبوع.
 وهل ترك الرقابة وتربري مملكته؟ 
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إنه وضع سياسة حكيمة لرولة حمكمة اجلوانب 
 كيف تراخل إليه األغراء؟ 

 ،وأخذ يقرأ التوةا  ويتأمل فيده  ،إنه يغلق األبواب يف عبادته وأمر أال يرخل عليه أحر 
 مامة مجيلة متناسقة األلوان املتعرد .فبينما وهو مستغرق يف قرأته وإ ا حب ،ويسبح اهلل عز وجل

فطاةت ووقعت قريبا منه وكل ما أهو  إليهدا   ،فأهو  إليها ومر  يره ليأخذها ،وقر وقفت بني يريه
 ابتعرت عنه فلم ييئس وتابعها وهى تصعر السلم حىت أشرف على السطح.

فيها وهو يف غفلة من وعيه فأعجبت داود وحرق النظر  ،فإ ا بامرأ  مجيلة ةشيقة القوام عاةية تغتسل
مث ةأت ظالله يف املاء فوضعت شعرها على جسمها املواجه لراود فزادت مجاال بشعرها الطويل الكثيف  ،باآلمث

 وكان قر بعث بزوجها على أحر جيوشه. ،وزاد أعجابا هبا
 إهنا متزوجة فأخذ اليأس يرب يف داود. 
 هلل استجاب له وةفع العصمة عن داود.إن الشيطان انفرد بتربري األمر ألن ا 
 وما ا جر ؟ 
إنه أةسل إيل )أهريا( زوج املرأ  بفرقة إيل مواصلة احلرب يف أقاصي البالد؛ فكتب لده القائدر    

فذهب فُقتدل زوجهدا    ،قال يكون )أهريا( يف مقرمة اجليش ،إننا أمام قوم أشراء وخنشى على اجلنر األعلى
 وأعتمر على  اته. ،داود يف غفلة عن مغبة هذه املكير  اليت عملهاوتزوجها داود وكان 
 إنه يقاوم املنكرات سنة كاملة. 

 ال يستطيع. 
 ستة أشهر. 
فلما أستغرق يف العبداد  جاءتده    ،إنك ال تستطيع؛ فأوحي اهلل إليه أن لك يوما واحرا 

 احلمامة.
 كيف تنبه إىل  لك؟ 
 ففزع داود. ،أةسل اهلل له ملكني وهو يف حمرابه وتساوة عليه األسواة 
 كيف وصلتما؟ 
 ال ختف خصمان بغي بعضهما على بعض. 
 فما قضيتكم؟ 

 ،إن أخي له تسع وتسعون نعجة وىل نعجة واحر  فأةاد أن يأخذ نعجديت إيل نعاجده   
فتنبه داود وخر ةاكعا وظل ساجرا باكيدا   ،يوسف عنره تسع وتسعون امرأ  وقائره عنره امرأ  واحر وكان 

 مث يعود ساجرا يرعو اهلل أن يغفر له خطيئته فاستجاب اهلل له. ،فلما يقضي طعامه وشرابه ،أةبعني يوما
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 ذوهنا.ياةيب إنك عادل قادة ولكنك أخربتنا أن حقوق البشر هلم وهم الذين يأخ 
 أحيه لعلى أستسمحه؛ فأحياه اهلل. 
 للرجل أنا دفعتك للحرب املر  تلو األخر  فامسح يل. 

 أنا شهير وأنا يف خري فأمحر اهلل على الشهاد  ومات. 
للحرب حىت ميدوت   فأخربه داود أنه يرفع به ،إنك مل ختربه مبكيرتك فأحياه اهلل مر  أخر  

ويتزوج زوجته فمال الرجل ومات ومل يعفو عن داود فحزن داود وطال بكاءه وحنيبه وتبتل وترك أمر الرولة 
 مث أن اهلل غفر له. ،واحنرف الناس عنه إىل حنو أحر أبنائه فثاة عليه

 كيف تعمل هلذا القائر؟ 
د وعاد حلكمة وأةسل قائرا ليقاتل أبنه وأوصدي  فهرأت نفس داو ،سأنعم عليه حىت يرضى 

فلما انتصر القائر هرب ابن داود فالحقه القائر حىت قتله فغضب داود وقرب أبنده   ،بأال يقتل أبنه إ ا ظفر به
 سليمان.
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