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 غادر املنزل وقد بىن عزمه على أن ينّفذ فكرته!..
وسار يف الطريق زائغ النظرات، ويف رأسه أتون يتأجج، ولكن خطواته كانت متالحقة حمكمة تدّل على عزمية واقتدار، كأّّنا 

 خطوات جندّي ماض إىل حومة القتال!..
ّّ فيما يقصد إليه، من أداء مهمة  وخوض معركة، ولكن الفارق بينهما أن اجلندّي ميضي وهو يف فسحة إنّه يشبه اجلندّي

 من األمل، أن يعود ظافرا، يعانق احلياة، ويقتطف ما فيها من متع ومباهج!.. أّما هو، فيسري يف مثل صالبة اجلنديّ 
 واه الردى!...وعزمته، بيد أنّه يعلم علم اليقني أّن ذهابه إىل غري رجعة... خوض معركة خيرج منها مهزوما قد ط

 ولكن كيف يعّد نفسه مهزوما، إذا انتحر؟..
أليس املوت يف حقيقة األمر، أكرب انتصار على احلياة!.. وماذا لقي من هذه احلياة؟.. إّّنا حلرابء خبيثة، طاملا خادعته 

 عذيبوغّررت به.. هذه احلياة لقد كانت تتفّنن يف الكيد له، وتسخر من إخفاقه، وتذيقه ألواان من الت
واإليالم!.. هذه احلياة لقد كانت تركله وتطأه، فينهض حميّن الظهر، معّفر الوجه، ليخفض هامته اثنية لتلك اجلنّية اللدود، 

 فال تلبث أن تنحين عليه بسياطها حىت خيّر مثخنا جبراح اخليبة واإلذالل!..
 لوجه، ويقول هلا: هيهات للحياة أن تنال منه مناال بعد اليوم.. إنّه سيقف أمامها وجها

لن تستطيعي منذ اآلن أن تستعبديين وتستمرئي شقائي!.. كال، لن تستطيعي أن تفعلي شيئا معي!.. ستقفني أمام  -
رفايت، قليلة احليلة، عاجزة الوسيلة.. مهما حتاويل فليس يف مقدورك أن تلحقي يب أي أذى!.. إّّنا ساعة انتصار يل.. 

 انتصار على احلياة؟..أليس املوت يف احلقيقة أكرب 



وحّث خطاه إىل حيث ينفذ فكرته.. ولكن أي جهة خيتار؟.. إنّه يدري إىل أي ميدان يذهب، ولكّنه ال يدري أي مكان 
 يف هذا امليدان حيّل فيه؟..

 أبي أسلوب ينتحر؟..
ه، كأنه أاتن محلي مكدودة.. أاتن ما أكثر الوسائل!.. أخيتار الرتام؟.. ومثل يف ذهنه الرتام، وهو يقطع الطريق مثقال براكبي

 عجفاء خنرة العظام.. أيسلم هلذه األاتن رقبته طائعا خمتارا؟ أيرضاها لنفسه جالدا؟..
هناك السّم الزعاف.. هناك املدية املاضية، هناك أفانني ممّا يكفل له بلوغ مأربه املنشود.. وأشرق وجهه بغتة إشراقة 

لعظيم؟.. هذا اإلله القادر، الذي يتدّفق منذ األزل، يشّق الصحراء اجلرداء، فيحيلها الظفر.. ِلمَ ال يكون النيل جدثه ا
جّنات فّياحة انضرة.. إنّه ليلقي بنفسه عن طيب خاطر يف هذا الفيض الزاخر ابخلريات!.. ما أسعده حّقا إذ يشعر أبّن 

فيه!.. أّي فخر أعّز من أن يغدو جزءا من  ذراَعْي هذا األب الشفيق، تضمانه إىل صدره فتخفيانه، فال يلبث أن يفين
 ذلك اإلله يف قّوته وعظمته، يشاركه فيما يغدق على البالد من نعم وبركات؟..

لقد جّرب حظّه يف احلياة مرّات ومرّات، فباء ابإلخفاق املّر!.. هو اإلخفاق دائما.. ذلك الوحش اهلائل الذي جتّمعت فيه  
يوان الضخم، الذي مياثل احليواانت املنقرضة اليت عاشت قبل التاريخ.. إنّه ليالحقه كل مظاهر القسوة والعنف، ذلك احل

حيثما حّل، يراه اترة رابضا أمامه، وهو يف ساحة االمتحان، يرمقه ابلنظر الشزر، ويبتسم له ابتسامته النكراء، ويكشر عن 
 فحيحا، كأّّنا يقول له: هأنذا لك ابملرصاد!... أنياب قذرة مسنونة كرؤوس احلراب.. وخيّيل إليه دائما أنّه يسمع منه

هو اإلخفاق دائما.. يعاجله أبدا يف كسب رزقه، يف حتقيق مآربه.. وأخريا وقد سقط مريضا وطالت به العّلة، كان يري 
د ذلك احليوان املنقرض، حيوان ما قبل التاريخ، وقد أرسل خرطومه يستنزف دمه على مهل، ويستّل روحه يف بطء!.. لق

 الزمه ذلك احليوان يف مرضه، وِل يدعه إال خرقة إنسانية مهلهلة، ال حيوية فيها وال نشاط!..
ماذا يف هذه احلياة يستحق أن يعيش من أجله؟.. إنّه حييا يف بيت خاله مع أسرته، حييا معهم كالغريب املنبوذ.. طاملا قرع 

املا تعالت صيحات التذمر والسخرية، فيخاهلا دخاان كثيفا، مسعه صوت خاله: لوجه هللا أطعمك، وآويك، فإىل مىت؟.. وط
يتعقد وحييط به، حىت ال يستطيع أن يتنفس!.. وهذا احليوان املنقرض، حيوان ما قبل التاريخ، مرتصدا له أبدا، تتالعب 

 ابتسامته النكراء على فمه الغليظ األدكن، وهو يكّشر عن أنيابه القذرة املسنونة كرؤوس احلراب...
وسار الفىت مث سار حىت دان من ضّفة النيل.. إّن النخيالت الشاخمة، هباماهتا امللوكية، لرتّف أبغصاّنا ترحااب مبقدمه!.. وإّن 
الشمس الغاربة بقرصها املتوّهج، لكأّّنا انر وليمة تشّب الستقباله!.. النيل!.. نعم النيل!!.. يف عبابه الزاخر يودع عاِل 

ل عاِل النعيم واخللود، وهو حموط بتلك األانشيد العذاب، ترددها له أطياف ال تراها العيون، تلك الشّر والفناء، يستقب
 األانشيد اليت ال يسمعها إال من أقبلوا على األبديّة، أبرواح ختّلصت من الشوائب، ومشلها الطهر والصفاء!..

بدأ يغشاه سحر غريب.. واختار مكانه املالئم.. وأصبح من ضّفة النيل على قيد خطوات، وأحّس بقدميه تتثاقالن، وقد 
ووقف هناك وقفته األخرية، وعيناه حتّدقان يف األمواج املتدّفقة، حياول أن ينفذ إىل أعماقها.. ماذا وراء هذه األمواج اليت 

 ترتاقص على منت النهر؟..



بني غاد ورائح ومركبات تضّج بعجالهتا  وانبعثت ضّجة غري بعيدة منه، فتلفت هنيهة حوله.. إّّنا حركة الطريق.. أانس
 وتصيح أببواقها.. إّّنا ضّجة احلياة، ضّجة الدنيا.. وابتسم ابتسامة هازائ، مث عاد حيّدق يف املاء!..

أحقا إّن هذه الدنيا ليست جديرة أبن يعيش من أجلها؟.. إّن الناس من أجلها يعيشون، إّّنم يسعون إىل الرزق كادحني 
هو مثلهم إنساان؟.. أال يستطيع أن يسعى كما يسعون كادحا جماهدا؟ ولكن هذا اإلخفاق، هذا احليوان  جماهدين.. أليس

اهلائل الكريه، حيوان ما قبل التاريخ.. إنّه رابض يف طريقه يسّد عليه املسالك، ولن يستطيع هو خَبَورم عزميته أن يتغلب عليه 
ور األسد اجلّبار؟.. إنّه ليشعر ابالمتعاض والتأفف من نفسه، ملاذا رضي أن ويُنّحيه عن الطريق.. أيف مقدور بعوضة إّن تسا

 يكون بعوضة، على حني يري الناس من حوله أسودا ضارية؟..
 وأطال التحديق يف املاء أمامه...

الغروب  وحتفّز ليقفز، فإذا به يسمع حركة طارئة.. حركة تصحبها مهسات وأاّنت.. وتلّفت حوله، فتبّينت عينه يف ظلمة
شبحا يضطرب على حافة الشاطئ عن كثب منه.. وألقى نفسه يكمن خلف جذع شجرة، وأخذ يرقب الشبح من 
مكمنه، وحيّد بصره، فإذا الشبح فتاة تتعثر يف خطاها، وبني يديها لفيفة تضّمها إىل صدرها ضّمة رمحة وحنان.. وتوقفت 

اان بني األعشاب النابتة على حافة الشاطئ، ووضعتها يف رفق، وما الفتاة، وأطالت النظر إىل اللفيفة، مث مّهدت هلا مك
لبثت أن احننت عليها تقبلها يف شغف، وّنضت بغتة مندفعة صوب النهر.. ويف حملة هوت يف املاء، فانبعث لسقوطها 

 صوت مكتوم مفزع، كأنّه صوت وتر يف قيثارة شّد إىل أقصاه حىت انقطع!..
هوت الفتاة، ويغوص وراءها، يف ذلك اخلضم املتالطم.. وبعد جهد ومغالبة استطاع أن  وألقى الفىت نفسه يهوي حيث

 يصل إليها، وأن يعود هبا إىل الشاطئ، خائرة القوى، فاقدة للوعي!..
وأخذ يسعفها مبا هدته إليه الفطرة، وجنح يف مسعاه، فإذا احلياة تضطرب بني جوانح الفتاة، فوضع رأسها على ركبتيه، 

تتومسان وجهها، وقد بدأت مواكب الليل تتزاحم إثر النهار الغارب تطارد فلول الضوء!.. ولكن تلك املواكب ِل  وعيناه
تلبث أن وقفت خاشعة، أمام ذلك امللك العظيم، الذي بدأ يعلو من الشرق قرصا أرجوانيا، يتهادى يف روعة وجالل.. 

 فتصاغرت أمامه جحافل الليل الزاحف، وأخذت تتزايل..
سطع الضياء الفيّت على وجه الفتاة، فإذا مبحياها هادئ ِل يزده امتقاع اإلعياء إال وسامة على وسامة، وكان شعرها البلبل و 

مسدال حول رأسها تتناثر خصالته على كتفيها، وقد تدلت بعض هذه اخلصالت، ختفي ما ظهر من صدر انهد، كان قد 
 شق القميص وأسفر!..

ذا عينان زرقاوان متاثالن زرقة السماء الصاحية، ختتلج أهداهبما الوطاف حوهلما، كأّّنا أحراس ورفعت الفتاة جفنيها، فإ
 ساهرون على ذلك النبع الفياض..

 وّنضت الفتاة برأسها قليال ومههمت جزعة:
 أين أان؟... -

 فمسح الفىت على شعرها، وقال يف هلجة ظفر ووثوق:
 أنت يف حرز أمني... -



ذلك الضوء الفضي الساجي الذي يشيع يف النفس األمن والصفاء.. وجعلت الفتاة ترنو يف شبه غيبوبة  وتالقت عينامها يف
ختتلط حياهلا احلقائق ابألحالم .. وأطال الفىت النظر إىل عينيها، وأحّس أبّن هذا النبع قد أخذ يفيض ابخلريات، وإذا هو 

ا من قبل، وإنّه ليسمع من ذلك النبع الفياض خريرا ِل يسمع يري فيه عواِل جديدة، ذات مساوات وأرضني، ال عهد له هب
 قط أهبج منه َقّط...

 ومّرت على الفىت فرتة، وعيناه موصولتان بعينيها... إّّنا حلياة جياشة تتفتح له، حياة بعيدة عن واديه القدمي بقفره وجدبه.
بعث به إىل ذلك النهر لينقذ حياة هذه الفتاة  واعتلجت يف رأسه شيت اخلواطر واألفكار.. اي للعجب!.. إّن هللا قد

الناعسة.. هناك قوانني قاهرة، ال يستطيع املرء أن يقف هلا على تفسري.. ألسنا مسريين حّقا ال خمرّيين؟ لقد أنقذ روحا 
 بشرية من صنع هللا.. أنقذ خملوقا من بين جنسه، رّد إليه احلياة اثنية، بعد أن أوشكت أن تفّر عنه..

غالب املوت فغلبه يف املعركة.. إّن هللا أراد هلذه الفتاة احلياة، فكان هو يف ساعته يد هللا!.. إنّه حيّس قّوة هللا يف إنّه 
 جسمه، وعظمته تسري يف أوصاله!..

 واهتّز الفىت اهتزازة اعتداد بنفسه واعتزاز...
 ومسع الفتاة هتمهم:

َ أنقذتين اي سيدي؟... -  ِلم
 ا موصولتني بعينيها:فقال وعيناه ما زالت

 ِلَْ يكن لك أن جترمي يف حّق نفسك هذا اجلرم... -
 واستمع لصدى صوته يف نفسه، فكأنّه يستمع إىل إنسان آخر يتكلم، كائن جديد ينطق يف هلجة جديدة!...

 أجابت الفتاة:
 وهل من العدل أن حييا املرء يف هذه الدنيا، يعاين من الظلم ويشقى؟.. -
 نتخرّي، بل نصرب على ما حنن فيه.. مث جناهد ونكافح وأنمل!!..ليس لنا أن  -
 لقد جاهدت، فبئت ابخليبة، وفقدت كّل أمل.. -
 حاويل أن ختلقي األمل خلقا، وأن تتصّيدي السعادة تصيدا!.. -
 حاولت فأخفقت... -
 حاويل أيضا وال تيأسي.. جيب أن يكون يف قلبك إميان... إّن احلياة ليست عبثا.. -
 كيف؟  -
فكري للحظة.. إّن هللا ِل خيلقنا يف هذه الدنيا سدى، وإاّل فما هي حكمته يف أن يقذف بنا يف هذا التيار، نصاوله  -

 ونصارعه، دون جدوى؟.. إّن لكّل مّنا رسالة يؤديها!..
 وهل ملخلوقة حقرية مثلي رسالة؟.. -
 نا وعليه أمرها..أحقر كائن يف األرض له رسالة جيب أن يؤديها، وإن خفي علي -

 وغمغمت الفتاة:



 رسالة؟.. أان أؤدي رسالة؟.. -
 وبغتة تلفتت حوهلا متفزعة، وصاحت:

 طفليت! -
وهرع الفىت والفتاة إىل مكان اللفيفة، فألفيا الطفلة مدرجة يف لفائفها، انعمة العني ابلنظر إىل القمر، مبهورة بضوئه 

 يف مناغاة ومناجاة..الألالء، تتحرك يدها يف فرحة، وهي مستغرقة 
 فالتقطت األم طفلتها، واحتوهتا يف صدرها، وجعلت تغمرها بقبلها احلنون..

مث شرعت تقص على الفىت قصة ذلك البؤس الذي دفع هبا إىل القضاء على نفسها.. إّّنا قصة شائعة تتلخص يف كلمات 
 احلبيب..قالئل: حّب، فعبث ابلفضيلة، فافتضاح، فطرد من بيت األسرة، فتخل من 
 فأمسك بيدها يالطفها وهو يقول، وقد أشار إىل الطفلة، يداعب وجنتيها:

 أال تعرتفني معي أبّن يف احلياة نواحي مجيلة طيبة، وأّن هللا ِل خيلقنا فيها سدى؟... -
 بيتها أيضا مثل كان الفىت قد ترك يف بيته كتااب، خيرب أهله فيه أبنه معتزم التخلص من احلياة، وكانت الفتاة قد تركت يف

 هذا الكتاب.
 إذن لقد انتحرا.. ختلصا من دنيامها القدمية اليت شقيا هبا، وشقت هبما حينا من الدهر..

 لقد أنقذ الفىت روحني، وإنه ملسئول عن مصريمها..
يشرق على  وّنضا.. وطفقا يسريان، هو خيطو مرفوع اهلامة، تّتقد عيناه عزما وحيوية، وهي جبانبه معتمدة على ذراعه،

 حمياها سيما الطمأنينة..
 إّّنما يسريان..

 يسريان وقلبامها خيفقان بشعور واحد، شعور نقي انصع، كضياء هذا الكوكب املتألق الذي يغمرهم بفيضه اللؤلئي..
 يسريان حنو دنيا جديدة...

 


