
 �ألقال� ��ما�ك

 مبسم �هللا �لر�ن �لرحي
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  ."بd يدT �لساعة يظهر �لقلم"

فأصبحت �لسطوH  كl من �ألصو�m! ��للسا� فيه  كl  �ستو� �لقلم باللسا� مiلة!�h هذ� �لزمن 

 
ً
  .من �لقلم! ��للفظ  عدr من �.ّط  اqنصاف

�قد ;� �لعقال| �سا}�z� mاy! يقدxq Mهم �لرسوr  ضنا" �vعب � نهكه �لطريق! �معه لسا� ناطق 

 �فظ! �مع �� فال يُلتفت qال ~ا [ يديه من
ٌ
�ن ��H|"! أل� �لقلم حٌر ُمتجر}! ��نا|  )كتو�م( �عقل

  .يُعطي ما �ضع فيه! ��للسا� ال يسلم من نز�z� Gفس �تأ�يالتها

��الس �zاy مليئة بفضوr �لقوT{H� r| �للفظ! �ال يلتفت qال للمكتو�! أل� �لقلم قلٌم ��للسا� 

م �آل� مثله! بل  صبح �للسا� لسا�! �مل �للسا� �لصغ� ��لكب� ��~جنو� ��لعاقل! � صبح �لقل

 
ً
  .منه! تر� من يكتب �~نكر �T{H| �لقوr � ماz� Mاy سيد [ �أل}� ���ين ا كq lنصاف

بض ) قبض �لعلم( [ �خر �لزما� مع )ظهوH �لقلم( �حينما قر� ��z ص� �هللا عليه �سلم
َ
qشا�q GH ق

  .�Hجاحة عقل �ألكِف �ألقالMَ كما تقبض �لر��yُ �أللسَن بال لز�M علم

�هل يكب �zاy : ((� صبحت تبعة �لقلم  عظم من تبعة �للسا�!   �ل�تب ��لقا�H|! ف� �.�

  .  صاحبها [ ¤قبته �! ��ألقالM  شد  ثرً ))[ �zاH   �جوههم qال حصائد  لسنتهم

 T,� Hلعلم ��لقلم منفصلة بالقد� dلرحم ��لوشائج ب� �  ¦Hفيُد |�Hينفصل معه �لعلم � ما �لقا

G[ �أل:منة �لغابر �عن �للسا.  

منهم من ينقطع  ثر �ªثٌ� من �©هلة �~طبوعd يفرغو� ما [  �هانهم [ �لغابر [ �الس  مثا§م! 

مه قبل  � ينطقه بلسانه! �منهم من ال يبلغ مه  �� جليسه! �منهم من يقت» �لَمسامع 
  .ا�تبلغ عقال| �zاy �ال يرفعو� بها H سً  ثقيال! افيحملها �q �أل�ها� عبً 

�ªث� �ن ¯ نصيب معرفة! لم يُدH¦ حقS �إل}�H¦  �  قالx� MوM  لسنة �zاy [ �لسابق!  }ªHته 

سكرG �ألقالM فأHسلها �شأنها! � عفاها من �الية �لعقل عليها! � جر�ها [ �لوعر ��لسهل! �  نطقها 

[ �zاH   �جهه! بعد  � تكسو" [ ��نيا °باH¤ r ال ينسل بالصو�� ��.طأ!  كبته حصائدها 

  .منه! � ²± ¯ من �لعد���m ما ال قر�H معه



�ªث� �ن يثق بمنصبه �جاهه  � جو}G قلمه يظن  � [ �لك ما يقوM مقاM حجته! فيَكتب �يت³م �ال 

qال ;}m  ��يغيب حينها عنه  � قلو� ��T �لعقوr مو�:ين ال تز� بها  حدً يستح´ qال ثقته تلك! 

 � تضعه   حقه [ م¶�� عدr منها! فال يزنو� بم¶�نه هو! فإ� �§ر ليس من قبيلة �ألسد! qال [ 

·Hحنا¸ �أل  �م¶�.  

 هو! ���� ُشغل قلب �إلنسا� ب¹| فبقدH �ستعماH �لك �ل¹| لقلبه! يكتب �ال يستح´ qال

�ينطق �ال ير� qال هو! �Hبما �ل �لقلم xُخاطب �الº �لقر�|! ��لقا�H ير�  نه ال يعنيه بل ال 

�ستحو�   قلبه! �H � �لب± [ صوHته! ير�" [ y H قلمه عند تسط�"! �بd  �يع¼ qال ��حدً 

  .عينيه عند حديثه

zقل! ألنها عظيمة [ عd من ال ير�� qال ما يُعظم �لكتا� �ألموH �لصغاH [ م¶�� �لعقل �� ��ªث�ً 

�تر�خيهم عن �ألموH �لعظاM تر�Á �\بل ال Àد ما يشد"! يسطر�� بال ²قيق! �يتحدثو�  بعينه!

 
ً
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تا� متباينو� [ قدH �ستعبا} قلوبهم �²رHها! �ªث� من بالظل يرÃ تاGH �ي�|  خر�! أل� �لكُ 

Hال �ألحر�q "لكتابة! �ال ير�� Äال [ سوq Åال يُطر Äمن �لر Âٌلكتا� عبيد [ نو�.  
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و� v� �qأÍ به! ��Ìقة يتدثر �لكث� منهم بدثاH �\رية! ��لقلب �لو¦! أل� للُحر  خذG تأخذ �لقل

 �  �[ �لك ظهوH �لعوGH! معت�ً  �بقو¯! �قد ;� عمر ي´� �إلما| ��q لبسن Éاy �\ر�ئر! مغتفرً 

�\رG مطلٌب ��� شانت! ��ألمة مزهد ��� :�نت! �عd �\رG عفيفة! �عd �~ملوªة ميالة! �:لة 

تمع Éاy �\رية �:لة �ألمة فذ�¦ مطلب �لغر�ئز! �ألمة ال يُعتد بها ;\رG! �:لة �\رG قد�G! ��� �ج
Åلبة  بنا| �لسفا��.  

َ� �ألقالM �~ماxك حÎ تلبس Éاy �ألحر�v Hأخذ قلوَ� �لقر�| �q �القتد�|  ْ́ �Ïن [ :من تُ

  .»فأكل ثمنه � نا خصم Hجل باÂ حرً «: »�لصحيح« ��vأÍ! �يكl نتاÐ  ف�H �لسفاÅ! �قد جا| [

Jتش� Âحامليها!تبا Âطما  Âثمانها بتنو  Âك! تتنوxا� Mبأقال Hألف�� �  
ً
طمع فيه  ا�من  حب شيئ

�تri [ سبيل �لوصوxq rه! فالكبائر [ سبيله صغائر! ���� ;� �\ب يعÓ عن �~سا��| فاÉغض 

 عند يعÓ عن �\قائق ��~حاسن! �ªثٌ� منهم ال يُدH¦  نه عبد مكبل �لكفd مغلوr �.ُطى! qال

  .فر�Õ قلبه من شاغله! �Hبما ال يفرÕ قلب �لو�حد منهم qال عند حضوH �ألجل

 " Sحد ºيريد �هللا! �عر T,� Hمن شغل قلبه باهللا � خال" عمن سو�"! تكلم هللا �سكت هللا! بالقد�

 .من َعَر· ��نيا! � � �لزيا}G   �لكفاية نقصا� منها


