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  على ضوء ّشمعة  
  

لبیت إلى َوْكٍر َداِمٍس أفزع الّصغار فھّبوا ستحال اِانطفأ الّنور فجأة، فُا
أن یتذّمر " وھو االبن األكبر إلبراھیم"ین، و لم یلبث سامي مذعورین ضـاّج

و یتأّفف، و یبدي سخطھ و استیاءه، بینما ظّل أبوه جالسا إلى مكتبھ دون أن 
 موع، وو خّفت الّزوجة في الحین و أشعلت الّش. اـیبدي أّي قلق و ال ُامتعاض
ھ، و شّق علیھ أن ینھي دروسھ على نور شمعة ـلكّن سامي لو تھدأ ثورت

ِاسمع یا ولدي، لقد أمضى أبوك نصف عمره : "ھزیلة، فناداه أبوه و قال لھ 
على ضوء ھذه الشمعة، و لم أكن أقوم بواجباتي المدرسّیة و أنا تلمیذ مثلك 

 عزیمتي و  ینل منت، و رغم ذلك فإّن ضعف اإلنارة لمإّال على نورھا الباھ
فُاذھب یا بنّي و ال تكسل ... لو مّرة واحدة، و ھا أنت تراني الیوم و الحمد هللا

ى و ال تعّد ـعن إتمام دروسك، فإّن نور الكھرباء، و إن كانت فوائده ال تحص
  ".ففقدانھ ال یؤّخر في ذوي العزائم القوّیة 

ن أخذ مكانا، ثّم أطرق الطفل رأسھ و انصرف، و تبعھ أبوه بعینیھ إلى أ
نظر إلى الشمعة نظرة طویلة، فسرح بھ خیالھ إلى ماضیھ الكئیب، و رأى 
في شعلتھا المتصاعدة صورة حّیة للیالي الطویلة التي قضاھا على نورھا 

و تراءت لھ أّمھ وھي ... ھ یتصّفح الكتب و یحّبر األوراقـا على ركبتیــجاثی
 عنھ بكأس خفیفة من ولة إبعاد الّنومرة من اللیل محاتسامره إلى ساعة متأّخ

الي الذي طالما آلم ركبتیھ، و سیول ـو تذّكر الحصیر الب... اي األحمرـالش
الماء المنھمر من سقف بیتھم المتصّدع، و مائدة الطعام التي نخرت 

و أفضى بھ ذلك إلى كثیر من المشاھد المؤلمة، فلم یدري كیف ... اـأحرافھ
ھ قّوة ـتان مسحھما على الفور، و حمد اهللا اّلذي وھبُانحدرت على خّدیھ دمع

ة و أنار لھ السبیل، ثّم أخذ الّشمعة بین یدیھ، و قّربھا إلیھ و استأنف ـالعزیم
  ....عملھ

  
  .محمد التومي

 


