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ت�صدير
اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 

و�سحبه اأجمعني.

احلياة جتارب ودرو�س، والأدباء اأقدر النا�س على التقاط العرب امل�صتخل�صة 
من �سلوكات الأفراد ومواقفهم وجناحاتهم واإخفاقاتهم، وذلك مبا وهبهم 

اهلل من قدرات اإبداعية مبوجبها ا�ستحقوا و�سف الأدباء.

وت�سكل املجموعة الق�س�سية »دوائر احلياة« للقا�سة ماجدة �سحاتة مراآة 
تنعك�س على �صفحاتها جتارب عديدة متور بها حياة الأبطال وال�صخ�صيات، 
جتارب تقدم، يف جميع الأحوال، حكمة يتمالها القارئ ويعي�س يف اأجوائها 
املعرفية  خلفيته  بح�سب  معار�سا  اأو  موافقا  موقفا  منها  ليتخذ  املتلقي، 

والثقافية، وبح�سب روؤيته الفل�سفية يف احلياة.

تت�سل  اأتون مو�سوعات وق�سايا  نف�سه يف  للمجموعة  القارئ  وهكذا يجد 
باملوقف من تعدد الزوجات ، والعقوق اخلفي الذي ميار�سه بع�ص الأبناء يف 
الإن�سان، و�سلبية  واأثر الرتبية احل�سنة يف �سياغة  اآبائهم بدون �سعور،  حق 
اإدراك  على  ق��ادرات  غري  ويجعلهن  الفتيات  بع�ص  يفرت�ص  ال��ذي  الغرور 
من  جتعل  التي  املو�صوعات  من  وغريها  الزوجية،  احلياة  يف  م�صلحتهن 
النف�صية  التنمية  يف  املنخرط  الأدب  �صور  من  �صورة  الق�ص�صية  املجموعة 

والوجدانية والثقافية لأفراد املجتمع.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق���اف  ب��وزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 
بدولة الكويت اأن تقدم هذه الباقة من الق�س�ص اإلى جمهور القراء الكرام 
اأن ينفع  اإ�سهاما منها يف ن�سر الأدب البناء، �سائلة املولى  ومتذوقي الأدب، 

بها، واأن يجزي موؤلفتها خري اجلزاء...

                   اإنه �سميع جميب.

7





الق�صة الأولى

تفـــاهــة





تفاهة !!

هنا؟  اإلى  به  جاء  الذي  ما  النمل  هذا  انظري  تعايل  هاجر..  يا  انظري 
ل�سك اأنه اإهمالك لبقايا الطعام.. 

كان عليك تتبعه اأو قطع الطريق اأمامه ب�سيء من الهتمام والنظافة..

تقع  تكاد  ل  وهناك  هنا  متفرق  فرادى من منل  على  باإ�سبعه مير  واأخذ 
العني على م�سدر معني يتجمع حوله..

متعددة  وامل�سئوليات  كثرية  فالأعمال  اأم��ره��ا..  من  ح��رية  يف  هي  تقف 
متنوعة.. والهتمامات اأكرث من مرهقة.. فلماذا تفرغ لهذا الأمر بعينه؟!

اإلى نافذة  اإنك مهملة تركت النمل حتى هاجمنا يف كل مكان... انظري 
احلمام يعلوها منل يف كل اجتاه اإلى احلو�س.. 

احلو�ص،  وغ�سلت  املنظفات  وبع�ص  بالإ�سفنجة  اأم�سكت  ب�سفة  تنب�ص  مل 
ومعه اجلدار املوؤدي اإلى النافذة كاأنها ل تعري �سيئًا اأي اهتمام.. 

بعد �ساعات قليلة ناداها ويف �سوته نربة ت�سجر وتاأفف كاأنها ل تعري �سيئًا 
اأي اهتمام..

انظري يا هاجر.. تعايل هنا..

 هذه الأكواب مل تظل يف مكانها؟! 

ماذا لو غ�سلت يف التو واللحظة؟! 

ولكن  بكاًء..  ميوت  يكاد  ر�سيعها  تغ�سلها..  اأخذت  الأكواب  تناولت 
عليها.. ل 

تعايل..  �سئمت..  لقد  ت��ن��ادي..  ملن  حياة  ول  ن���داءًا..  ي�سرخ  �سغريها 
والأعباء  الأعمال  كرثة  مع  رمبا  تافه  اأمر  على  مرة  كل  لتقف يف  انظري.. 
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اأجلته اإذ لي�ص بالأهمية بحيث يكون له ن�سيب يف الأولويات، لقد تعبت من 
اإل ما تقع عليه عني زوج  اأي عمل  والتاأنيب،كاأنها فارغة من  اللوم  نظرات 
ل يجيد اإل فن تدخله فيما ل يعنيه من اأمور املطبخ والغ�سل والكن�ص، حتى 
الأولد رمبا ل يعريهم اهتمامًا اإل يف مثل هذه التوافه حتى �ساقوا ذرعًا..
من كرثة موؤاخذاته وترثيبه على العظيم واحلقري...، ال�سغري والكبري...، 

الثمني والرخي�ص..

تعتقد اأنه طيب القلب، لكنه يوغر �سدرها بكرثة العتاب، وحتميلها ما فوق 
الأوقات، ل يكاد ينتهي من وجبة الطعام حتى يطلب كاأ�ص ال�ساي، اجلميع 
برتك  تدفع  ال�ستعجال  نربة  لكن  الطعام،  يتناولون  يزالون  ل  حوله  من 

اأحدهم طعامه حتى يعد له كاأ�سه املف�سل بعد تناول الطعام.

تتاأمل ما توؤدي من اأعباء يف غري حتميله جزءا منها، فهي ل تزال تقدر 
له جهده خارج البيت..

اإنه دوما ل تقع عينه اإل على كل ق�سور، ول يرى جميال اأمتته.

اأفاقت من تاأملها على نداء �سارخ:

تعايل يا هاجر، انظري جوال القمامة مازال يف مكانه..

كظمت غيظها تناولته و�سعته حيث ياأخذه العامل ول�سان حالها يقول:

اأرجوك لقد كدُت اأ�ساأم بقاءك يف البيت!! 
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الق�صة الثانية

 هواج�س امراأة
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هو�ج�س �مر�أة 

... م�سى اليوم.. وهكذا كل يوم، �ساقًا م�سنيًا، ال�ستيقاظ قبيل الفجر، 
تغفو  اليومي  الورد  وترديد  ال�سالة  بعد  تكاد  ل  اإليه،  وت�سرعًا  هلل،  قيامًا 
اأ�سد  اإنها  كلها على موعد مع اخلروج،  باكر  فالأ�سرة مع �سباح  حلظات، 
ما تكون حر�صًا على جتهيز الإفطار اليومي، فال ترتك اأحدًا يخرج بدونه 

اإل اإن كان �سائمًا، فيتوجه اجلميع كلٌّ  ملا له.

تتفرغ هى للبيت ترتبه تنظفه تتفقد كل �سيء فيه، لعل اأحدهم قد ترك 
مالب�صه يف غري حملها.. اأو فرط عقد مالب�صه وهو ياأخذ اأحدها.. تتوجه اإلى 
املطبخ تعد الطعام قبيل عودة اجلميع، املطبخ والتنظيف لكل تبعاته، ولكل 
لوردها  جتل�س  اأوقاتها..  يف  �صالتها  توؤدي  نعم  تنق�صي،  ل  التي  اأعباوؤه 
تذكرة،  اأو  حما�صرة  فيه  ل�صريط  ت�صتمع  القراآن..  تقراأ  عنه،  تنقطع  فال 
مطالبه  ولكل  اجلميع  يعود  ون�ساطها..  حيويتها  بها  تتجدد  اأنا�سيد  فيه  اأو 
وحتى  الفجر  منذ �صالتها  الدءوب  العمل  دوامة  نف�صها يف  وحاجاته، جتد 

الع�ساء موعد نوم اجلميع..

اإنها تلقي بج�صدها املنهك على �صريرها املتوا�صع.. جتد زوجها يف �صبات 
عميق بعد اطمئنانه على اأحوال اجلميع.. اليوم هي اأكرث تعبًا واإرهاقًا.. كل 

ع�سو من ج�سمها يكاد يرتفع �سوته بال�سكوى اأملًا وتوجعًا.

نظرت اإلى زوجها اأ�سفقت عليه، فهو اأي�سًا مع �سعوبة تكاليف احلياة.

اأنه ل يبالى  اإلى �سوت �سخريه بدا لها  اأكرث واأكرث، ا�ستمعت  �سار ي�سقى 
بها.. بتعبها.. فكل �سيء يراه دائمًا على ما يرام، فلم يتعب نف�سه يف �سوؤالها 

عما تالقيه هي؟؟..

اإنها  الراحة..  على  عودته  قد  اإنها  يهتم..  ل  اأنه  نف�سها  لها  و�سو�ست   
لبد اأن ت�سغله ببع�ص الأعباء.. حتمله بع�ص الهموم والغموم مما تلقى داخل 
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البيت ومع الأولد.. كادت الو�ساو�ص تع�سف بها اإذ ما جدوى اأن تظل هكذا 
وزوجية  اأمومة  على  منه  تتقا�ساه  ال��ذي  ما  متى؟!  واإل��ى  ومتعبة..  مرهقة 

وربوبية بيت تتفانى فيهم جميعا بكل اقتدار؟! اقرتبت من نقطة الت�سجر.

كادت تتململ.. متلكها احلزن والأ�سى.. رمبا ندمًا وحت�سرًا -هكذا توهمت-  
تغريت نظرتها امل�سفقة اإلى زوجها.. اإلى نظرة متربمة.. األقت براأ�سها على 
هداأت  اليومي،  وحتميدها  وتهليلها  ت�سبيحها،  دون  تغفو  كادت  خمدعها.. 
عقلها..  ا�ستعادت  روحها..  �سكنت  اطماأنت..  باأذكارها،  متتمت  روي��دًا، 
ا�ستدارت  ونفخه..  ونفثه  وهمزه  الرجيم..  ال�سيطان  من  باهلل  ا�ستعاذت 
ا�ستنكرت  ت�سرفها..  من  �سدر  خطاأ  ت�سحح  كاأنها  زوجها..  اإلى  بوجهها 
ج�سدها  اآلم  اإليه  ت�ستدير  وهى  اأح�ست  نعم  بخلدها..  دار  ما  نف�سها  على 
املتعب.. لكنها مل تتربم.. حمدت اهلل.. تذكرت »َمْن بات كاًل من عمل بيده 
بات مغفورًا له«، احت�سبت ما ت�سعره من كلل.. كم كانت �ستحبط من العمل؟!

كم كان �سيفوتها من املغفرة اإن هي مل تخل�ص ومل تتجرد هلل.. منذ بدء 
يومها؟

هى نعمة اأن تبيت مغفورًا لها !!

برئت اإلى اهلل مما حدثتها بها نف�سها.. اقرتبت من زوجها.. وعلى غري 
عادته.. ا�ستيقظ يتمتم با�ستغفار وحمد.. وجدها م�ستيقظة �سمها اإليه بكل 

دفء.

»ل �سك اأنك تتعبني.. جزاك اهلل عنا كل خري وعو�سك عما تلقني..«

ا�ستحت من نف�سها.. كاأمنا هي بحديثها العابر قد ارتكبت جرمًا. كم هو 
ممنٌت لتعبها جلهدها.. عارف به .. مقدر اإياه!!

اقرتبت منه.. ول�سان حالها.. » وهذه واهلل نعمة اأخرى«.
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الق�صة الثالثة

م�رشوعات حمـل

17





م�شروعات حمـل

تعره  مل  ورمب��ا  اأح�سائها..  بني  يتحرك  ال��ذي  حلملها  ب��اًل  تلقي  تكن  مل 
اهتمامًا كثريًا، �ساأن كثريات يتابعن عند الأطباء، يتغذين وفق نظام غذائي 

حمدد.. ينتظرن الوليد وقد ا�صرتين له املالب�س واأعددن له الفرا�س.

اأن ت�سعه حيًا  ي�ستوي عندها  العامل كله.. لكن هاجر  الن�ساء يف  هكذا 
بالأر�ص يف كل  ت�سوي  بيت، واجلرافات  يوم  تهدم كل  فالقذائف  ميتًا،  اأو 
التفتي�ص اليومي ل يكاد ينقطع.. �سماع دوي طلقات املدافع  يوم منزل.. 
ل يتوقف.. رمبا مي�سي الليل وما يرقاأ لأحد جفن.. فال فرق بني ليل ونهار.. 
اجلنود امل�سعورة يعيثون خالل الديار.. ل يبقون اأخ�سر ول ياب�سًا.. اإذ حترق 
متوا�سعة  بحجارة  ينفكون  ل  والأط��ف��ال  الثمار..  تن�سج  عندما  الأ�سجار 
ير�سقون املدرعات والدبابات.. يف كل يوم للحارة �سهيد، وفى كل يوم يوؤخذ 
منها �سجني، الكل يحلم بالن�سر وهاجر تراه اأبعد من اأن يتحقق، فلم يكن 
على  ا�ستيقظت  يوم  ذات  �سباح  يف  لكنها  غاية؟!  اأو  هدف  عندها  للحمل 
زغاريد ن�سوة باحلارة.. فركت عينيها.. ا�ستطلعت الأمر.. رباه.. اإن جارتها 
اأم عبيدة.. لقت ربها �سهيدة.. ويف يدها قلة املاء... تروي عروق �سجرية 

�ساعدة مثل اليقني  بجوار بيتها!!..

كاأمنا  حر�ص..  يف  حت�س�ستها  بطنها..  اإلى  نظرت  لكنها  دموعها  ذرفت 
تريد اأن تطمئن على حياة جنينها.. اأدركت اأن اأم عبيدة  حني حتر�ص على 
اأزهار واأع�ساب  اإلى  �سقي ال�سجرية كل �سباح ، وحني متد بع�ص القطرات 
حتيط ب�سجريتها الوليدة.. اإمنا هي  تت�سبث باحلياة  رغم الق�سف ورغم 
احل�سار.. بل ما عادت هذه امل�سطلحات لتعني عندها �سيئا  مادام رحيق 
ال�سهيدة...  ا�سم  حتمل  اأ�سحت  التي  ال�سجرة  وريقات  من  ينبعث  احلياة 
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و�سار النا�ص ي�سريون اإليها باأ�سابعهم  وهم يقولون: هذه �سجرة اأم عبيدة.. 
احذروا اأيها الأطفال ل تتلفوا اأوراق �سجرة اأم عبيدة ... تعالوا ناأخذ �سورة 

لنا بجانب �سجرة اأم عبيدة...

األقت بنف�سها على فرا�سها يف كثري من الرتفق.. لفت يديها حول بطنها.. 
كاأمنا حتمي جنينها، غفت ويف قلبها حلم اأن يتجدد حملها �سريعا..
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الق�صة الرابعة
�صرب وا�صتعالء





�شرب وا�شتعالء

البداية،  منذ  حياتها  يف  ت�ستقل  مل  زواج��ه��ا،  على  اأع���وام  ان�سرفت   ..
فزوجها يكفل اأمه واأخته، بنى بها ومل تعباأ اأن ي�ساركها املعي�سة عجوز وابنتها 
التي على م�سارف الزواج، حدثتها نف�سها اأن غدًا �ستزف الفتاة ويخلو البيت 

من واحدة، وتبقى الأم ما �ساء اهلل لها اأن تبقى..

بع�ص  الطرف عن  تغ�ِص  كانت  لقد  يكدرها،  �سيء  ول  بها احلياة  م�ست 
م�سموعة  الفنون  حاولت  كما  اإليها  تنظر  مل  اأب��دًا  لكنها  حماتها  منغ�سات 

ومرئية اأن ت�سورها، وماذا ع�سى عجوز مثلها اأن تفعل؟!

اإن الإح�سان ما كان يف �سيء اإل زانه، وتلك الأم اإمنا زوجها ب�سعة منها.. 
وحبها زوجها يدفعها األ تفرق بينه وبني اأهله يف ح�سن املعاملة. هكذا كانت 

تعقل الأمور.

تغري  اأولده��ا..  �سنوات من زواجها عادت مطلقة ومعها  بعد  الفتاة  لكن 
اأكرث ح�سا�سية، ورمبا  الأم  البيت مل تعد لها خ�سو�سية، لقد �سارت  اإيقاع 
اأكرث جراأة على التعنيف والترثيب، اإنها تفرت�ص اأن زوجة ابنها يجب اأن تقوم 
بكل الأعباء وحدها، اأما يكفيها اأن ابنها باق عليها معززة مكرمة، ل يطاأ لها 
طرفًا؟! اإنها ترفل يف �سعادة من كفالة ولدها لها، فلم ل تكون مدا�سًا لأمه 

واأهله؟! هكذا تفكر الأم رغم ح�سن �سرية زوجة البن.

تتحمل الزوجة...، فح�صبها اأن تعود اآخر ليلها جتد �صدرًا حنونًا وهم�صًا 
حاملًا، وعاطفة دافئة دافقة .. 

لكن الأم �سارت ل تطيق �سيئًا، تفتعل امل�ساكل واملواقف، والزوجة عاقلة 
ل تبدي �سخطًا ول �سجرًا، واإن كانت فيما بينها وبني نف�سها �سارت تكره كل 

ما حولها.. 

»ال�سرب ذو حبال طويلة ياُبَنيَّة«.. بهذا زفتها اأمها.. فلت�سرب ولتحت�سب 
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ما جتد من عنت احلماة فال زالت هي اأم الرجل الذي توؤثره على نف�صها.. 
الأبواب،  التي تغلق عليها  القليلة  اإليه خالف.. فال�ساعات  اإنها ل ت�سعد 

ل حتتمل اإيغار ال�سدر، ثم ما الذي ميلكه لأمه؟!

اإن بابًا كهذا لو فتحته رمبا فتحت به بابا ل�سياطني الإن�ص واجلن اأن تعيث 
يف حياتها ف�سادًا، وما تريد اأن يحبط لها اأجر.. ل لن حت�سه على عقوق؟! 

املتدفقة متد يف حبال �سربها،..  العاطفة  تلك  تعد  م�ست حياتها... مل 
م�سكنًا  لنف�سها  تطلب  اأن  اأو  اأهلها،  لدى  مقيمة  البيت  ترتك  اأن  لها  بدا 
خا�صًا وهو حق، ومل ل؟!.. ما دامت ل ترتكب حمرمًا، ول حتثه على حرام.. 
يعود،  حني  زوجها  مع  �سر�سة  ملعركة  ا�ستعدت  الأم��ر..  نف�سها  لها  زينَّت 
�سوف ت�سرد له كل قدمي وجديد من معاناتها ولكن هل ي�سدقها؟ نعم.. وهل 
واأخته،  لأمه  حمية  ي�سووؤك،  ما  منه  فرتين  عقبيه،  على  ينقلب  األ  تاأمنني 

ول�سيما اأنه غري مق�سر معك يف �سيء.؟؟

- ومل ينقلب؟

 - طبائع الرجال.. 

- وهل اأظل فيما اأنا فيه من معاناة رهن اأم واأخت كل منهما تراين ناعمة 
يف عي�ص رغيد؟

الروح  العائلة لعل  اإلى بيت  اأمرها معهما ومل جتد بدا من هروب  تفاقم 
فاأوغرا  الأم والأخت  اإليه  الزوج كان قد �سبقت  ت�ستمد بع�ص ال�سرب، لكن 

�سدره، ومل يتبني �سيئا من حقيقة، ومل يرفع ظلما..

لقد غادرها وبناتها ومل يعقب، كاأن مل تكن بينه وبني زوجه حياة حب وود، 
ومتا�ص وتفاعل، كاأن حرارة اأنفا�ص كالهما وهو يعانق الآخر �سوقا وحتنانا 

مل تن�سج ثقة اأو تر�سخ منزلة وعرفانا..

يكفرون  يكون ممن  اأن  ارت�صى  اآ�صفة على زوج  اآلمها غري  جل�صت جترت 
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ادعاءات  كل  فيها  �سدق  وحني  وجها،  عدله  من  يعطها  الع�سري، حني مل 
اأم مل مييز بني بره بها، وعرفان �صرية وم�صرية على حمك �صدام مل تكن 

زوجه �سانعته يوما..
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الق�صة اخلام�صة
احلب احلالل





احلب احلالل

يَده،  ها هي لأول مرة يف حياتها تخرج على النا�ص جميًعا، وهي مت�سك 
ت مييًنا وي�ساًرا، فاإذا النا�ص من اأهل قريتها على  تتعلق بيدها يف مرفقه، تتلفَّ
ج  تتحرَّ ل  م�سرقٌة،  ابت�سامٌة  وجهها  على  و�سيوًخا،  ون�ساًء  �سباًبا  اجلانبني 
من ال�سالم على اأي منهم اإذا اقت�سى الأمر، وترفع راأ�سها يف �سموخ تلت�سق 

به اأكرث، تلتفت اإليه حتادثه.

ت�صعد معه اإلى �صيارة كربى لنقل الركاب من قريتها اإلى املدينة، جتل�س 
، ل تعمل ح�ساًبا لنظرات الركاب،  اإلى جواره يف غري خوف ول ترقُّب ول تخفٍّ
فهي مو�سع ثقٍة لديهم، وجراأُتها على الظهور مع هذا الرجل ل بد اأن يكون 
تخاطر  اأن  ميكن  ل  اأ�سرتها  ومثل  بذلك،  يغامر  ل  فمثلها  �سبٌب،  وراَءه 

نة. به اإل عن بيِّ

نعم.. فهذه �سبيحُة عقد �سرعي لزواج م�سروع، جل�ست يف كل ثقة تبت�سم 
مَلن حولها، فهي ل تخ�َسى �سيًئا من تاأويالٍت و�سبهاٍت، عادت بذاكرتها اإلى 
الوراء قبل اأن مينَّ اهلل عليها باللتزام، ا�ستعادت �سورًة كاد اأن يق�سعر منها 
ج�سمها، يوم اأن كانت يف اجلامعة تختل�ص النظر لزميٍل لها، تتجنَّب الوقوف 
معه، حتى مع بع�ص اخللطاء من ال�سباب والفتيات، متوت رعًبا وخوًفا كلما 
اقرتب منها منفرًدا ي�ساألها عن �سيء اأو يعطيها �سيًئا اأمام اأحد من النا�ص، 
ت�سطرب  ِخفية،  يف  اإليه  تكتب  جميًعا،  النا�ص  اأع��ني  عن  بعيًدا  معه  تبُعد 
اأو اأن تقع عنُي اأحٍد على  ا�سطراًبا كلما �سَنح يف خاطرها اأن يراها اأحد، 

ب يف ُذعٍر خطواِتها، ت�ستق�سي نظَرها اإلى اأبعد مدى. ما يكتب، ترتقَّ

امل�ساعر،  م�سطربَة  اخلواطر،  م�سطربَة  مرهقًة  منهكًة  اإليه  ت�سل 
َة اخلط،  ل تكاد تهناأ بحديث معه اأو لقاء به، تكتب اإليه مرتع�سَة اليد، مهتزَّ
مرتعدَة الفرائ�ص، ل ميكنها الت�سال به، وي�ستحيل عليه التهافت معها، كل 
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اللقاءاُت  طعم،  بال  امل�ساعُر  �سرقًة،  يكن  مل  اإن  خل�سًة،  يتم  كان  �سيء 
بال ان�سجام، الأفكار بال نظام، كل �سيء كان يبدو لها �سعًبا كئيًبا؛ لأنه 
واأمان ح�سي، �ستان بني  ينمو يف الظالم، وُي�سَنع يف غري وئام نف�سي  اإمنا 

اليوم والأم�ص..!!

تطلب  وكربياٌء،  �سموٌخ  يحدوها  م�سرقٌة،  ابت�ساماٌت  تعلوها  هي  ها 
»الأَِي�س  معه  تتناول  عام،  مكان  يف  معه  جتل�س  اأن  النزول  بعد  زوجها  من 

كرمي« يف اأناة وعلى غري عجلة.

تتناول قلمها تكتب اإليه، ت�ستاأذن اأخاها األ يقطع عليها تداعي خواطرها 
الغربة  وطن  يف  زوَجها  تبث  يوؤاخذها،  ل  منها،  ذلك  يحرتم  وم�ساعرها، 
م ملوظف الربيد اخلطاب يف غري  م�ساعَرها واأحا�سي�َسها، تفخر بذلك، تقدِّ
الأهل فر�سًة  لها  اإغ�ساء طرف، يت�سل بها فرتدُّ يف ثقة، ويرتك  اأو  حترج 

لذلك.

يعود اإليها ويف قلب كل منهما في�ٌص من �سوٍق وحننٍي، يعانقها على مراأى 
من اإخوتها، فتكون التعليقات اأكرث من رائعة، كل �سيء يرتعرع يف نور �ساطع، 
وينُبُع من قلوب تاأمن اإلى احلالل، وم�ساعر ترتاق�ص باحلالل، كل �سيء يف 
نف�سها له طعٌم اآخر، وحالوٌة اأخرى، والأفكار ُتناَق�ص يف اطمئنان، امل�ساعر 

ُتتعاطى يف نظام دون خوف اأو ترقُّب.

ما اأروع كلماته احلانية وهم�ساته احلاملة ومل�ساته الدافئة!! كل ذلك حتوطه 
عناية اجلميع ورعايته، وكل من حولها يفي�ص عليها مبا ُي�سهم يف الو�سول بها 
اإلى بداية امل�سرية كي ُتَزفَّ اإلى زوٍج عرفته من اأبواب البيوت ل من نوافذها، 
لتبداأ معه حياًة مل ي�سُط فيها اأحدهما اأو كالهما على معاين العفة والطهارة 
وال�سرف؛ لذا تبدو متعة احلالل اأكرث عمًقا يف القلب والروح... ت�سفُّ روحها 

وحتلق يف عوامل نورانية.. متنح لقاء الروحني مذاًقا ل تنق�سي لّذته...
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الق�صة ال�صاد�صة
وذهب غريي بخريك





وذهب غريي بخريك!

ل كلَّ تلك التغريات  كنت واأنا اأهدهدك �سغرًيا، ثم اأربت عليك يافًعا، اأتاأمَّ
التي تتفتَّق يل عن رجل، يقرُّ اهلل به عيني ونف�سي.

ل اأخالك كنت واعًيا، واأنا اأنظر اإليك معَجَبًة مبا حتّقق من جناح وتفوُّق، 
فاألتفت اإلى اأبيك واأطمئُنه اأن غر�سنا اأينع و�سوف ت�سرُّ بثماره اأعيننا..

ي وعرقي بعد رحيل اأبيك، كنت اأمتثَّل  كل �سيء كنت اأ�سعه بني يديك، كدِّ
اأنها  تطمئنه  وهي  العلم،  طلب  اإلى  بولدها  تدفع  وهي  الثوري،  �سفيان  اأم 
�ستكفيه مبغزلها، وكان يل مغزيل الذي مل ُيِرق ماء وجوهنا، فحفظت لك 
غت لك من ح�سن �سرية وم�سرية ما تفخر به  بني النا�ص كرامًة ومكانًة، و�سُ

وتركن اإليه.

ر بالزواج، واأل يطول انتظارك، فال حت�صُّ بعجز  ثم اآليُت على نف�سي اأن تبكِّ
لت زواجك اإل لأْجل اأن يظل  اليتيم ووحدته، فكنت لك الأم والأب، وما تعجَّ
جنباته  ومتالأ  اجلميع،  ي�سع  مفتوًحا،  والرحمة  الود  بيت  كان،  كما  بيُتنا، 
وتخلف  اأبيك،  مبوت  انقطع  الذي  العائلة  حلم  ق  ويتحقَّ �سغارك،  �سحكات 

الكل عن توا�سل وتواّد. 

وال��رب،  اخل��ري  م�سرية  على  و�ساحْبُتك  طاقًة،  ِخ���ر  اأدَّ ومل  جهًدا،  اآُل  مل 
وعرفان ف�سل اهلل، اإذ كان علينا عظيًما..

كنت اأرقب خيوط بيت العائلة من خاللك واأن�صجها بكل ذراتي.. اأ�صابر 
نًة على نف�سي �سعاًبا �سداًدا، واقرتب احللم، واآن يل اأن األقي عن  واأثابر، مهوِّ
كاهلي عبء �سنني م�ست، وم�سئوليات خَلت، فقد وهن العظم مني، واأو�سك 

العمر اأن ينق�سي.

ة حتى اأقمت ُجُدًرا فا�سلًة بني حياة وحياة،  غري اأنك مل تَكْد تنجز املهمَّ
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ومل تَر اأن مقت�صى حياتنا واحد، واأن َثمَّ قوا�صم م�صرتكة ل بد اأن جتمعنا، 
كما كانت من ذي قبل، فعلى �سعة بيتنا اآثرَت بيًتا اآخر فرحلت اإليه، وكانت 
ر يف كيانك كما هو يف عمقي،  اأول طرقة �صادمة يف جدار حلم ظننُته جتذَّ
وكانت خطوة فارقة وفا�سلة.. كان عليَّ التهيُّوؤ لتداعياتها؛ فهي اأخف وطاأًة؛ 

اإذ هان الأخطر مع اأولى خطاك.

ك  ل اأدري اأي قلب حتمله بني جنبيك واأنت تنام ملء جفنيك، ول يق�سّ
اأن يفرغ عليَّ البيت؟! وحدي اأعد طعامي، ووحدي اأنام اأِرَقًة قلقًة، يفزعني 
اأُقَب�ص فال تهناأ عيني بروؤيتك، ول يغم�ص جفني بعد ا�ست�سالم ج�سدي  اأن 

كفٌّ حاٍن..

اآه!! ما اأق�ساك! وما اأ�سدَّ فجيعتي فيك!

وبرغم ذاك اآليُت على نف�سي األ اأُظهر لك اإل ما توّد وي�سعدك، ما دمت 
ا  فنًّ يكون  اأن  قبل  وهبة  اإح�سا�ص  الرفيع  فالذوق  غافاًل؛  حاجتي  د  تفقُّ عن 
مكت�سًبا، واأهناأ بهاتف منك، بال حرارة �سوق اأو دفء حب، اأو بزيارة عابرة 
ورمبا خاطفة، جتفل بعدها كاأن هذا البيت بكل ما فيه مل يكن معاهد �صباك 

ومغاين �سبابك، فكاأن ل �سلة لك به.

اآثرت، ب�سوابط ما،  اأنك  اأعزَّ احلفيد! غري  بالأحفاد وما   وامتالأ بيتك 
ي. اأن جتعل ملقامهم عندي موعًدا ورمبا انفالًتا عن ودِّ

مكارم  على  والتن�سئة  الرتبية  وعبء  الهم  اأ�ساركك  اأن  اأرج��و  كنت  وقد   
اأنت تغادر الوطن، ويفتح اهلل  الأخ��الق؛ لعلها تنبت ما مل تنبته فيك، وها 
عليك من بركات رزقه، فتدعني وحدي تقتلني وحدة، وتذبحني ح�سرة، على 
م اخلري  غر�ص مل اأجد له ثمرة.. تالوعني غربتك، وتذهب بي نف�سي اإلى تو�سُّ
بنيك،  ن��داءات  تتخلَّله  هاتف  كل  ويف  بك،  يجمعني  م��ربًرا  واأن جتد  فيك، 
، غري اأنه يف كل مرة يخيب  ب ب�سراك يل بال�سفر اإليك لعل نف�سي تقرُّ اأترقَّ
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اهلل  بحمد  زلت  فما  �سيًئا،  اأكلِّفك  لن  اإذ  ي؛  همِّ على  واأنطوي  ظني، 
قادرًة على ا�ستغناء مادي و�سحي عن الآخرين، فلن اأكون عبًئا على اأحد، 

بل رمبا �ساهمت يف ا�ستقرار اأ�سري، كما كانت اأمهاتنا وحمواتنا.

اأفيق من لواعجي وقد خلت �سنون على طعنة نافذة وح�سرة قاتلة؛ اإذ اأرى 
ه  اأن ترتفَّ لها  اإليك كلما لَح  تتنقل  اأ�سهارك  اأم زوجتك على كرثة  حماتك 
ومتكث بال�سهور، قريرة النف�ص والعني مبراأى ابنتها واأحفادها، واأُحَرم منك 
اإل من زيارة �سنوية كما هو الغريب، وت�سنُّ مبقامي عندك فرتة مكثك بيننا، 
ا! حتى بناتك وبع�ص  �ساأين �ساأن كل من حولك ول اأح�سب اأن يل و�سًعا خا�سًّ
بنيك عندما اقت�ست ال�سرورة ا�ستقرارهم يف ق�سرك املنيف الذي �سيَّدَته 

اأَبوا، بل اأبيت، اإل اإقامتهم مع جدتهم لأمهم!!.

التي  ال��رءوم  الأم  اأكن تلك  يا ولدي على م�سرية عمري معك مل  اأت��راين 
يقت�سي دورها معك اأن تربَّ بها، وتق�سَط اإليها، فتعرف لها معروًفا، وحتفظ 

لها جمياًل؟!

اآه!! ما اأ�سدَّ اأن تلجاأ مثلي اإلى ذكر ف�سل على جاحد!!

اأتراين يا ولدي كنت اأنانية فا�ستممت مني خوًفا وحذًرا من اإقامة معك؟!

اأم تراين من تلك اللواتي ي�سعن اأنوفهن يف كل �ساأن من �سئون اأولدهن؟!

اتك،  ل بني اأعمامك وعمَّ اأعلى اجلحود ربيتك؟! اأمل تكن تراين واأنا اأتنقَّ
اأ�ساأل واأتفقد واأزور واأبّر، برغم جفوة اجلميع؟!

األ تراين اأعّف عن ن�سيحة كيال ي�ساء فهمي فيف�سد ما بينك وبني زوجك؟!

تبذير،  اأو  اإ�سراف  َثمَّ  يكون  األ  يل  حُت�سر  فيما  زاهدة  واأنا  تراين  األ 
واأن توجه مايل لغريي، فهل مل يطمئنك هذا اأين غري طامعة فيك؟!

ة بزوجك اأو باأمر من اأمورها؟! اأتراين يا ولدي ولو مرة كنت م�ستخفَّ
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مِلَ اإذن ت�سعر بثقلي؟!

ت�صادر وجتحد �صحبتنا مذ يفعت؟!

ا يل فيما تنعم به؟! ل ترى حقًّ

؟! تنفق ب�سخاء على اأمِّ زوجك يف حلِّها وترحالها ول اأَثر لنعمتك عليَّ

وحدي اأكابد همي.. وحدي يعت�سرين هّم اأخبار يتناقلها النا�ص عن نعيمك 
وف�سلك، الذي تتحدث به حماتك داعية لك بكل خري، ويف كل موطن.. 

اأتراك ل�ست بحاجة اإلى دعوة مني؟!

ح؟! اأتراك تذكر اأن و�سًعا معكو�ًسا كان يجب اأن ي�سحَّ

األ تراك ُبنيَّ قد ذهب بخريك غريي، وكنت اأنا َمن دفع ثمنه؟!!
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الق�صة ال�صابعة

اأمنيات حائرة





اأمنيات حائرة

دقاته  ت�سمع  تكاد  يخفق...،  وقلب  يرتع�ص  باإ�سبع  الهاتف  قر�ص  اأدارت 
وهي ت�سابق نغمات الهاتف املنتظمة.. تنتظر يف لهفٍة.. تكاد الدنيا ل ت�سعها 
اأن ترقَّ كلماته... فلي�ص من  اأن تلني لهجته..  اإنها تاأمل منه  اإذ يرد عليها، 

املعقول اأن حتمل هي كل هذا ال�صوق ثم ل جتد عنده مثله اأو اأقلَّه.

بودها لو نطقها وقال لها: » وح�ستيني«، اأو خاطبها مبثل ما تخاطبه به من 
كلمات دافئات: » يا حبيبي«. 

نعم.. عقد ون�سف قد انق�سى على زواجهما، ولكنه- ومنذ اأيامها الأولى- 
جافٌّ حادٌّ ل يكاد يلني، وهي �سابرة لعل الأيام تلينه، اأو لعل الغربة القا�سية 
ر اأن يبقى مبفرده، على اأن يعود اإليها مرًة  التي يعي�سها وحده، منذ اأن قرَّ

نه در�ًسا يف ال�سوق اإلى زوجه. اأو مرتني، لعل هذه الغربة تلقِّ

ل تزال نغمات الهاتف تتوا�سل.. اأخرًيا ردَّ عليها، مل تكد تلِق التحية حتى 
عاجلها:

- ماذا عندك؟ »هاتي من الآخر«.. الأولد على ما ُيرام؟ الكل بخري؟.

وهي ترد يف توؤدة: احلمد هلل، كلنا بخري.. املهم اأنت.

-  احلمد هلل، ل جديَد عندي.. ها، ماذا تريدين؟.

ل الكلمة؛ فقد بادرها(: - ل �سيء.. �سالمتك يا َحِبي�... )مل ُتكمِّ

- مع ال�سالمة.

جة منذ �سافر وتركها. مل يدع لها فر�سًة اأن تبثه م�ساعرها املتاأجِّ

اأخرى؛  اإثر  يف  دمعة  عينيها  من  انحدرت  حزن..  يف  ال�سماعة  و�سعت 
اأن يكون بهذا اجلفاء واحلدة والغلظة..  ل ميكن لزوٍج بعيٍد عن زوجه  اإذ 
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اأحياًنا توقن اأنه ل يعرف غريها، وتثق اأنه لها وحدها، لكنها مل تعد تطيق 
لته.  ذلك واإن كانت من قبل قد حتمَّ

ا وحنيًنا، ولكنه  لتتقد له حبًّ واإن م�ساعرها كلها  اإليه،  اأ�سد حاجًة  اإنها 
يف عامٍل اآخر؛ ل يح�صُّ فيه دفء م�ساعر اأو حرارة �سوق.

اإليها،  اإْذ �سمتها  اإليها، تاأملته، بثته م�ساعرها  اأم�سكت ب�سورته، نظرت 
ثم اأودعتها مكانها.

�سرحت بخاطرها واأ�سئلة ترتى ل تكاد تفارقها: »ماذا لو مل اأحبك؟؛ اأكنت 
مت بنا ال�سنون واأنت على ما اأنت  �سابرًة مثابرًة على جفوتك؟ ماذا لو تقدَّ
حبٍّ  على  املثابرة  الروح  هذه  مبثل  اأكون  اأ عالية؟  ونربة  حدة  من  عليه 
غًدا  احلياة؟  بهذه  اأمت�سك  فيجعلني  بك  يربطني  الذي  املتني  اخليط  هو 
؟  �سيذهب الأولد كلٌّ يف �سبيله ونبقى مًعا، وجًها لوجه.. فهل تراك حتنو عليَّ
ُت عليه اأنك  �سني عن حرماٍن عانيته عقوًدا متوا�سلة؟، ت�سربَّ وهل تراك تعوِّ
مل ُتنق�ص يل كرامًة ول قدًرا، وكان عزائي هو ما تلقى من َكَبٍد يف �سبيل حياٍة 

كرميٍة تريد بها اأن حتفظ ماء وجوهنا، ولعله �سبب جفائك الدائم.

م�سامعي  على  تتوارد  لكلمات  اأ�سغي  ل  ُعذًرا،  لك  األتم�ص  هكذا  كنت 
من هنا اأو هناك.. تغيِّب عني اأ�سالة عرفان الِع�ْسرة، حتاول اأن تطلقني 
يف جموح وجنوح يهدم بيتنا بيت الرحمة، لكني اآمل اأن تريني يف �سيبتك 

ما مل ت�ستطعه يف �سبابك.

اإين ما زلت اأهيم بك، لعل جذوة حبنا ل تنطفئ عند تلك املرحلة؛ ليظل 
دفء  ينبوع  احل��ب  فتبثني  الليل  واأرق  النهار  كد  من  تفرغ  فقد  ال��رب��اط؛ 

وحتنان.
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الق�صة الثامنة

خواطر اآخر الليل





خواطر اآخر الليل

جل�ص يف �سرفة منزله، يف �ساعة متاأخرة من الليل، يرقب ذلك ال�سكون 
الغريب لهذا الكون الف�سيح، عندئذ جا�ست يف نف�سه م�ساعر اأم�سه الدابر، 
اأنه قد دفنها يف اأعماقه، فاإذا هي تثور  وا�سطرمت يف قلبه اأحا�سي�ص ظن 
كالربكان، تهز كيانه، �سوقا وحنينا لأمنية مل يكن يظن اأنها تعز على مثله 
من الرجال، وحاجة فطرية ما كان يح�سب اأن حتقيقها وفق �سرع اهلل ي�سبح 

خبط ع�سواء اأو �سرب خيال.

ى  ها هو يخرج زفرة اأ�سى ا�ستجمع فيها ما يح�ص من �سوق ولهفة!.. تاأ�سَّ
لواقعه الذي األقاه مكتوفا اإلى اليم وقال له اإياك اإياك اأن تبتل باملاء.ا�سرتجع 
من ذاكرته يوم تهياأت له ظروف الإقدام على الزواج بثانية خفق لها قلبه، 
يبغ�سها،  ول  الأول��ى،  زوجه  ف�سل  ينكر  ل  اإنه  نف�سه،  اإليها  وا�سرتاحت 
ومل يعلن قط اإقالتها عن دورها يف حياته زوجة واأما لأولده، مثلما يفعل كثري 

ممن حوله، بل يحدب عليها، ويركن اإليها.

وما يزال يفي لها مبا قدمت من جميل املعروف معه، ل يزال يقبل عليها 
اأخرى رمبا  اإلى  اأنه يف قرارة نف�سه يح�ص حاجة  اإقبال املحب الودود، غري 
تلبي رغباته فيما ينوء به من عاطفة جيا�صة، وم�صاعر فيا�صة لمراأة جتاريه 

يف ذلك، فيتجدد بها، وتزداد حياته انطالقا وحيوية و�سعادة.

الن�ساء،  العنو�سة بني  املتتالية عن  الإح�ساءات  بعيد تلك  وهو يرقب من 
وما لها من وخيم ال�سرر على جمتمعه، في�سفق لذلك وياأ�سى، لقد اجتمعت 
يف نف�سه اأ�سباب عدة ليقبل على الزواج بثانية، ويرى يف ذلك م�سالح جمة 
تتبدل،  الأ�سياء  فاإذا  الأمر،  اأقدم على  يراها غريه، ويف ح�سن ظن،  ل  قد 

واملواقف تتغري، وي�سبح كل �سي غري ما كان يرى..

مناق�صة يف  اأو  بحق حماورة  له  تعرتف  ت�صتاأ�صد فال  الأولى  زوجه  هاهي 
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التعدد،  العوام عن  ت�ستخرج ما يف ديوان عقلها مما يردده  الأمر، وهاهي 
اإنها تهدد وتتوعد بنف�سها وباأولدها، كاأن ل �سلة للجميع به، اإنها مل حترتم 
نعم  قريب  يوم  اإلى  يكن  اأمل  عليها..  تعالى  اهلل  �سرية ح�سنة طاملا حمدت 

الزوج يف نظرها، ويف نظر اأهلها؟

الأحبة من  الكل حتى  ال�سوءات من  النقي�ص، وبدت  اإلى  لقد تغري هوؤلء 
يحرتم  اأو  ث��ان،  ب��زواج  قناعته  يوثق  ما  عندهم  يجد  الأخ��الء مل  اخللطاء 
رغبته يف الرتباط باأخرى، اتهموه باملراهقة املتاأخرة وقد جاوز العقد الرابع 

بخم�ص �سنوات!

طولب مبوازنة الأمور يف هذه ال�سن التي ل حتتمل بيًتا اآخر، وحياَة اأخرى.. 
كاأنه يجهل عن نف�سه ما يعلمون!

عقله  اإلى  رده  اجلائرة  واملعوقات  ال�ساخرة  التعليقات  من  طوفاَنا  اإن 
ل عاطفته وقلبه، ودفعه اإلى عرف جمتمعه ل م�ساعره ونف�سه وح�سن تقديره 
كبده،  فلذات  من  بحرمانه  عليه  الأولد  اأم  الزوجة  كخروج  حلاجاته، 

اأو تركهم جميعا له وهم كثري، فاأين يذهب بهم؟

وكل واحد �سيظن اأنه �سبب فراق اأمه وبعدها عنه، وما لذلك من حرمان 
اأمومة لها مردودها ال�سلبي.

لقد اأ�سبحت املعادلة اأ�سعب واأ�سق على النف�ص، ومل يكن يف يوم من الأيام 
اأنانيا، اأو م�ستاأثرا لنف�سه بحظها دون زوجته اأو اأولده!

تتكافاآ  اأن  ميكن  ل  والعرف  والأهل  الزوجة  نظر  يف  امليزان  كفتي  اإن 
اأو تتوازنا، فاإما تعلو كفة اأم الأولد، واإما تعلو حياة جديدة ترنو اإليها نف�سه.

اإنه يح�ص - ولأول مرة - يف حياته اأنه م�سلوب الإرادة، يخري فيما هو حقه 
باحلرمان منه...
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اإنه ي�سعر بعجزه عن اتخاذ قراره، اإنه اأعقل من اأن يدمر بيته الأول ويفرق 
�سمله، رغم اأنه حني تزوج اختار عارفة بدينها وحقوق زوجها، التي تعرتف 

بها جميعا اإل حقه يف الرتباط بغريها! وهل من اجلنون اأن يفعل ذلك؟

وبني  بينه  يحول  اأن  جاهدا  يحاول  و  يعي�سه،  الذي  الواقع  �سغط  واأمام 
ما يرغب بتاأويالت فا�سدة وعلل واهية، اأمام كل ذلك يرى نف�سه م�ست�سلما 
ل عن �سعف، ولكن من باب درء املف�سدة التي حتيكها زوجته واجلميع من 
حوله، فهو مل يت�سور قط اأن يعي�ص اأولده بعيدا عن اأحد والديهم، ول�سيما 
اأن م�سريته معهم مل يكدرها اختالف بني الزوجني اأو �سوء تقدير اأحدهما 

اأو كليهما لالآخر.

اإن عليه الآن اأن يغلق ذلك احلب الذي تفجر يف قلبه لمراأة يرى اأّن اأقل 
واجبه نحوها اأن ي�سمها اإليه كيال تلقى عنت احلياة ما دام قادرا على ذلك، 
وهاهو يعود اإلى اأم اأولده ويف نف�سه حاجة منها، اإذ مل ت�ستطع اأن ت�سون 
ما كان لها من حب ومكانه... ليلتئم �سمل اأ�سرة مل يردها اإل �سائرة يف ركب 

اخلري مهما كانت ت�سحيته مبا تعتلج به نف�سه اأو يعتمل يف فوؤاده.

اأغرب يف تفكريه م�ست�سرفا اجليل القادم من الرجال، اإذ يبدو اأن طرحه 
لالأمر واإثارته على تلك ال�ساكلة رمبا مهد نفو�س�ا اأخر للتاآلف معه، والتعاطي، 
اأو التجاوب معه دون تلك اجلدليات التي ل ت�سمن ول تغني من حقيقة ماثلة، 
وفطرة �سافية اأن للرجل حقه يف زواج باأخرى دون بخ�ص اأحد لأحد، اأو جور 

اأحد على اأحد.

اأمعن نظره يف الف�ساء الوا�سع فاإذا هو يذكر طيف تلك املراأة التي راآها 
اإياها، فوقعت من نف�سه وقلبه وعقله، فانفتح يف قلبه  يوم اأن ذهب خاطبا 
وبني  بينه  ما  بطول  ميتد  وكاأنه  قلبه،  يف  خافقا  ي��زال  ل  ال��ذي  حبه  ينبوع 
ال�سحاب البعيد، فتاأ�سى نف�سه، وت�سطرب اأحا�سي�سه، حتى ليكاد ي�سرخ يف 

اأعماقه من وطاأة ما حيل بينهما.
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لقد ثارت كوامنه، وتاأججت لواعجه، وما يح�ص به اأحد اإل خالقه، طفرت 
من عينه دمعة اأ�سى حني انطلق �سوت املوؤذن ل�سالة الفجر يوقظ الغرقى 

يف �سبات عميق اأن �سبحوا اهلل اخلبري...
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الق�صة التا�صعة
ليته ربع رجل!!





ليته ربع رجل !!

جل�ست اإلى مراآتها، تعيد ترتيب الأ�سياء اأمامها، تناولت قطعة من القطن، 
املراآة  ازدادت  ت جيئًة وذهاًبا  وكلما مرَّ وتلميعها،  املراآة  اأخذت يف تنظيف 
ملعاًنا، وازدادت ال�سورة بهاًء وو�سوًحا، اقرتبت اأكرث، اأخذت تتاأمل وجهها، 

مالحمه، ق�صماته...، منذ متى مل تتاأمله؟! ومل متعن النظر فيه؟!!

راعها ظهور من�ص متفّرق متناثر فوق اجلبهة وجانب الأذن، رفعت راأ�سها 
قلياًل، فاإذا ببع�س جتاعيد حول الرقبة، هالها الأمر!! تلفتت مينًة وي�صرًة، 
فاإذا خيط اأبي�ص ل يكاد يربز اأو ُيعرف من اأول نظرة اإلى �سعرها املن�ساب 
ة يف حلقها، واأ�سى يف نف�سها، تكاد ترتقرق دمعٌة  ت بُغ�سَّ على كتفيها، اأح�سَّ
عقدها  ُتنهي  وهي  البي�ساء،  ال�سعرات  تلك  تبدو  ل  كيف  اإذ  عينيها،  من 

الرابع؟!

ته  �صرى بداخلها �صعور بالياأ�س، والإحباط، والنك�صار.. كاأن حلًما قد طريَّ
اأ�سلح  عدُت  فما  جديد،  طارق  يف  الأم��ل  ينقطع  اأن  بد  »ل  مفاجئة،  يقظة 

للرجال«.

تته..  فوَّ ما  الندم ح�سرة على  بل  يعت�سرها،  الأمل  نف�سها،  هكذا حّدثتها 
نعم فوتته، لقد ظلت ترف�ص من يطرق بابها بغري �سبب؛ غروًرا وانخداًعا 
بها لتمر �سنٌة يف  بامتالكها اأ�سباب تهافت الرجال عليها، فجاأًة انقطع طالَّ

اإثر غريها دون �سوت اأو خرب.

�سن  فاتها  وقد  ياأمل-  خا�سة،  ظ��روف  له  متزوٌج  راغًبا،  جاءها  اأخ��رًيا 
مًة حاجته اإلى اأخرى، غري اأنها مل متهْله  ال�سباب- اأن تر�سى به زوًجا، متفهِّ

حتى يبني لها رغبته، وحلمه يف الرتباط بها بعد كل هذه ال�صنوات.

وهي  رج��ل،  بن�سف  تر�سى  كيف  اإذ  م�ستنكرًة،  ثائرًة،  غا�سبًة،  فثارت 
التي.. انحب�ست الكلمات، مل ت�ستطع اأن تكمل، ويف اأنفٍة تقرُّ باأنه ل ينا�سبها 
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رجل بظروفه هذه، فلن تكون زوجًة ثانيًة اأبًدا، ولرجل له �سغاره! مهما تكن 
ظروفه، اأو دوافعه للزواج بها. 

ومت�سي ال�سنون بال رجل، وحيدًة، كئيبًة، وقد م�سى كل يف �سبيله، م�سفًقا 
ى لو عادت بها الأيام مدركة نعمة اأن يخطبها رجٌل. عليها، داعًيا لها، تتمنَّ

ت�ستدرك  مل  كيف  بل  ركنه؟!  اإلى  ِو  تاأ مل  كيف  الرجل،  ذلك  تذكرت 
به ما فاتها حتى لو كان ن�سف رجل؟!

دت يف ح�سرة: وليته كان الربع!!.  ت اأ�سنانها ندًما.. ردَّ �سكَّ

ًبا  ترقُّ الزينة،  اأدوات  اأرهقته  ال��ذي  ها  خدِّ على  �ساخنة  دمعة  انهمرت 
لعري�ص منتظر، غري اأنه مل يح�سر.
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الق�صة العا�رشة
املفــاجــاأة





�ملفــاجــــاأة

مازال يذكر ذلك اليوم... فقد متر على الإن�سان اأحداث كثرية، تت�ساقط 
الريح  به  فتهوي  ال�سجر يف خريف عمره  ورق  يت�ساقط  كما  الذاكرة  من 
يف مكان �سحيق.. غري اأن حدثًا واحدًا قد يكون ب�سيطًا، لكنه يحفر اأخدودًا 

يف الذاكرة.

 �سارم هو فال يت�سامح مع َمْن ل يحرتم الأ�ستاذ.. هو من جيل يعرف للعلم 
بعده،  اأحد  بدخول  ي�سمح  فال  الباب،  يغلق  القاعة  يدخل  عندما  قدره، 
اإنها لي�ست ق�سوة  اأو كرب بع�ص من يتعنت يف �سنع كرامة اأهينت ملعلم مل يعد 
له اأي دور، ولكنه حزم من يريد اأن  ي�سبط طالب اليوم فيقيمون للعلم وقاره 

واحرتامه.. اإذ اإنه مل يعد للعملية التعليمية يف جملتها اأي جدوى.

ل�سلوكيات  حت�س�سا  اأك��رث  ي�سبح  فاإنه  الغنية،  ال��دول  لإح��دى  ُمعاٌر  ولأن��ه 
ت�ستخف باملحا�سر املعلم، يف ثقافة �سادت عن الرثاء الذي ا�سرتى كل �سيء 

فاأرخ�سه حتى القيم..

األقى  �سكونها..  اإلى  اطماأن  القاعة..  دخل  اإذ  اليوم..  ذلك  يذكر  لزال  
املحا�سرة..  بداأ  الكل يف مكانه..  الطالب..  اإلى جميع   - بنظره - كعادته 
حمد اهلل واأثنى عليه مبا هو اأهله.. اأطال اإلى حد ما يف مقدمة املحا�سرة، 
جهة  قلياًل  ا�صتدار  �صفتيه..  على  تنثال  والكلمات  املدرج  اإلى  بنظره  جتول 
اليمني، توقف عن املوا�سلة.. غلى يف دمه بركان داخلي.. كاد يذهب اإليه يف 

مكانه ليم�سك بتالبيبه..اندفع  يطرده خارج القاعة..عال �سوته منفعال :

 »اأنت بال �سك م�ستهرت«.. 

»اإذا كنت ل تعري العلم اهتمامًا ول الأ�ستاذ احرتامًا فلماذا ح�سرت؟«..

»مثلك مكانه البيت«..
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 اجلامعة ل ياأتيها اإل طالب العلم«.

»الأ�صلح لك اأن تفتح معر�صًا لل�صيارات اأو حماًل للبقالة.

.. مل ميهله لريد عليه.. الطالب جميعهم يف ده�سة.. ل اأحد يتكلم ببنت 
كل  له  يكال  كي  يداه  جنت  ماذا  حاله  ل�سان  ذه��ول..  يف  والطالب   .. �سفة 
هذا الكيل.. مل يتوقف ال�سيخ  املحا�سر عن انفعاله مل يحاول القرتاب منه 

فمنظر الطالب ي�ستفزه حد النفجار... ناداه باأعلى �سوته..

- قف اأنت..

يتعجب الطالب من الأمر..

ويزداد املحا�سر غ�سبًا وانفعاًل..

- تعال هنا..

ل يحريه الطالب جوابًا..

يزداد غ�سبًا.. اإذ يزيد الطني ِبلَّة بتمرده وع�سيانه وا�ستمراره يف اجللو�ص 
دون حماولة الوقوف. ولو يف رد فعل عفوي ي�صي للمحا�صر ب�صيء من اهتمام 

طالبه..

وجد نف�سه يف حالة ا�ستفزاز ملتهبة ومل يتمالك.فتمادى يف �سراخه.

ول ت�سمع كالمًا.!!.

اخرج ول اأراك هنا حتى اآخر العام 

لن اأظلمك يف �سيء لكنك ل ت�ستحق احل�سور

املكان هنا ملن يحرتم قدا�سة العلم..

هيا اأ�سرع.
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فاأنت قليل احلياء.. قليل الأدب..

نادى على احلار�ص من اخلارج يطرده..

دخل احلار�ص واجلميع كاأن على الروؤو�ص الطري..

حالة من الوجوم، وعالمات الذهول تبدو على الوجوه!... كاأنه من اأخطاأ 
ولي�ص الطالب .

ينظر ثانية متاأمال  فاإذا القاعة يف �سمت غريب.. ل اأحد يتفوه.. العيون 
ثابتة والأفواه فاغرة ا�ستغرابًا واندها�سًا وتعجبًا.

بهدوء ويف اأدب جم يتكلم الطالب..

- ل داعي للحار�ص يا دكتور.. يكفي زميل واحد.

غامت الدنيا اأمام عيني املحا�سر.. مل يتمالك بكاًء..

اأ�سرع نحوه .. احت�سنه.. عانقه.. قبله.. يعتذر له..

 فالطالب  معاق.. اإذا جل�ص لبد اأن تو�سع اإحدى رجليه اأمامه.. 
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الق�صة احلادية ع�رش

احل�صـــاد املــــر





احل�شاد املر

رفعْت �سماعة الهاتف لتجيب اأخاها بعد غياب خم�ص �سنوات، كان الوالد 
ُتويف يف اأوائلها.. �سلَّمْت عليه.. اطماأنْت على جميع اأحواله، حاولت من بعيٍد 
اأحايني  بها  ب  ويغرِّ اأحياًنا  يتجاهل  بينهما..  الذي  الإرث  اأب��واب  تطرق  اأن 

ع بعد. اأخرى بعيًدا عن هذا املو�سوع، اإن الرتكة مل ُتوزَّ

طالبت  املدة،  هذه  مرور  رغم  التق�سيم  عدم  �سقيقاتها  اإحدى  �سَكت 
احلق  و�صول  على  التطمني  حم��اولت  كثرية..  الوعود  اإليها..  ُي�صمع  ومل 

لأ�سحابه تعددت، ولكن احلق مل ي�سل بعد..

حت  ا�ستجمعت �سجاعتها �سارخًة بحاجتها اإلى حقها، طماأنها، لكنها و�سَّ
له اأن حاجاتها عاجلة واأنه يجب جدولة احلق ليتم الت�صديد ِوفق زمن حمدد. 

احلق  بيان  يف  تفا�سيلها  يحتمل  مل  مراوغته  يف  ي�ستمر  اأن  ي�ستطع  مل 
لكل  به  يقذف  ما  مبلًغا  يحدد  اأن  باإمكانه  اأن  ظن  لقد  قيمته،  وا�ستق�ساء 
واحدة من اأخواته متى اأراد، مل يت�صور اأن جُتربه واحدٌة على توقيٍت معني 
ومبلغ حمدد.. اأزبد واأرعد.. خرجت من بني ثناياه كلمات جارحة مماطلة 
ا واإح�ساًنا.. اإنها يجب اأن حتمد اهلل اأن ُيقرَّ لها ولأخواتها  حتمل يف طياتها منًّ

بحق!!

لقد كان عليه واإخوانه األ يعرتفوا لهن بحقوق.. لي�سربن روؤو�سهن باأقرب 
فرق  اأفهمته  اأباطيله،  دح�ص  معه يف  اأمعنت  حاورته..  جادلته..  حائط، 

ما بني احلالل واحلرام.

معتقده  اأن��ي��اِب  عن  ًرا  ُمك�سِّ تقوله-  ا  عمَّ ُيعر�ص  واأخ���رى  يوافقها  ت��ارة 
الفا�سد- يف خطورة ا�ستئثاره واإخوانه بكل �سيء اإل ما ا�ستغنوا عنه.

، اأنهت مكاملتها وقد احتب�ست يف �سدرها  مل ت�ستطع اأن ت�سل معه اإلى حلٍّ
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اإلى  بالبكاء احلار، نظرت  اأجه�ست  انهمرت من عينيها،  ما  �سرعان  عربٌة 
تذكرت  معها،  �سريته  ا�ستعادت  كثرًيا  تاأملتها  اأبيها  ب�سورة  ف��اإذا  ميينها 
ولأرحامهم،  لهم  اإيثاره  تذكرت  البنني،  اإخوتها  وبني  بينها  ز  كان مييِّ كيف 
ا�ستعادت معاملته القا�سية.. طريقته اجلافة.. لهجته الآمرة، اإنها ل تتذكر 
َغٍر اأو ِكرَب اإلى ح�سنه، اإنها مل ت�ست�سعر قط دفء الأب..  ها يف �سِ قط اأنه �سمَّ

مل يرجع قط اإليها يف ماأزق اأو ع�سر.. مل تبتهج مرة بني يديه. 

توالت على  ا،  برًّ اإليه  اأ�سرعهم  كانت  بل  ورغم ذلك مل حتمل عليه قط، 
جتاه  بنيه  �صلوك  على  �صريته  تنعك�س  اأن  عليها  ع��زَّ  الأح���داث،  ذاكرتها 
اأخواتهم، النظرة هي النظرة مل تكد تتغري قدر كلمة اأو ت�سرف، نعم ثمًّ حٌب 
ة من حق البنت وزوجها واأولدها؛  يجمع العائلة ولكن يبقى يف حلوقه غ�سَّ
اإن البنت غريبة غريبة.. و�ستظل كذلك، وما يتفرع عنها، لذا فلي�ص لها اأن 
ت�ساركهم املرياث قليله و�سغريه.. كيف تذهب الرثوة للغرباء؟!.. اإنها يجب 

اأن تبقى مع الأ�سول، والأ�سول يف العرف لي�سوا �سوى الذكور.

ه.. اأيكون  نظرْت اإلى اأبيها.. وهكذا كنَت تغر�ص يا اأبتي واحل�ساد ما اأَمرَّ
ظلمك يا اأبتي يف احلياة ممتًدا اإلى ما بعد املمات؟!...

تلك  تفرت�سها  اأن  اإل��ى  مدعاة  الأخ  من  الظلم  يكون  اأن  نف�سها  يف  ح��زَّ 
اأبتي  يا  انحدرت دموعها مرددة: �صاحمك اهلل  ت �صورته،  امل�صاعر... �صمَّ

لقد حملت عبًئا ثقياًل مل يجروؤ َمْن اآثرت على اأن يرفعوه عنك بًرا بك..
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الق�صة الثانية ع�رش
وجزيت خــــريًا..





وجزيت خرًيا..

يف ليلة من ليايل ال�سيف املقمرة.. عاد الفار�ص املجاهد بعد ثالثني �سنة 
تلّفت  جنيًنا.  اأح�سائها  بني  حتمل  العرو�ص  زوجه  ترك  وقد  اجلهاد..  من 
الفار�س ميًنة وي�صًرة حماوًل ا�صتعادة ذلك مالمح البيت الذي ي�صم زوجه 

ووليده اللذين ل يعرف عنهما �سيًئا.

�سواد  فيها  وَك��رُث  قبل،  ذي  عن    اهلل  ر�سول  مدينة  معامل  تغرّيت  لقد 
النا�ص، ل اأحد يحفل به وهو يف طريقه اإلى داره، بل ل اأحد يهتم لعودته بعد 

طول غيبته، ولكن هل يذكره اأحد؟!

هل يتذكر اأحد ذلك الفار�ص املجاهد الذي ما اإن �سمع نداء اجلهاد حتى 
على  ينق�ِص  مل  عرو�ًسا  ت��زال  ل  والتي  احلامل،  زوج��ه  تارًكا  ملبًيا،  اأ�سرع 

عر�سها غري اأ�سهر معدودات.

ثلث قرن والفار�ص ينتقل مع جيو�ص امل�سلمني من فتح اإلى فتح، ومن ن�سر 
اإلى ن�سر، ل يكاد يهزه حنني اإلى زوجه وولده ذكًرا كان اأم اأنثى.

لقد كان انتظار الزوجة له حتى انقطع يف عودته الرجاء، والنا�ص خمتلفون 
ح يف نف�ص الزوجة واجلميع  يف م�سريه، ومع طول املدة و انقطاع الأخبار، ترجَّ
رف على مو�سع داره،  ا�ست�سهاد الفار�ص املجاهد، م�سى الفار�ص اإلى حيث تعَّ

اأجلمته الده�سة فلم يطرق بابها، ومن ذا يرده عن داره؟! 

عليه  ينق�ص  عمره  م��ن  الثالثني  يف  برجل  ف���اإذا  ال���دار،  الفار�ص  دخ��ل 
يلج  اأن  ب�صيفه ورحمه  ال�صيخ  لهذا  اإذ كيف  الأ�صد على فري�صته،  انق�صا�س 
يدفع  الرجلني،  بني  الأمر  احتدم  حمارم،  من  فيها  من  على  معتدًيا  الدار 
داره،  الدار  اأن  يق�سم  وال�سيخ  امل�ستحلة،  حرماته  عن  ذائًدا  ال�سيخ  ال�ساب 
ال�صوار  اإح��اط��ة  بال�صيخ  حميطني  اجل��ريان  فيفزع  الرجلني  �صوت  يرتفع 
باملع�سم، مدافعني عن جارهم ال�ساب، وال�سيخ يحاول اأن يذكرهم بنف�سه 
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ول اأحد يعرفه، اأو ي�سّدقه، ي�سل ال�سجيج اإلى حيث الأم النائمة، ت�ستيقظ 
على جلبة بني الرجال، تنظر من اأعلى البيت، يا لهول ما راأت.

مل تكد ت�سدق عينيها، اأعادت النظر مرة ثانية لعلها ت�ستوثق مما راأت، 
اإنه ّفروخ زوجها الفار�ص املجاهد ب�سحمه وحلمه منذ وقعت عيناها عليه، 
عها مو�سًيا اإّياها  اآخر مرة منذ ثالثني عاًما، لقد تذكرت على الفور يوم ودَّ
ًرا اإّياها اأنه قد خلَّف لها ثالثني األف دينار هي غنائمه من جهاده  خرًيا، مذكِّ
قبل اأن ينال حريته من قائده ال�سحابي اجلليل الربيع بن زياد احلارثي، 
ل زالت تذكر كلماته : » �سونيها - اأي الثالثني األف دينار- وثمريها، واأنفقي 
منها على نف�سك ووليدك باملعروف حتى اأعود اإليك �ساملًا غامًنا، اأو يرزقني 

اهلل ال�سهادة التي اأمتناها «... 

اأمرت اجلميع  نزلت الأم ول يزال رنني كلمات زوجها كما لو كان لتوه، 
ووالد  فّروخ زوجها  الرجل  فاإمنا  لهم ح�سن �سنيعهم،  �ساكرة  يتفرقوا  اأن 

ال�ساب. جارهم 

اإياه،  معانًقا  الآخر  على  منهما  كل  فاأكب  نف�سيهما  الرجالن  يتمالك  مل 
امل�ساعر عند  لقد اختلطت  يلثمها معتذًرا فرًحا،  اأبيه  يد  والبن يجثو على 
كليهما، وتقاطرت الدموع منهما، فرًحا بلقاء مل يكن يف ح�سبان اأحدهما 
من  قرن  ثلث  م�سرية  عن  يحدثها  زوجها  اإل��ى  الزوجة  جل�ست  كليهما،  اأو 

اجلهاد مع جيو�ص امل�سلمني، مبيًنا لها �سبب غيبته وانقطاعه.

ظل الفار�س يتحدث ولكن الزوجة كانت يف هواج�س اأخرى، حتاول اأن جتد 
اإجابة مر�صية لزوجها اإذا �صاألها عن ذلك املبلغ الذي تركه على اأن تثمره 
وتنفق منه مبعروف، اإنها حتاول اأن تعرث على اإجابة ل تغ�سبه، ولكن كيف؟ 
األف  الثالثني  يعد من  اأنه مل  تت�ساغل عنه، هل تخربه  وهي  ي�ساألها  هو  ها 
علم  واأي  وتاأديبه؟  ولده  تعليم  على  اأنفقت  اأنها جميًعا  اأيقنعه  �سيء،  دينار 
النف�ص كرمي  �سخي  ولده  اأن  اأي�سدق  امل��ال؟!،  هذا  كل  ي�ستغرق  الذي  ذلك 
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الطبع، ل يكاد ينقطع عن النفقة يف كل وجوه اخلري والرب؟ 

ب�سمل  فرحتها  عليها  قطعت  والتي  املت�سارعة،  خواطرها  يف  هي  وبينما 
جمعه اهلل بعدما ظنت كل الظن األ يتالقيا، وبينما هي كذلك اإذ قطع عليها 
تفكريها بقوله : » لقد جئتك - يا اأم ربيعة - باأربعة اآلف دينار، فاأخرجي 
املال الذي اأودعتك اإياه، ن�سرتي به عقاًرا اأو ب�ستاًنا نعي�ص من غلته ما بقيت 
بنا احلياة، حاولت الزوجة اأن تت�صاغل عنه، فلم جتبه ولكنه األّح يف الطلب.

اإنها تخ�سى غ�سبته، فيما لو عرف احلقيقة، فماذا تفعل؟ ردت يف حكمة 
وثبات : 

- لقد و�سعته حيث يجب اأن يو�سع، و�ساأخرجه لك اإن �ساء اهلل. 

وَهمَّ باخلروج  الفجر، فقطع حديثهما،  املوؤذن ل�سالة  انطلق �سوت  هنا 
اإلى امل�سجد مت�سائاًل عن ربيعة، ولكن ربيعة كان قد �سبقه اإلى م�سجد ر�سول 
اهلل ، يخاجله �سوق اإلى رو�سة امل�سطفى ، ويدفعه حنني ثالثني �سنة 
ثم يجل�ص  ال�سالة  يوؤدي  ، وها هو  بعيًدا عن مدينته  عا�سها جماهًدا، 
ا�ستاق  طاملا  ودعاء  و�سالة  بذكر  وعينه  نف�سه  ميالأ  ال�سريفة،  الرو�سة  يف 
اإليه يف هذا املكان، وها هو يخرج من امل�سجد، ولكن �ساحة امل�سجد تغ�ص 

بالنا�ص، فلم يعد فيها موطاأ لقدم.

الكل يتحلق حلقة يف اإثر حلقة حول �صيخ مهيب، مل يتبني مالحمه لبعده 
عنه، ولكن بيان ال�سيخ ياأخذ باللبيب، اإذ ينثال على ال�سفتني علم متدفق يدل 
الرجل خ�سوع  اأده�ص  لقد  �ساردة،  تغيب عنها  تكاد  ل  واعية،  على حافظة 
خلفه  واندفاعهم  به،  واإحاطتهم  عليه  وتزاحمهم  ال�سيخ،  يدي  بني  النا�ص 
ذلك  يكون  من  اإذ  كثرية  اأ�سئلة  فّروخ  براأ�ص  دارت  اأنهى حديثه،  ما  بعدما 
بكل  حوله  ممن  ُي�سيَُّع  والذي  الوقار،  ذلك  كل  عليه  الذي  ال�ساب  ال�سيخ 
ي�ساأله  جواره  اإلى  يجل�ص  رجل  اإلى  العائد  الفار�ص  بادر  الإجالل؟  ذلك 
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على  وي�ستنكر  يعرفه،  ل  اأحًدا  اأن  الرجل  فيعجب  الوقور،  ال�سيخ  ذلك  عن 
يت�سنى  فكيف  �سنة،  ثالثني  غياب  ولكنه  يعرفه  األ  املدينة،  اأهل  من  رجل 
للرجل عن عدم  يتعّرف مالحمه، فيعتذر  اإنه مل  ثم  له معرفة �صيخ كهذا، 
معرفته لطول غيبته عن املدينة، يعرف الرجل ال�سبب فيعذره جلهله مبثل 
هذا ال�سيخ، ينطلق الرجل معرًفا بال�سيخ، »اإن من ل تعرف يا اأخي �سيد من 
ث املدينة، وفقيهها واإمامها،  �صادات التابعني، وعلم من اأعالمهم، وهو حمدِّ
رغم حداثة �سنه، األ ترى جمل�سه ي�سم مالك بن اأن�ص واأبا حنيفة النعمان، 
كثري،  وغريهم  �سعد  بن  والليث  والأوزاعي،  الأن�ساري،  �سعيد  بن  ويحيى 
اأ�سخى  اأندى من ال�سحاب، فما ُعرف  وهو فوق ذلك ذو توا�سع جم، وكف 

منه نف�ًسا، ول اأكرث منه عطاء. يقاطعه فّروخ، ولكنك مل تذكر يل ا�سمه. 

رد الرجل: اإنه ربيعة الراأي. 

اإنه �سمي بهذا ال�سم  التفت فّروخ: ربيعة، ومل يكمل حتى عاجله الرجل 
اأ�سكل على امل�سلمني مما مل يرد فيه ن�ص قيا�ًسا على  لرجاحة راأيه فيما 
عليه  الراأي هذا، فريد  ربيعة  ن�سب  ليعرف  فّروخ  ا�ستاق  فيه ن�ص،  ورد  ما 
الرجل اإن ربيعة الراأي هو ابن فّروخ املكنى باأبي عبد الرحمن، وقد ولد بعد 
اأن غادر اأبوه املدينة جهاًدا يف �سبيل اهلل، فتولت اأمه تربيته وتاأديبه وتعليمه، 

واإن النا�ص ليقولون اإن اأباه عاد الليلة املا�سية.

تزال عرباته  ول  �سبًبا،  لها  يعرف  فّروخ دموٌع مل  هنا حتدرت من عيني 
تنحدر على وجهه، حتى و�سل اإلى بيته، ف�ساألته زوجه متهلفة عما به، فريد 
العلم  من  مقام  يف  ول��دي  راأي��ت  لقد  اخل��ري،  اإل  بي  »ما  املجاهد:  الفار�ص 

وال�سرف واملجد ما راأيته لأحد من قبل«.

هنا تهللت اأ�صارير الزوجة والأم ال�صاحلة الواعية، فقد حان لها اأن جتيب 
اإليك،  اأح��ب  »اأيهما  وقالت:  الفر�سة  فاغتنمت  �سغلها،  ال��ذي  �سوؤاله  على 

ثالثون األف دينار اأم هذا الذي بلغه ولدك من العلم وال�سرف؟« . 
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فريد املجاهد : » بل - واهلل - هذا اأحب اإيّل واآثر عندي من مال الدنيا 
كله «. 

مبا  نف�سك  طابت  فهل  عليه،  عندي  تركته  ما  اأنفقت  فلقد  »اإذن   : قالت 
فعلت »؟! 

فيقول: » نعم، وُجزيت عني وعن امل�سلمني خري اجلزاء«.
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الق�صة الثالثة ع�رش

ا يا ولدي ِنى ُحبًّ اأَمتَّ





اأَمتَِّنى ُحبًّا يا ولدي

َرنَّ هاتُف البيت على وتريٍة غرِي تلك التي ي�سدرها فيما لو كان املت�سل 
ولدي  حممد  اإنه  نف�صه:  يف  م��رددًا  الأب  فرحة  ا�صتدت  البالد..  داخل  من 

الذي يدر�ص يف اخلارج.

رفع الأب ال�سماعة متلهفًا، علت البت�سامة وجهه للحظات ثم ما لبث اأن 
ودع ابنه بدعوات فاترات، وبنف�ص غري تلك التي كانت يف اأول الت�سال.

و�سع ال�سماعة يف تراخ، وجل�ص كئيبًا حزينًا.

اإلى  نظر  عامًا،  وع�سرين  خم�سة  ال��وراء  اإلى  ورجع  ذاكرته  الأب  ا�ستعاد 
�سورته املعلقة على احلائط وهو بني والديه - يوم عر�سه - وابت�سامة الأبوين 

تعلو وجهيهما. 

تذكر يوم وقف ووالده ي�ستقبالن املدعوين، ووالده فرُح �سعيد به، تذكر 
ما كان يقوله اأولئك له :

» مبارك يا عري�ص، العقبى للبكاري «

: البكاري؟! ماذا حدث يف هذا الزمن؟ ماذا جنيت حتى  اأ�سى  متتم يف 
يحرمني ولدي حلظة الفرح به رجاًل يكمل ن�سف دينه، اأهذا اأخر تعليمي 

وتاأديبي له؟

ل.. ل ؛ فلم اأكن ملتزمًا يف حياتي مثله.. لعل ال�سبب التزامه الذي اأعنته 
عليه، ومل اأحل بينه وبني خمالطة اأمثاله من �سباب الإ�سالم، ومل اأكن - مثل 
كثري من الآباء - عقبة يف طريقه.. اأطلقت له حريته واطماأننت كثريًا اإلى 
طريقته، فالإ�سالم ل ياأتي اإل بخري، علمته كيف يعتمد على نف�سه.. �ساحبته 

باملعروف، وعاملته رجاًل حتى تخرج يف كليته.

لقد كان فرحًا بفرحي يوم تخرج، ولكني قلت له مازحًا :
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�ستكون الفرحة الكبرية يا اأبا حميد يوم زواجك، ولن تهناأ اأمك حتى تراك 
مع عرو�سك، لن نتدخل كثريًا يف اختيارك لها ولكني اأبو العري�ص.. �ستكون 
فرحتي واأمك غامرة يا حممد، فهيا من الآن نعد لهذه الزيجة فقد اآن اأوانها.

اأ�صر على مفارقتي واأمه ليزداد قدرة على مواجهة تكاليف  لكن حممدًا 
احلياة، ويعيننا على ا�ستكمال امل�سرية مع اإخوته واأخواته، فقد ا�ستعل الراأ�ص 

�سيبًا.

ولكن ماذا اأ�سمع اليوم منه؟

الأمهات  يوم متازح  كل  اإنها  علمت..  لو  ويا حزنها  اأم حممد..  �صقاء  يا 
ح�صرت  واإذا  ال�صيفية،  الإج��ازة  يف  عودته  عند  حممد  بتزويج  والفتيات 
فكفاه  يعود  اأن  عليه  اأق�سم  اأن  عليَّ  واأحل��ت  بكرها،  لعر�ص  ا�ستاقت  عر�سًا 
غربة، وكفانا التياعًا!... لقد اأدركت نعمة اهلل على ابن املغرية الوليد حني 
منَّ عليه �سبحانه » وجعلت له ماًل ممدودًا. وبنني �سهودًا« ولكن ما حيلتي؟ 

وهلل احلمد واملنة.

ماذا  وقع اخلرب..  عليها  اأخ�صى  اإنني  ت�صدق..  لن  اأم حممد  اأن  غري 
منه  اأري��د  ل  اإنني  بيننا؟  الفرح  ليقيموا  عرو�صه  واأه��ل  جاء  حممدًا  اأن  لو 
�سيئًا.. فليتحمل من اأجلنا تكاليف ذلك، اأو يرجئه اإلى ال�سيف حني تعود كل 

الأ�سر اإلى اأوطانها، ملاذا العجلة؟ !

اإن اأخوته كلما اأر�سل لهم ثوبًا جمياًل ادخروه ليوم عر�سه، ماذا اأقول لهم؟!

واأي حرج اأوقعتني فيه يا حممد مع اأمك واإخوتك ومع النا�س جميعًا؟

لقد التزمت.. ورمبا جعلك التزامك تاأخذ الأمور من غري تعقيد تي�سريًا 
وت�سهياًل، ولكن اأمر زواجك ل يخ�سك وحدك.

ثم ملاذا تريد اأن تلغي اأعرافنا ما دامت ل تنطوي على خمالفة ل�سرعنا؟
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بيوم  ن�سعد  اأن  من  بحرماننا  ال�سدور  من  قلوبنا  تنتزع  اأن  تريد  مل��اذا 
عر�سك.. اأن ننهل من الفرحة بهذا اليوم.

ى التهنئة بك؟ ومتى يبارك النا�ص لأمك؟ كيف وافقك حموك  اأتلقَّ كيف 
على ذلك؟ ما ال�سرورة؟ !

وقد حتملت  بيننا..  لتقيمه  تاأتينا  يا حممد حتى  كاهلك  يثقل  واأي عبء 
دوين،  بك  ي�ستاأثر  اأن  لنف�سه  حموك  ا�ستباح  كيف  الأعباء،  كثري  عنك 

واأنا واأمك على قيد احلياة مل منت بعد؟

اأي التزام هذا يا حممد، ملاذا ا�صتاأثرت بهذا الأمر؟ اأهكذا عودناك؟ 

اآه يا اأم حممد.. كيف األقي عليك باخلرب؟ اأاأقول لك: اإن حممدًا مل يرحم 
�سيبتك ومل يرع اأمومتك؟

اآه يا اأم حممد.. ل اأ�صتطيع، وقد كنت - يوم جئتك خاطبًا -حري�صًا على 
اأن يقرن والداي عليك.. ومل اأتقدم خطوة اإل مب�سورتهما.. ماذا ت�سمني 
اأ�صعرهما  اأن  لهما  اآن  بوالدين  والرب(  )العرفان  غري  حممد  اأم  يا  هذا 

مبا لهما من كثري الف�سل واحلق واملنزلة؟

ماذا حدث؟ ل اأدري يا اأم حممد.. هل هي العوملة التي يتحدثون عنها؟

م�ساعر  تلغي  التي  املرونة  هي  اأم  الوالدين؟  كرب  بخلق  العوملة  �ساأن  وما 
اأبوين، ومتيتهما وهما َحّيان !

وتطوراته  الع�صر  اإيقاع  م�صتوى  على  واأمك  اأكون  اأن  يا حممد  اأتريدين 
فال اأقف طوياًل عند اأمر زواجك وانفرادك به، وحرماننا من الفرح بك؟

اأي تطور هذا واأي تي�سري؟

اإنه ل �صك عقوق وجحود.. فاأنا اأب واأم حممد اأم، فال يكلفنا اأحُد - با�صم 
مدنية اأو حت�سر اأو رقي - اأن نلغي اأبوتنا واأمومتنا، واأن نلغي حقنا يف الفرح 
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بعر�ص بكرنا الذي انتظرناه كثريًا، وترقبناه منذ اأن كان �سغريًا، وعملنا له 
األف ح�ساب يوم اأن كان دخلنا ي�سريًا،

اأنتم وعوملتكم  باأ�سماء �سميتموها  الفرحة يف قلوبنا  اأفبعد هذا.. متيتون 
وفهومكم التي..؟    

وبينما اأبو حممد يف خواطره املنفعلة، جتري اأم حممد م�صرعة من حيث 
كانت :

ملاذا مل تنادين لأكلم حممدًا؟   

األ تعلم اأنه منذ مدة مل يت�سل، وقد ا�ستقت اإليه؟

ب�ّصر اأبا حممد : هل وافقك على النزول هذا ال�صيف لنزوجه؟

مل يرد اأبو حممد ولكنه متتم قائاًل : بل علينا اأن نبارك له ؛ فقد اأعر�س 
منذ اأ�صبوع.. فافرحي يا اأم حممد.. واأقيمي الزينة لبكرك العري�س الغائب.
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الق�صة الرابعة ع�رش
هكــــذا تغـــريت





هكذا تغريت

الزميلة  زوج  يقودها  زميلتها..  �سيارة  من  اخللفي  املقعد  يف  جل�ست 
اأحاديث عامة  اإلى زوجها  تتحدث  الزميلة  اأخذت  اإلى جواره..  التي جتل�س 
واح��رتام..  وقار  يف  عليها  يرد  اهتمام..  بكل  اإليها  ين�ست  وهو  وخا�سة.. 

تتخلله كلمات ثناء ودعاء ومديح.

لفت انتباهها تلك العذوبة املن�سابة على ل�سان الزوج، وهذا الهدوء اجلم 
املناق�سة  هادئة..  النربة  ترتفع..  ل  الأ���س��وات   : لزوجته  ي�سغي  به  ال��ذي 
مغ�سب  بكالم  الزميلة  حتدثت  اإذا  حتى  ثرثرة..  ول  انفعال  ل  عاقلة.. 

فاإنه اإما اأن مير عليه مرور الكرام.. اأو يحوله جهة اأخرى على معان اأَُخ�ر.

يحوطه  مبا  يتتالى-  وزوجته  ال��زوج  ح��وار  ينفك  مل  الطريق  ط��وال 
ان�سجام.. وتعاٍل من الزوج على مغ�سبات الزوجة اأحيانًا - جل�ست يف  من 
اأن ما بينها وبني  مقعدها اخللفي ترقب الأمر، وهي �سبه ذاهلة.. تذكرت 
زوجها من احلب والود مل ي�سفع لها يف النقا�ص عند زوجها.. فيمت�ص غ�سبها 
اأو يحتمل ثورتها.. اإن زوجها اأحيانًا ليغلق باب النقا�ص �سيقًا وتربمًا.. وهي 
ل يزال يف جعبتها الكثري لتو�سيح ما التب�ص عليه من الأمر.. زفرت زفرة 
اأ�سى ملا تفقد عند زوجها من املزايا التي يت�سف بها زوج زميلتها.. تركت 

زميلتها وزوجها فيما يتحدثان فيه.

�سرحت بعيدًا فيما يدور يف حياتها، تزاحمت الأفكار على ذهنها املرهق.. 
قة  بدا موقف زوجها منها �سخمًا.. بل لعله ت�سخم اأكرث عندما راأت تلك الرِّ
من زوج زميلتها وهو يناق�ص زوجته.. بدا زوجها لها كاأن ل ح�سنة فيه.. مل تر 
منه �سوى جملة ات�سالته عند اأي اختالف يف وجهات النظر.. اأخذت تعزي 
كاآبتها لطريقته يف املحاورة، حتى اأولدها وطريقتهم يف رفع ال�سوت عند 
اأبه فما ظلم..  اأنهم متاأثرون بطريقة الأب.. فمن �سابه  الكالم.. ل �سك 
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اإلى زوج منفعل يغلق باب املحاورة عند  اإذ كل �سيء �سيئ يف حياتها مرده 
اأول خالف.

تنهدت تنهيدة عميقة اأخرجت معها كل زفراتها.. كادت تطبق عليها الدنيا 
وتظلم.. ماذا لو اختلف الو�سع، وكنت اأنا اجلال�سة على الكر�سي الأمامي؟

يا لها  اأيَّ �سعادة كنت �ساأجدها؟.. واأي هدوء نف�سي كنت �ساأمتتع به؟.. 
من اأفكار �سود من هوى �سيطاين متبع.. ل.. ل ميكن فكل �سيء مقدر.. ولكل 

�سيء جمراه وتقديره.

اأ�ستغفر اهلل العظيم!.. اأ�ستغفر اهلل العظيم!.. هكذا رددت كاأنها ارتكبت 
جرمًا فادحًا يف قراراتها حني متنت ذلك..

هذه  مثل  خلدها  يف  يدور  اأن  لها  كان  ما  حتبه..  لزوج  قلبية  خيانة  لعله 
اإنه مل يكن بهذا  الأفكار.. ولكن لقد �ساقت درعًا مبا تفتقد لدى زوجها.. 
عليها  الأفكار  تتزاحم  ثانية  بداأت مرة  زميلتها..  مع  تركب  اأن  قبل  ال�سكل 

لتلتف حولها.. ولكنها مل تكد تبداأ حتى توقفت ال�سيارة.

ت��رددت  ل��ل��رج��وع..  م��وع��دًا  لزوجها  اأع��ط��ت  التي  زميلتها  ومعها  نزلت 
وزميلتها على حمالت كثرية.. كانت دائمًا تنظر يف �صاعتها لتذكر الزميلة 
مبوعد عودة الزوج.. الزميلة ل تكرتث كثريًا.. غري اأنها ل حتب اأن ين�سب 
عليهما  ال��زوج  يدخل  وفجاأة  باملوعد،  تذكرها  ثانية  مرة  اإليها..  التاأخري 
املحل.. فيتوجه للزوجة.. ترقب اخلطو.. لتفاجاأ بنظرة غا�سبة مل ترها من 
اأمام �ساحبتها..  الزميلة  الزوج زميلتها بقوة يدها متا�سكت  زوجها.. دفع 
تعاتب الأخرية عما حدث كي ل حترج زميلتها.. ركبت ال�سيارة فتوالت عليها 
الأفكار.. وتالحقت عالمات ا�ستفهام كثرية اأمام موقف زوج الزميلة حال 
غ�سبه.. لقد كان منظره قا�سيًا جافًا غليظًا.. �ستان بينه عند الذهاب وعند 

الإياب.
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كيف ت�سورت اختالف الو�سع؟! وكيف �سمحت لنف�سي عقد مقارنة؟ كيف 
غرين ظاهر احلديث فقلب كياين راأ�سًا على عقب؟! 

نعم لقد نظرت اإلى ما اأفتقده يف زوجي من �سرب على املحاورة وهدوء عند 
النقا�ص كما لو كان طاّمًة كربى يف حياتنا.. وعميت عن كثري من ف�سائله.. 
اإن منتهى ثورته اأن يغلق باب النقا�ص حتى ل يتطور اإلى اأي �سيء.. بالطبع 

بالن�سبة ل�ستعمال اليد عند الغ�سب يعد قمة التاأدب.

ا�ستغرقت �ساحبتنا يف اأفكارها فلم ت�سعر مبا حولها حتى توقفت ال�سيارة 
واأم�سكت  عليه  �سلمت  زوجها،  فا�ستقبلها  �سقتها  اإلى  0 �سعدت  البيت  عند 

بيده تقبلها توبًة واعرتافًا.

تعجب الزوج فبادرته : دعني اأ�سعرك مبا كانت اأمي ت�سعر به اأبي.

رد الزوج : ماذا فعل بك ال�سوق؟

ردت يف هدوء : لقد كان نقطة حتول يف حياتي نحو الأف�سل لنا جميعًا.. 
فاحلمد هلل لقد جاء هذا الدر�ص يف وقته ويف حينه...

79





الق�صة اخلام�صة ع�رش

وكان القرار الأخري





وكان القرار الأخري

اأج��رة،  �سيارة  ركوبهن  على  الن�ساء  حتفظات  اإل��ى  كثريًا  تلتفت  تكن  مل 
التي  املاأ�ساوية  ال��رواي��ات  بتلك  ت�ستخف  كانت  ي��ردن،  ما  اإل��ى  لتو�سيلهن 

يتناقلنها عما يحدث لراكبات هذه ال�سيارات.

كانت ت�سر على اأنها حكايات اأ�سطورية من زمن كانت ال�سوارع فيه خالية 
اإلى  اأجرة  �سيارة  تقلها  اأن  الآن  ميكنها  اإنها  الدائبة،  واحلركة  الن�ساء  من 
اأن يخدعها،  لل�سائق  ول ميكن  املنطقة جيدًا،  تريد، فهي حتفظ  اأي مكان 
ممن  �سويحباتها  اإل��ى  تنظر  تعرف،  ملا  خمالف  طريق  اإل��ى  بها  وينحرف 
فتطمئن  امل�ساغل،  كثري  زوج  على  التعويل  دون  التحرك  يف  �ساكلتها،  على 
اإلى ما تفعل، لكنها ل ميكن اأن تن�سى وهي يف �سيارة الأجرة اأثر الأحاديث 
الأ�سطورية يف نف�سها، تنظر اإلى مقب�ص باب ال�سيارة الذي يفتحه، فتتنف�ص 
اأن  ال�سائق  ي�ستطيع  الذي  )الأوتوماتيكي(  النوع  من  لي�ص  اإنه   : ال�سعداء 
ي�سيطر عليه وحده، تطمئن اإلى اإمكان فتحها للباب م�ستغيثة اإذا حدث �سيء 

ل قدر اهلل، تزداد خماوفها حني ل يكون معها اأحد اأطفالها،

ولكن  يوم،  كل  تزداد  الأ�سطورية  الأحاديث  يتملكها؟!  الرعب  هذا  ملاذا 
حاجتها ل�سيارة الأجرة مل تنته، لقد ا�ستجد يف حياتها ظرف يحتم عليها 
بتلك  احلائط  عر�ص  فلت�سرب  دائم،  ورمبا  متكرر  ب�سكل  �سيارة  تقلها  اأن 
الدوريات  معروفة،  والطرق  تغريت،  والظروف  اختلف،  الو�سع  الأحاديث، 

الأمنية تنت�سر يف كل مكان، فلم اخلوف اإذن؟! 

اإلى ركوب �سيارات الأجرة من جديد، ومع تكرر ذلك خفت حدة  عادت 
واحتياجاتها،  �سروراتها  فلالأ�سرة  حياتها،  تقف  اأن  ميكن  فال  التخوف، 
يلقي  ل  فكيف  مبارك،  طيب  واملكان  باملائة،  مائة  م�سلم  باأ�سره  واملجتمع 

83



بظالل الأمن والأمان على �ساكنيه؟ وكيف ل يتورع الع�ساة عن معا�سيهم 
عند تذك�ر حرم�ة املكان؟

جميع  تعرف  اإنها  البيت،  اإل��ى  احل��رم  اأم��ام  من  �سيارة  ت�ستوِقُف  هاهي 
التي  الطريق  منت�سف  يف  اآمنة،  مطروقة  طرق  وكلها  اإليه،  املوؤدية  الطرق 
تعرفها عرج ال�سائق على نفق، اإنها تعرفه جي�دًا، وما اأكرث ما طرقته، وافقت 
اختلف  كاأمنا  اإليه،  عرج  اأن  مبجرد  منه،  الطريق  اخت�س�ار  على  ال�سائق 
الزمان واملكان، بل هما بالفعل كذلك، فالنفق مهجور يف غري �سهر رم�سان، 
بني  ممتد  �ساكن  النفق  بعد  الطريق  اأمني�ة،  دوري��ه  �سيارة  تقابلها  تكاد  ل 
الإطالق،  ي�سري على  اأحد  ل  �سدة ظلمتهما..  تعرفهما من  تكاد  ل  جبلني 
ل �سيارة متر، كل �سيء �ساكن هام�د، اإل قلبها امل�سطرب الواجف من �سدة 
ما اعرتاها من خوف ورهبة، تنظر اإلى ال�سائق ذي العقود ال�ستة ينظر يف 
�سيء،  على  يقدر  ل  م�سن  اإنه  نف�سها  حتدث  الأبي�ص،  ب�ساربه  يعبث  امل��راآة 
اإنني على ا�ستعداد اأن اأغالبه، �ساأ�سرخ باأعلى �سوتي، ولكن من ذا �سي�سمع 

�سرختي يف هذا الوادي ال�سحيق؟!.. 

اآه لقد اأخطاأت يف تقدير الأمور، كيف ل�م ت�ردعني الأحاديث الأ�سطورية، 
كيف ت�سورت الأم�ان اإلى هذه الدرجة؟!

اآه ما اأ�سواأ امل�سري الذي خططت�ه لنف�سي بجراأتي وعدم اكرتاثي بحكايات 
الآخرين!

اأواه يا ليل كم اأنت مظلم، اأواه يا طريق كم اأنت طويلة، ت�سع يدها على 
قلبها، اإنه يكاد ينخلع من بني �سلوعها خوفًا ورعبًا، تتلفت ذات اليمني وذات 

ال�سمال ول اأحد.

�سيطانه،  ي��راوده  اأو  نف�سه  ت��راوده  اأن  ال�سيخ  لهذا  مهياأة  الظروف  كل  اآه 
اإلى اهلل، غالبت اخلوف،  اإل  اإنه ل ملجاأ ول مهرب   : بداأت ت�ستعيد نف�سها 
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اأنفا�سها،  ا�ستعادت  الرهيب،  وال�سمت  حولها،  من  املطبق  الظالم  نازعت 
العظيم  العلي  اهلل  ذراتها،اأ�ستغفر  بكل  اهلل  اإلى  توجهت  اأطرافها،  مللمت 
واأتوب اإليه، ل اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني، ل حول ول قوة اإل 
اأم�سكت بها ظلت تذكر اهلل  اإلى م�سبحتها  باهلل العلي العظيم، مدت يدها 
اأنه لي�ص يف كل الأح��وال قد  اأيقنت  اإل باهلل،  اأنه ل جناة  اأدركت  م�ستغيثة، 
تغامر املراأة، فاملراأة هي املراأة مهما اأوتيت من قوة، هي تلك ال�سعيفة، التي 
ل تقوى اإل برجل اأخًا كان اأم زوجًا اأم ابنًا، عمًا كان اأو خاًل املهم رجل 

من ذوي حمارمها تاأن�س اإليه، وتطمئن بجواره...

اإلى  رويدًا رويدًا بداأ الظالم ينق�سع، والأنوار تتبدى، لقد دلفت ال�سيارة 
اإلى البيت وهاهي ت�ست�سعر الأمان، ت�ستبطئ البيت،  الطريق العام املو�سل 
اإلى مرفئها،  و�سولها  بعد  ال�سيارة  توقفت  ال�سيارة،  �سرعة  موؤ�سر  ت�ستعجل 
ت�صرتخي  مقعد،  اأول  على  هامدة  جتل�س  للريح  �صاقيها  تطلق  الباب  تفتح 
ماذا   : بناتها  ت�ساألها  وال���س��ط��راب..   اخل��وف  اأرهقه  ال��ذي  بج�سمها 
اأماه؟! جتيب يف دعة وت�صليم.. لقد كان الدر�س بليغًا ومريرًا.. لكنه  بك يا 

اأيقظني من َوْهٍم خاِدٍع كال�سراب!..
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 ت�صــاريف الأقـــدار





ت�شاريف الأقدار 

ترافقه..  يذهب  اأينما  اأبيها  حبيبة  وفاء  وب�سره..  �سمعه  ملء   ..اإنها 
اأو يذكرها يف كل حمفل فهي اأ�صريته واأثريته.. دون بقية اأولده يوؤثرها على 
يكن  مل  ال�سبا  طور  يف  ياأخذ  بداأ  الذي  وحيده  حتى  حتتها..  اأو  فوقها  من 
اأن وفاء حبه  اأب.. غري  ي�صرتعي اهتمامه ..م�صاعره جتاه اجلميع م�صاعر 

لها �سيء اآخر...

منذ مدة طويلة مل حتمل زوجته.. وكان ح�سبهما ثالث بنات وولد.. لقد 
فاق معدل الآخرين يف الإجن��اب.. ومل يكن يف زعمه قط اأن يحدد ن�سله.. 
ب�سا�سة  وجهها  وفى  زوجه  اهلل.. جاءته  اأق��دار  لت�ساريف  الأم��ور  يرتك  اإذ 
هذه  بعد  احلمل  اإمكان  عدم  اإل��ى  مطمئن  اإن��ه  حملها..  يتوقع  مل  تب�سره.. 
ولدها..  يوؤاخي  فرمبا  م�ستب�سرة.  فرحة  ذلك  له  توؤكد  لكنها  ال�سنوات.. 
فال يبقى وحيدًا.. اأو تاأتي بنًتا ويكون رزقها ح�سنًا.. غري اأنه كان يف واٍد اآخر 
العدد  هذا  كل  يكفل  اأن  مبقدوره  يعد  مل  اأنه  ظنه  يف  اإذ  ت�سوراتها،  من 

ويف هذه ال�سن ومع هذا الكرب، وقلة ذات اليد يف بع�ص الأحيان... ل.. ل

لقد األقت دعايات حتديد الن�سل اأو تنظيمه بظاللها على نف�سه...

املمات،  بعد  والذكر  التوا�سل  لنا  ليتحقق  اإنه عدد كاٍف  اأربعة،   � ح�سبنا 
فلماذا ياأتي اخلام�ص؟

 -� اإنها يف اأ�صابيعها الأولى، فال حرمة اإذن من اإ�صقاط حمل ل اأرغبه، 
ومل اأعد اأحتمل تكاليفه.

-� ولكنك ل�ست بالع�سر الذي ي�سطرك ملثل هذا .

اأولد،اأك��ان رد فعلك على ما هو عليه  اأننا مع�سرون ولي�ص لدينا  - وهب 
الآن؟

89



� اتق اهلل يا اأبا عبد الرحمن.

� ولكني م�صر على اإ�صقاط هذا احلمل مهما كان الثمن.

� اإنه لي�ص اختيارك وحدك.

� لقد اأخربتك فانظري اأمرك ولن ير�سيني اأن تبقي عليه.

واقعة عليها من احلمل،  اإذ ل م�سرة  بكالمه،  �سربت عر�ص احلائط 
ول مانع �سحي من اإمتامه.. َفِلَم اأخالف ال�سرع؟ واأع�سي اهلل عز وجل؟! 

اإنه هبة اهلل فكيف اأردها؟!..

ان�سرح  الرحمن...  لعبد  اأخ��ًا  اهلل  عبد  �سغريها  وو�سعت  حملها،  اأمتت 
�سدرها كثرياً ، وفرح به الزوج واإن كان قد جاء على غري رغبته.

م�سى عام على ولدة عبد اهلل ن�سي فيه كل �سيء وم�ست احلياة كما كانت.. 

التي  اأبيها هي هي  بنت  فوفاء  به،  يحتفى  ل  اأب��دًا  لكنه  يكرب  ..عبد اهلل 
تخبو   ، مر�سها  يطول   ، متر�ص  وفاء  لكن  وفخره  طموحه  فيها  ي�ست�سرف 
اأن  تلبث  مل  ثم  وحركتها  حيويتها  فتت�صاقط  اأوراق��ه��ا،  وجت��ف   ، ن�صارتها 
همدت لت�سكن بال حياة... يبكيها بكاء حارًا ، يغ�سلها ، يرافقها اإلى مثواها 
الأخري... يعود اإلى بيته.. يجل�ص بني ركبتي زوجته ، يعلو �سوت بكائه ، تربت 

على كتفه وهي تبكي.

لقد كنت تريدهم اأربعة .....عبد اهلل جاء لرتحل وفاء....

اإنه تقدير اهلل ل تقديرك يا اأبا عبد الرحمن...

..جفت دموعه ، ويف نف�سه ح�سرة ، ويف قلبه لوعة ، ل يعرف �سرها غريه.
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ثـقـــة وحتــــٍد





ثقة وحتٍد

 دق جر�ص املدر�سة ال�سباحي، انتظمت الطالبات كل يف �سفها ..حركة 
غري عادية حتدث اليوم.

عند من�سة الإذاعة، يقف املدير وجميع املعلمني واملعلمات، من�سدة تو�سع 
ويفر�ص عليها مفر�ص مزخرف، بع�ص املقاعد تر�ص.. اأ�سياء متفرقة ترتب 
فوق املن�سدة.. مت اخت�سار برنامج الإذاعة... اقت�سر على القراآن الكرمي 

وفقرات ق�سرية.

� تقف الطالبات يف تعجب وا�ستغراب مل كل هذا الذي يجري؟

� رمبا �سيتم توديع املدير فقد �ساب �سعره و�سيبنا معه.

� يا ليت ذلك فريحمنا ربنا من حتكمه وا�ستبداده.

� اإنه يريد املدر�سة اأن تن�سبط.

..مل يكتمل احلوار الهام�ص بني الطالبات، فمدر�سة الرتبية الفنية يرتفع 
�سوتها طالبة الهدوء.. تهدد وتنذر.

تكرمي  حفل  عن  تعلن  ال�سوت  مبكرب  الجتماعية  الأخ�سائية  مت�سك 
الأوليات املتفوقات يف العام الدرا�سي املن�سرم ت�سجيعًا للجميع على اجلد 

والجتهاد.

ع�ساهنَّ  فمن  بع�ص،  اإل��ى  بع�سهن  ينظر  ك��ث��ريًا..  الطالبات  تبال  مل 
املتفوقات؟

تنادي  التكرمي،  يبداأ يف  ويلقي كلمته..  للمدير،  املكرب  الأخ�سائية  تناول 
الأخ�سائية على الأ�سماء.

عائ�سة اأحمد عبد اللطيف )عن ال�سف الثاين الثانوي(
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ينظر  الكل  ووق��ار..  �سكينة  يف  الطالبات  بني  من  تخرج  عليها..  ُيناَدى 
اإلى من�سة التكرمي �سفق اجلميع، ولكن  اإليها.. يتابع خطوها حتى و�سلت 
�سرعان ما تغري الأمر.. املدير يرف�ص اإعطاء عائ�سة �سهادة تقدير... وجه 
لها الأمر �سارمًا باأن تخلع حجابها. ترددت عائ�سة كثرًيا.. وقفت حلظات 

ل تعرف ماذا تفعل؟

املدير يوا�سل حتذيره، تهديده ل جائزة حتى...

�سخرية  اأك��رث  كلماته  �سارت  املدير..  حدة  زادت  بعد،  عائ�سة  تخلع  مل 
وا�ستهزاء وتهديدًا با�ستعمال حقه يف اإعمال القانون.

عن  الأول��ى  على  ن��ودي  ذل��ك  واأث��ن��اء  جائزتها  اأخ��ذت  عائ�سة...  �سعفت 
ال�سف الأول...

اإنها:- فاطمة حممد حممود

يتحول  اإذ   ، املوقف  نف�ص  ي�سفق عليها اجلميع من  واثق.  تخرج يف خطو 
املُوؤّدبات،  الأديباِت  ّيناِت  الدَّ هوؤلء  تفوق  لقيمة  واإهدار  اإلى ترثيب  التكرمي 

ناهيك عن تفوقهن ومتيزهن... 

..ت�سل فاطمة اإلى املن�سة تقف يف ثبات.. متد يدها لأخذ اجلائزة لكن 
املدير يوجه لها نف�س ال�صرط ل جائزة ول �صهادة تقدير حتى...

مل ترتدد فاطمة.. مل تدع له اأن يكمل حتذيره.. قطعت على اجلميع ترقبه.. 
نظرت اإلى زميلتها عائ�سة بجوار املدير.ثم وجهت كلماتها اإلى املدير:

هل تظنني كنت بحاجة اإلى التفوق لت�ساومني على ارتداء اآدابي؟

اأحدا  ٌي��ِدن مثلي ومل يجرئ  القانون مل   ، لي�ص كما تظن  �سيدي  يا  الأم��ر 
.. اإل الحرتام  عليه، مازلُت اأرتدي اآدابي يف اإطار القانون ، ل �سلطة لك عليَّ

الأبوي...
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غادرت املن�سة يف ثبات .. 

 اأ�سقط يف يد املدير، حلظات �سمت فيها اجلميع مابني منده�ص ومعجب. 
انفجرت عائ�سة بالبكاء.. احت�سنتها فاطمة، بينما جرى الت�سفيق حادا من 

الطالبات.. حادا ومتوا�سال كاأنه اليقني. 
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الق�صة الثامنة ع�رش

حكاية عبد القادر 





حكاية عبد القادر 

ت�سرفاته  ففي  حوله،  من  اأو  اأهله  له  ي�سرتيح  القادر  عبد  يكن  ..مل 
للجميع  جعل  مما  ذلك،  بغري  يقول  ل  ظاهره  اأنانية،  ورمبا  رعونة..  كثري 

موقفًا منه.

اأر�سه تق�سم بعد مماته بال�سوية،  اأبوه �سيخ كبري مل ير حكمة يف ترك 
اإذ كيف ي�ستوي عبد القادر بغريه وهم- اأي بنوه- اأقرب منه رحًما، واأوثق 
�صلة، ثم اإن عبد القادر ل يح�صن الإنفاق وحمال اأن يدع له اأر�صه التي �صعى 

يف متلكها، و�سقى بل وبذل الكثري من جهده وكده.

ل ميكن اأن اأتركها له لي�سيعها ول يكون يل من بعدي اأر�ص؟ كال.. كال..

اإذن فالأبع لأولدي كل الأر�ص حتى ل يبقى �سيء يتوارثه عبد القادر معهم.  

اأمر دينه واإن   ..هكذا قرر العجوز بعقلية ونف�سية فالح يجهل كثرًيا من 
كان يعلم حرمة ما يفعل على وجه اخل�سو�ص..غري اأن اأر�سه عر�سه.. وهي 

اأعز عليه من اأي �سيء..

مل يطل الرجل التفكري ومل يدع جماًل لرجعة...

  ..فذهب اإلى كاتب حمكمة بجواره، اأعد له كل �صيء.. اأمت الأمر يف �صرية. 

- حرام اأن يوؤول َكدُّ عرقه خالل ال�سنني الطوال اإلى واحد  ا�ست�سلم اإلى 
رعونته واأنانيته...

 هكذا فكر الأب..

َ ح�ساباته كلَّها... َل ُكلَّ �سيء َوَغريَّ غري اأن حدثًا َمرَّ به َبدَّ

.. فذات �سباٍح باكر وبعد �سالة الفجر..عاد الرجل من امل�سجد مم�سًكا 
بخ�سره.. الأمل ترتفع درجته ..ينثني على ركبتيه.. نادت الزوجة على جميع 
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ى..  اأولدها.. الرجل ي�سرخ من �سدة الأمل.. بل يتلوَّ

..دموع ال�سيخ تهز الزوجة ، ماذا عليها اأن تفعل؟

للم�ست�سفى  ينقل  كي  املدينة  عن  ال�ساعة  من  يقرب  ما  بعيدة  القرية 
اأو الطبيب 

..ل توجد �سيارة خا�سة اإل يف املوقف الذي يبعد ع�سر دقائق من البيت 
..يقف اجلميع حائًرا.. بكاء الرجل يعلو.. ل يزال مي�سك بنف�سه.. يبدو اأن 

احتبا�سًا لبوله قد حدث  ما العمل؟

رمبا ميوت ال�سيخ من �سدة الأمل حتى يذهب اإلى الطبيب.

بكاوؤهم  يعلو  الأحفاد  البنات..  الأولد..  الزوجة..  يقف يف حرية..  الكل 
وهم يحيطون بجدهم حزنًا عليه. 

..غري اأن عبد القادر هداه تفكريه اإلى ما مل يكن باحل�سبان.. ك�سف عن 
اأبيه اأخذ ي�سفط بفمه بول اأبيه ثم يب�سقه.. يكرر الأمر واجلميع يف ده�سة. 
الأمل،  عنه  ي�سكت  تال�ست..  ما  و�سرعان  روي��ًدا  روي��دًا  َتِخفُّ  ال�سيخ  اآلم 
اأح�سرت  فقد  ال�سيخ  على  ُينادى  ح��ارًا..  بكاء  يبكي  القادر،  عبد  يحت�سن 
ال�سيارة للذهاب للطبيب ، لكنه ترك اجلميع وذهب اإلى غرفته.. فتح كوة 
يف جدارها.. اأخرج اأوراقًا مطوية.. مزقها وهو يتعجب كيف �سولت له نف�سه 

فعل هذا..

توجه اإلى ال�سيارة.. نادى عبد القادر اأجل�سه اإلى جواره.. ربت على ركبتي 
ولده كاأنه يريد اأن يطمئنه اأنه ممنت ملا فعل...

.. م�ست بهما ال�سيارة وداخل اأعماقه اأزيز من املعاين ل يدركها  �سواه.. 
تفوق اأزيز حمرك ال�صارة...
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الق�صة التا�صعة ع�رش

ولكنـي امـــــــراأة





ولكني امراأة

ِبها، اإذ اأدت به الظروف اأن يكون طرفا يف ف�ص نزاع  َفْت اإليه يف ُمْغرَتَ َتَعرَّ
وغربتها...  �سعفها  م�ستغال  و�ساومها  اأع�سلها  الذي  مطلقها،  وبني   بينها 
جارفة  عاطفة  بينهما  واأج���رت  الث��ن��ني،  ب��ني  ميال  ال�سلة  ه��ذه  اأث��م��رت 
دفء  ل  وح����ده،  يقيم  ف��ال��رج��ل  ب���ال���زواج،  ا�ستحاللها  م��ن  لب���د  ك���ان 
ب��دفء  يبايل  ل  زوج  م��ع  نف�سها  وج��دت  وه��ي  اأولد،  ل��ف��ة  اأ ول  زوج��ة، 
فقد  تفكر طويال  ال��زواج، مل  راغبا يف  ودها  اأن خطب  عاطفة، مبجرد  اأو 
وقته  من  لها  يبذل  اإن��ه  وا�ستعالء،  حياء  ل��ول  لنف�سها،  تخطبه  اأن  ك��ادت 
كرامة.  اأو  �صعورا  لها  يرع  مل  زوج  مع  جتده  مل  مما  ودفئه،  وحبه   وجهده 
احلياة،  تفا�سيل  بكل  ون��ه��اره��ا  ليلها  ال��ع��ام  طيلة  وح��ده��ا  لها  ك��ان  لقد 
وت��ك��رمي. وح��ن��ان  ودفء  ح��ب  كلها  ب��ن��ظ��رات  اإل��ي��ه��ا  وي��رن��و  عليها   ي��ح��دب 
من  ي��وم  ك��ل  فيها  يكت�سف  مب��ا  ي��ذك��ره��ا  ح��ني  ق��دره��ا  م��ن  يعلي  اإن���ه  نعم 
يجد  ما  لها  ممتنا  جتي�س،  عاطفة  من  لديها  يجد  ومبا  وود،  خري  خ�صال 
من  منها  ي�سمع  وم��ا  التدبري،  وح�سن  والعناية،  الرعاية  ح�سن  من  منها 
مواقفها. ك��ل  يف  داف��ئ��ات  مل�سات  م��ن  معها  ي�سعر  وم��ا  بليغات   هم�سات 
اإنها ل تن�سى دائما وهو يف قمة ثنائه عليها، اأن تذكره باأم اأولده، اأن يهاتفها 
بها،  اأو حتاول الت�سال  وي�ساأل عنها، فكثريا ما تطمئن عليها من خالله، 
اإذ جتمعهما من قبل �صلة، تلح عليه اأن يذهب اإليها يف اإجازة طارئة، يلبي 
طويلة  املدة  اإذ  العام  نهاية  ينتظر  واأل  وول��ده،  زوجه  حاجات  خاللها  من 
ومن اخلري األ يعنت زوجته بطول غيابه عنها ؛ ترتب معه اأمور اأولده، بل 
وتن�سق معه ما يجب اأن يفعله مع زوجه الأولى كي ل ت�سدم فيه، يكرب ذلك 
اإل  اإذ مل ير منها  اإكبار، يقبل يديها حبا وتقديرا،  اإليها نظرة  فيها، ينظر 
حبا واإيثارا، ونف�سا تفي�ص على اجلميع باحلب واخلري، حمد اهلل يف نف�سه 
كلفة  له،  بل هي حمبة  ي�صمع عنها،  التي  بالأنانية  لي�صت  الثانية  اأن زوجته 
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ذلك،  �سبب  جمعتهما  التي  احلب  عاطفة  كانت  رمبا  كذلك،  بها  وهو  به، 
الأولى،  بينه وبني زوجه  وبينها يختلف عما  بينه  اأن ما  ي�صعر  والتي جتعله 
يطيق  ول  �صبيله،  يف  تتحمله  وما  معه  جتد  ما  لها  ويقدر  يحرتمها  اإنه 
ي�سعر  الثانية  مع  ولكنه  والتقدير،  باخلري  ذكرها  فطاملا  معروفها  ينكر  اأن 
طريقته  على  ان�سحب  اإن��ه  حتى  اآخ���ر،  طعما  حلياته  يجعل  اآخ���ر،  ب�سيء 
رقة  ذات  كلماته  ت�سبح  اإذ  يهاتفها،  عندما  الأول��ى  زوجته  على  ال��رد  يف 
اإليها هم�سا وحنانا.  وعذوبة مل تعهد معها وعلى غري عادته تفي�ص كلماته 
عادت الثانية تلح عليه يف ال�سفر للزوجة والأولد، ا�ستجاب لها مرغما اإذ مل يكن 
هذا داأبه، اأخذ ي�ستعد رافقته ل�سراء الهدايا الالزمة ليدخل الب�سر وال�سرور 
على اجلميع، ورتبت حقيبته، مل يعد غري يومني وتاأتي تاأ�سريته ليوؤكد احلجز 
ويرتكها، ي�سفق هو الآخر على نف�سه وعليها من البتعاد، يكاد يلومها على 
اإحلاحها كلما نظر اإليها فراأى يف عيونها نظرات ت�سبث به، كاأنها تق�سم عليه 
األ يرتكها، ي�سمها اإليه يطمئنها اأنه لن يغيب، يلحظ �سدة تاأثرها كلما اقرتب 
باإلغائه ت�سر هي عليه فقد ا�ستعدت زوجته واأولده..  موعد ال�سفر... يهم 
عودته. بخرب  فرحهم  كثري  بعد  واحلزن  الهم  عليهم  يدخل  اأن  ينبغي   وما 
تودعه يف ال�سباح وهي ل تكاد تطيق فراقه، تو�سيه خريا باأهله، توؤكد عليه 
اأن يت�سل بها كلما �سنحت ظروفه، يغيب عن ناظريها تعود اأدراجها ت�ستحوذ 
عقارب  اأن  لتجد  مع�سمها  الى  نظرت  القلق،  بها  ي�ستبد  اأفكارها،  عليها 
ليطمئنها..  يت�سل  حتى  فلتنتظر  البيت،  اإلى  و�سل  الآن  اأنه  توؤكد   ال�ساعة 
الوقت  به،  تت�سل هي فتطمئن عليه؟ قاومت رغبتها يف الت�سال  - ومل ل 
مير ثقيال، هوت الى �سماعة الهاتف، اأدارت القر�ص رد عليها اأنه قد و�سل 
لتوه، تباركه على ال�سالمة، ت�سع ال�سماعة ؛ لتتدافع امل�ساعر والأحا�سي�ص؛ 
تكاد  اإن��ه��ا  فعلتها،  فيها  ال��غ��رية  وتفعل  وال��ه��واج�����ص،  اخل��واط��ر  وتتالطم 
يف  بغ�سة  اأح�ست  الأم���ور،  كل  عليها  تختلط  اأوارا،  وت�سطرم  ن��ارا  تتقد 
اليومية: اأذكارها  من  بكلمات  متتمت  كيانها...  بكل  اأمل��ت  ى  َوُحمَّ  حلقها، 
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اإل  تزوجِت  وهل   - العظيم.  العلي  اهلل  اأ�ستغفر  ب��اهلل.  ال  قوة  ول  حول  ل 
حقيقة. اإلى  يردها  اأو  غفوة،  من  يوقظها  ت�ساوؤلها  وكاأمنا  متزوجا؟   رجال 
ب��ه��ا..  ل���ت���درك ه����ذه احل��ق��ي��ق��ة، وت�����س��ط��دم  ت��ف��ي��ق   اإن���ه���ا الآن ف��ق��ط 
وما �سريها يف ذلك وهو يوؤثرها ويرتفق بها، وحت�ص بحبه يف كل ت�سرفاته 
حتى بني ثنايا حروف كلماته؟. ولكنها ل تت�سوره الآن مع زوجه وولده من 

دونها..

- اأولي�ص هذا اإحلاحك عليه؟ 

- اأمل تكوين تعرفني اأنه لحمالة اإليها �صيعود؟

 - األ�����س��ت اأن����ِت ق��د ان���ف���ردِت ب��ه اأك���رث و���س��ي��ع��ود اإل��ي��ك مل���دة اأط�����ول؟!!
ولكنها ل ت�ستطيع اأن تدفع م�ساعرها اأو تلغي جبلتها وطبائعها.

اأك���رث؟!! اأو  م��دة ع��ام  اإذن وه��و يغيب عنها  الأول���ى  وم��ا ظ��ن زوج��ت��ه   - 
اإن��ِك مل حتَظي  اأمامه..  كنِت يف ظاهرك  كما  وك��وين  روع��ك..  من  هدئي 
متا�سكي  اإي��ث��ارك..  وكثري  ِخ�سالك  ك��رمِي  ِم��ْن  راأى  مبا  اإل  وتقديره  بحبه 
واعتياده..  ذلك  اإلف  على  توطنك  اأن  الليايل  َوَكّر  الأيام  وح�سب   حتاملي 
الهاتف،   اإلى  و�سمعها  بنظرها  ترنو  اأرقة،  قلقة  انتظاره  يف  اأيامها  م�ست 
كلما ات�سل بها يف عجالة اأو�سعته �سوقا وحنينا، ولكن اأنى لذلك اأن يطفئ 
ا�ستجمعت قواها  اأطراف م�ساعرها املطربة،  ما ا�سطرم يف قلبها. مللمت 
اأن  متار�ص حياتها ب�سكل طبيعي بال هموم، ولكن غرية  املتناثرة، حاولت 
باأنها زوجة ثانية  اإليه، تذكر نف�سها  تدب يف قلبها كلما �سرحت بخاطرها 

فلم كل هذه العا�سفة... تردد يف ثورة عارمة: ولكني امراأة.. 
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الق�صة الع�رشون

قـــرار يف اآخــر العـمــر





قرار يف اآخر العمر

رن الهاتف طويال حتى و�سلت اإليه يف تراخ وهدوء جاءها �سوته.. 

- مبارك يا اأم �سعيد زواج اآخر العنقود.

عنها،  بغريب  لي�ص  فال�سوت  ا�ستغراب،  عالمات  وجهها  على  ارت�سمت 
َرُه.. فلّما  ومن ذا يذكرها بكنيتها ويبارك لها على هذا النحو؟.. حاولت َتَذّكُّ

عرفته انب�سطت اأ�ساريرها �سيئا ما..

- وعقبى لك اأبا حممد اأما تزال تذكرنا؟؟

- ما ن�سيتكم يا اأم �سعيد قط، اإن اأخبارك كلها عندي اأول باأول، فال يغيب 
ال�سوؤال عنكم دوما، ولكنك اأنت كما اأنت يا اأم �سعيد �سعبة املرا�ص عنيدة 

الراأي...

- دعك من كل هذا يا اأبا حممد هل اأنت بخري؟

- احلمد هلل يا اأم �سعيد اأما اآن لنا اأن ن�سرتيح فناأوي اإلى ركن �سديد من 
املودة يف اآخر اأيامنا يعو�سنا عما لقينا؟؟

- عذرا اأبا حممد فقد فعلت بنا ال�صنون فعلها اأما ترى �صيب راأ�صنا؟

العظم  اأم �سعيد وتكاد تنحني ظهورنا، ووهن  يا  واأرى جلودنا مغ�سنة   -
منا كما ترين، ولكني لزلت اأنتظرك حتى تنهي مهمتك جتاه بناتك وليزال 

قلبي بني جنبي يحبك كما كان يحبك يف �سبابك اأيام اجلامعة.

اأنت  اأين  اأنت قد خال عليك البيت مثلي، فهال رحمت قلبا تعرفني  - ها 
منه؟؟

الآن، ورمبا يكون  اأرجوك دعني  اأبا حممد  يا  الهموم علي  - لقد جددت 
بيننا كالم اآخر يف ظروف اأخرى.. 
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هذه  كل  بعد  �سملنا  اهلل  يجمع  اأن  كبري  واأملي  �سعيد  اأم  يا  اآي�ص  لن   -
ال�سنوات الطوال.

و�سعت ال�سماعة وهي ل تدري مو�سعها وجل�ست يف ا�سرتخاء، ا�ست�سلمت 
م�سرية  ت�ستعر�ص  ق��رن  رب��ع  بذاكرتها  ع��ادت  واأف��ك��اره��ا،  خلواطرها  معه 
والبنات جميعهم يف  البنني  من  ع�سرة  لها  تاركا  زوجها،  رحل  يوم  حياتها 
اأبي حممد تعر�س عليها الزواج من زوجها  عمر الزهور، اإذ جاءتها زوجة 
ليكفلها اأبو حممد ويكفل اأولدها، ل�صيما اأنه مي�صور احلال ومل يرزق الولد، 
تتحمل  واأن  بنف�سها،  اأبنائها  تقوم على رعاية  اأن  اإل  اأبت  �سعيد  اأم  اأن  غري 
اأن كانت زميلته  اأبي حممد لها منذ  اإنها تعرف حب  امل�صئولية، ثم  وحدها 
جتاهها،  عاطفته  �صلبيات  حممد  اأم  وجتنب  تتجنب  اأن  فاآثرت  باجلامعة، 

وكذا حرمان اأم حممد من الولد..

غري اأن اأبا حممد مل يقتنع برف�صها، وظل يلح عليها حتى ا�صتطاع اأن ياأخذ 
منها وعدا، بالتفكري يف الأمر عندما تنهي م�سئولياتها بزواج اآخر الأبناء، 

وحاول ثانية بعد اأن ق�ست زوجته.  

ويبدو اأن اأبا حممد ظن الأمر جادا، اأيعود بعد ربع قرن ليجدد طلبه، الآن 
وبعد اأن �سرت جدة لكثري من الأولد والبنات؟

وحماة لرجال ون�ساء؟

اأيليق بي يف هذه ال�سن اأن اأقدم على ذلك؟

يا للعيب !!

واأي موقف تكون فيه بناتي اأمام اأزواجهن اأو اأبنائي اأمام زوجاتهن؟

ل يعقل اأبدا ...

اإن مثلي يجب اأن تظل هكذا كفرا�سة متنقلة بني اجلميع، تنرث احلب والود 
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وتقدم الن�سح وامل�سورة، فتكون م�سرية اجلميع ناجحة كما كانت م�سريتها.

وهل زواجك باأبي حممد يعوقك عن ذلك؟

َفِممَّ  ول�ست بدعا يف ذلك  نف�سك  اإلى  تلتفتي  اأن  �سعيد  اأم  يا  اآن لك  لقد 
تخافني؟

اإنك ل حتملني لأبي حممد اإل الود؟

وهو رجل فا�سل كرمي اخللق، �سخي النف�ص ندي الكف، ح�سبه اأنه ليزال 
يذكرك حبا حمفورا يف اأعماقه ...

األ يكون للحياة مع مثله لون اآخر؟

وقد جفت منذ ربع قرن من عاطفة اأو �صكينة جتدها كلما اجتمعت عليها 
اإليه  اإلى خمدعها فال جتد زوجا ت�صكو  الهموم، كم مرت بها الليايل تاأوي 
تبثه هما، اأو ت�صمعه اأملا فيخفف عنها عناء ما جتد، كم متنت لو اأن اأبا �صعيد 
اإلى جوارها ي�سد اأزرها اأو يحمل عنها اإ�سر تبعاتها، كم كانت تفتقد الرجل 
فتفي�س  جت��ده،  فال  اإليه  تلتفت  حياتها،  يف  احلرجة  املواقف  من  كثري  يف 

دموعها، اأن احلمد هلل على ما قدر لها..

اإن اأبا حممد يجدد يف نف�صها ما كان ويحيي فيها موات عاطفة اآن لها اأن 
ت�سعر  والوحدة ل  العزلة  اأمال يف حياة تخلو من  فيها  يبعث  اإنه  ت�ستجا�ص، 

فيها بعبئها على اأحد، اأو ثقلها على اآخرين.

فمهما تنقلت هذه الفرا�سة لبد اأن تعود اإلى مكانها وحدها ول عزاء لها 
من ليل طويل اأو نهار مليل ين�سرف فيه اجلميع اإلى �سواغله..

اآه يا اأبا حممد لقد قلبت حياتي راأ�صا على عقب، واأدرت تفكريي اإلى نحو 
مل يكن باحل�سبان...

هال رحمتني من ذلك كله، ومل تظهر مرة ثانية يف حياتي وح�سب احلياة 
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حممد  اأبا  يا  دائما  كنت  هكذا  اأجلها،  النفو�س  ت�صتويف  حتى  مت�صي  اأن 
ل تخفي عاطفتك، اأو تت�سرت يف اهتمامك، حتى بعد زواجي كنت كثري الرتدد 
علينا كثري احلدب على اأ�سرتنا كاأنك تذكرين اأنك لزلت على ما اأنت عليه..

اإلى ود يقوم بعد كل هذه ال�سنوات، لقد �سرت ملكا  ولكن هل من �سبيل 
لأ�سرة تفرعت ميينا و�سمال، ومل اأعد وحدي �ساحبة قرار كهذا.

ومل ل اأكون �ساحبته، وماذا ي�سري اجلميع اإن تزوجت؟

ا�ستغرقت اأم �سعيد يف ت�ساوؤلتها املتتابعة واأفكارها املتالطمة، وخواطرها 
املت�سارعة، حتى كاد اأن ينفجر راأ�سها فقامت لتتو�ساأ وت�سلي ركعتني من 

ليلها الوئيد، لعل اهلل اأن يلهمها ر�سادا و�سدادا ...

نف�سها  وج��دت  لقد  الكثري،  تفكريها  من  ياأخذ  والأم��ر  الأي��ام  بها  مرت 
م�صغولة باأبي حممد، ووجدت الأبناء يف �صغل عنها، كل يف عامله ...

و وجدت نف�سها ترقب الهاتف لعله اأن يت�سل، لقد بداأت تن�سج من حولها 
عليه،  وتعتمد  اإليه،  تركن  حمب،  زوج  فيها  يرافقها  جديدة  حلياة  �صورة 

وي�سكن اإليها فيحنو عليها..

يف ليلة ل تختلف عن لياليها ال�سوالف، دق الهاتف رفعت ال�سماعة.. اإنه 
اأبو حممد

- اأعتقد يا اأم �سعيد اأن املدة كانت كافية لقرار املوافقة .

ردت على ا�ستحياء :

- واأعتقد يا اأبا حممد اأنه كان يجب التبكري مبثل هذا القرار.  
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الق�صة الواحد والع�رشون
دموع �صاخنة





دموع �شاخنة

عاد بعد غربة امتدت عاما،

ترك فيها زوجه وولده، كما هي عادته كل اإجازة �سيفية.

مكانه،  يف  �سيء  كل  ومرتب،  منظم  البيت  ل�ستقباله،  �سيء  كل  اأع��دت 
رائحة الطعام متالأ جنبات املكان، ورائحة بخور تنفذ من غرفة نومها..

األقت على ال�سغار درو�سا يف اأدب ا�ستقبال الأب الغائب، اأعادت النظر يف 
كل ركن من اأركان البيت، لت�سفي عليه جديدا.

عمدت اإلى غرفة نومها فاأعادت ترتيبها على نحو مغاير، تكون فيه جدة 
ي�سمها  برائحة مل  تفوح  اأنيقة زجاجة عطر  من�سدة  و�سعت على  وطرافة، 

من قبل..

اقرتب  معه،  وجلو�سها  نومها  �سيمكثها مالب�ص  التي  الأيام  بح�سب  رتبت 
موعد و�سوله، ا�سطرب قلبها، خفقت م�ساعرها، كاأنها ت�ستقبله لأول مرة 
بعد اأول غيبة، فقد ا�صتد بها ال�صوق، وبلغ بها احلنني اإليه مبلغه، واآن لهذه 
النف�ص  لهذه  واآن  يروى،  اأن  الظماأ  ولهذا  تطفاأ،  اأن  امل�سطرمة  امل�ساعر 

اأن ت�صكن يعد طول عناء، وكثري مغالبة لإحلاحات ل جتد لها ت�صريفا..

لقد تعبت كثريا وهو عنها بعيد، تنوب عنه يف دور الأب، لت�سبح الأمومة 
ثمنها  بغربة  اإليها  هو  ي�سعى  كرمية  حياة  اأج��ل  من  تثابر  لكنها  اأ�سعب، 

احلرمان..

اإن مهاتفاته ل يطيقها دخله، فال تكاد ت�سمن من جوع اأو تغني من ظماأ، 
فال حتتمل كلمة حانية اأو هم�سة رقيقة، ول تكاد تتجاوب معها امل�ساعر حتى 
ينقطع الت�صال، ولكنها جتالد وتثابر على حاجتها لرجل بجوارها، مدخرة 
العام،  اآخ��ر  اللقاء  عند  واح��دة  جملة  امل�ساعر  لتتدفق  احلرمان  ذلك  كل 
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فكالهما  وحتتويه  فيحتويها  ظماأها،  يرتع  اأو  جوعتها  وي�سيع  عليها  فيحنو 
ظمئ لالآخر..

اأنهما  ت�سدق  ل  بعودته،  فرحا  ينخلع  قلبها  فيكاد  الباب  يطرق  هو  ها 
�سيجتمعان ثانية، ل تن�سى وهي يف غمرة �سعادتها به اأن حتمد اهلل اأن �سلمه 

لها وجمعها به مرة اأخرى.

فتحت الباب وبني ال�سلوع قلب يخفق، قبلت يده، األقت بنف�سها بني يديه، 
راعها اأنه مل تلفها ذراعاه بكل تلك القوة التي كانت من ذي قبل، مل تل�سعها 
اأ�سابعه  على  عندما �سغطت  يده  تقبله، حتى  عليه  حرارة خده حني هوت 

لتت�سابك مع اأ�سابعها مل ت�سعر بقوتها..

مل يكن حري�سا  على �سرف الأولد بكثري من الحتيال، ليخلو بها �سريعا 
كما كان يفعل، اأح�ست ب�سدمة عنيفة وفجاأة بردت جميع م�ساعرها، متالكت 
نف�سها، دفعت عنها دمعة كادت اأن تنحدر، كتمت يف اأعماقها �سرخة تريد 
اأن ت�سمع اإجابة ملا وجدت، غري اأنها متا�سكت.. حتاملت وكل �سيء يف داخلها 

يغلي، بل يفور فورانا، اإذ لبد اأن يف الأمر �سيئا..

»قد يكون متعبا ومرهقا «

هكذا حدثتها نف�صها حماولة اإيجاد مربر لكل هذا الفتور..

»رمبا كانت اأزمته املالية اخلانقة �سبب ذلك الفتور«

رمبا.. رددتها غري مقتنعة اإذ مل تعهده هكذا يف اأحلك ظروفه 

ماذا  ولكن  احل��رية  من  الكثري  وراءه��ا  تخفي  خفيفة  ابت�سامة  ابت�سمت 
ع�ساها اأن تفعل..

اإنها تقابله ب�سوق جارف، وحنني دافق وهو فاتر امل�ساعر كاأنه مل يكن يف 
غربة عن زوجة...
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الإقبال  حرارة  تقي�ص  اأنها  غري  عليها  اإقباله  يف  يق�سر  مل  اأنه  �سحيح 
فاإذا هي دون ما كان بينهما.. 

�صيئا عاديا  اأ�صبح  واأ�صواق حمرتقة  فكل ما كان من م�صاعر م�صطرمة 
ل روح فيه ول حياة.

م�ست اأيام وهي تعالج هواج�سها، تكذب خواطرها، تدفع ظنونها، ت�ستوثق 
ي�ستجي�سه  ما  ولهفتها  حبها  من  تريه  اإليها،  و�سوقه  لها  حبه  من  لقلبها 
اأو ي�ستدفئه، تغالب و�ساو�سها وت�سرف �سرحاتها البعيدة عن ت�سور ما قد 

يكون وراء فتوره، بل واأحيانا ان�سرافه عنها.

تو�ساأت  الفجر،  �سالة  على  نومها  من  انتبهت  تن�ساها،  تكاد  ل  ليلة  يف 
و�سلت ثم مالت اإلى حيث مقعد يف غرفة ال�سالون.. غفت اإغفاءة خفيفة.

للتو،  عاد  قد  وكان  متوال  �سوت  يف  يرن  الهاتف  �سوت  على  انتبهت 
واإذا هو يعود من م�سجده م�سرعا...

اأم�سك بال�سماعة، حمل الهاتف على بعد اأمتار من غرفة النوم، لقد ظنها 
نائمة تكلم هام�سا، مل ت�سمع �سيئا �سوى قوله يف حرارة ودفء:

- اأحبك.. » اأوح�ستني جدا «

فتوره،  �سر  اأدرك��ت  ذلك،  بعد  �سيئا  ت�سمع  مل  عينيها  اأمام  الدنيا  غامت 
الكتمان،  حتتمل  مل  خديها  على  تهمي  دموعها  طفرت  اأنفا�سها،  كتمت 

انفجرت يف بكاء ه�ستريِي 

، �سمها اإليه بكل دفء مل يعد له معنى، نظرت اإليه  عاد اإليها م�سرعًا وجاِلَ
وهي تردد يف نف�سها 

» ليتك اأعددتني ملثل هذا اليوم « !...   
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

   �صل�صلـــة  اإ�صــــدارات



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



.19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي 

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد  ملهم ال�صعراء.

                                       اأ. طلل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

. 38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ. د. مو�صى العرباين      

د. نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      




