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 سامحيني# ١#                               

ترتدي         بارد جدا، ولم تستطع أن  مالبس   ال تعرف أين تذهب، الجو 

الحارة، حقا هي    ثقيلة بما يكفي، المطر يهطل بغزارة، حتى امتزج بأدمعها

ترك  استطاعت  كيف  األحمق؟  التصرف  هذا  تصرفت  كيف  تعرف  ال  تائهة 

المنزل بكل بساطة هكذا؟ ال لم يكن األمر بسيطاً أبداً، لقد أنهكها التفكير حتى  

لم يعد بها طاقة لتفكير أطول، لذا أطاحت بكل الحلول عرض الحائط وسيطرت 

تلك اللحظة وحسب، أمسكت بورقة  عليها حالة واحدة، تريد الخروج بمفردها  

 وقلم وبدأت تكتب فيها: 

_ "حبيبي، أجل ما زلت حبيبي، رغم عذابي إال أن قلبي ال يعرف غير أن  

تبكيني   لماذا  بأن تتراجع؟  الكثيرة لي  لم تتراجع رغم وعودك  لماذا  يحبك، 

رغم وعدك األول لي أن تبقى سر سعادتي؟ لماذا حدث بيني وبينك كل هذه 

بك لي أكبر  الخالفات التي تقضم مشاعري وقلبي شيئا فشيئا؟ لماذا لم يكن ح

من تلك المرات التي نسيت أن أفعل فيها ما طلبت مني؟ لماذا لم يكن حبك لي  

أكبر من تلك المرات التي تأخرت عليك عن موعدي فيها؟ لماذا لم يكن حبك  

 بالِكبر الذي يتحمل ثورات غضبي وغيرتي؟ 

 لماذا لم تستوعب مشاعرك طبيعتي الطفولية المجنونة الطائشة العاشقة؟! 

 المرة المئة على ما أظن وحسبي منك ذلك؟! تلك
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قلبي ودق له،    أتدري لماذا بعد كل ذلك أناديك حبيبي؟ ألنك أول من رأى

في عيني وقال لي أنت    وأول من سمعت منه كلمة أحبك؟  وأول من نظر

جميلة، وأول من أهداني عقدا من الفل، وأول من قال لي أنت رقيقة، وأول  

 يك!من جعلني أحسد نفسي عل

 

 

أم  إذا ربما، هل وقع حسدي على نفسي حتى تحول كل شيء هكذا؟  هكذا 

العيب في كما تردد دائما؟ على أية حال ما حدث قد حدث، وسأخرج من حياتك  

 بال استئذان كما دخلتها بال استئذان " 

على   ندم  لقد  تسرعت؟   لماذا  يقرأ رسالة زوجته،  أدمع ماجد وهو  سالت 

ن أن  حساسة للغاية لكن ما ظ  انفعاله، يعلم أنها  تعصبه عليها، وندم على

بحث يمينا ويسارا عن مفاتيح سيارته وما    تتصرف هذا التصرف األعمى،

أن وجدها حتى جذبها على عجلة وأسرع مهروال إليها، شغل المحرك  وتحرك  

الحالة  يبحث تلك  أنها لن تذهب ألحدهم فهي في    عنها في كل اتجاه، يعلم 

يء، هو ش  األماكن المفتوحة، كم كان حادا معها! سيعتذر لها عن كلتفضل  

يحبها بجنون، كان عليها أن تتفهم أن تلك العصبية ما هي إال تفريغ لضغوط  

 العمل، لكن ما ذنبها؟ 

لقد أحضرت لك هدية يا حبيبتي، أحضرت لك الخاتم الذي قد أعجبك منذ    -

 فسدته؟  يومين، لماذا لم تنتظري عودتي ألصلح ما أ
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عل  (منى)كانت   حديقةتجلس  في  الخشبية  المقاعد  إحدى  غابت   ،ى  وقد 

 ، وبفضل انتهاء وقت النهار ليبدأ الليل! بفضل حزنهاالشمس 

بدأ يهاجمه بكائها ففكرت فلقد  التوجه إلىا صداع بسبب كثرة  صيدلية    ي 

ً   تشتري ذلك إلى البيت عاقدة    له قبل أن يتمكن منها أكثر، ثم ترجع بعد  مسكنا

البعد عنه، ستسامحه   العزم أن تعطي زوجها فرصة جديدة فهي ال  تطيق 

بمجرد أن يطلب منها ذلك، فهو يفعل هكذا في كل مرة، قامت وتحركت في  

اتجاه الصيدلية فلمحها زوجها وهو في سيارته، شعر كأن الحياة قد دبت في  

 جديد كان عليه أن يأخذ الدوران التالي ليقترب منها، بينما هي  ده من جس

حدة من  لتهدئ  رأسها  على  إصبعيها  وضعت  قد  عفوية  الصداع   بحركة 

 األبد ..  .. فعبرت طريقها إلى فأغمضت عينها وهي تعبر الطريق

 

يعلم تتجسد أمامه يوميا، ال  الليلة  تلك  كيف   مر عام ومازالت أحداث 

فلقيت مصرعها   حدث؟ كيف صدمت تلك السيارة زوجته الحبيبةحدث ما  

 بمجرد وصوله إليها، حتى كلمة سامحيني لم تسمعها..

خاليا   ، مازال يفتتمازال األلم ينهش في قلبه وروحه بال رحمه

 جسده خلية تلو األخرى، وليته يفيد! 

 أمسك بالخاتم نفسه وهو يبكي ويقول:  
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سآت ما_  يوما  حبيبتي  إليك  تسامحيني،   ي  أن  منك  وأطلب 

 فانتظريني ..... 

** 

  

 أمي ن# سج٢#                              

الغضب   تشعر بالضجر والضيق، وتزفر بحنق، تحاول تفريغ شحنة       

خطوط عشوائية على    التي بداخلها في أي شيء حولها، تمسك بقلمها وتكتب

تحتاج المذنب ويستحق عقابها،    صفحة دفترها، ثم تلقي القلم بقوة وكأنه هو

كيف ستفعل ذلك؟ كيف؟ أمسكت جوالها برفق    ،إلفراغ تلك الشحنة بأي شكل

وتخشى عليه من   الثري،بها وحذر فهذا الجوال غالي الثمن أهداها إياه خطي

ي   لتقص عليها ما حدث، وما أن سألتها   ،خدشأن  المقربة  طلبت صديقتها 

 بما فيها:   صديقتها عن سبب ضيقها حتى انفجرت

لقد مللت تلك    ، ال أعرف متى سأتخلص من تحكمها فيإنها أمي كالعادة،   -

حقي ليس من حقها أن    الحياة في هذا البيت، متى ستنتهي معاناتي؟ وقتي من

تضيع أن  حقها  من  ليس  تشاء،  كيفما  ليت   تمليه  البيت؟  أعمال  في  وقتي 

ليتني   ليتها كانت عشرة  أعوام، أو  تنتِه  لم  ليكون لي الدراسة  اتزوج غدا 

 .حريتي التامة 
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 اهدئي يا صديقتي، ما كل هذا؟  -

لقد فاض بي الكيل وما عدت أطيق أوامر أمي، أتصدقين؟ حتى ال تكف   -

 عن هذا في وجود خطيبي؟ 

 كيف؟!  -

 له العشاء.فنادتني وطلبت مني أن أجهز  باألمس كان عندنا في البيت، -

 وما المشكلة في ذلك؟!  -

يسرق   - الطعام  إعداد  أن  ما    منيالمشكلة  فيه،  معه  أجلس  الذي  وقتي 

المشكلة إن فعلت هي العشاء وتركتني أجلس معه؟ لكن هي تفعل ذلك ألنها ال  

من التحرر  لي  تريد  وال  خطيبي،  جاء   تحب  كلما  لذا  منه،  بزواجي  سجنها 

 لزيارتي تحججت بأي حجة في كل مرة كي ال أجلس معه.  

 ق منك كل هذا الغضب!  كل هذا ال يستح -

 .ك بسيط لكن تكراره يجعله صعب جداً إنها تراكمات، ربما األمر يبدو ل -

هل تنكرين ما ،  مهما كان هي أمك، ويجب عليك طاعتها وأال تغضبيها -

 تفعله لك؟! 

 الحياة!في الدنيا، هذا دورها في تفعل ما تفعله أي أم  -
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بموقفها، متمسكة  هي  بينما  تهدئتها  صديقتها  العبرات   حاولت  تلك  أما 

أسلوب أمها حزنا وأسفا على  الحاد معها    المتساقطة على وجنتي  ابنتها 

بمفردها خلف باب حجرتها    فهي لم تنتبه لها، ولم يخطر ببالها أن أمها تبكي

 بينما الفتاة متمسكة بدور الضحية في مكالمتها! 

ئها  ببكا  وكم من مرات بكت فيها األم بسبب حدة ابنتها معها وال يعلم

 العالمين! وتلك طامة كبرى.. إال رب 

تارة ولخطيبها    تشتكي أمها لصديقتها  (عتاب )مرت أيام وشهور، عاشت فيها  

وتعد األيام عدا في انتظار يوم عرسها    أخرى،الثري الذي يقف في صفها تارة  

 لتتخلص من سجن أمها . 

حينما نظرت بسعادة    دون أن تيقظها أمها فتحت عينيها  وذات يوم استيقظت

مسحت وجهها  ثم  ،  ، مددت يديهاإلى الساعة فوجدتها الحادية عشرة ظهرا

المياه  بكفيها،   البيت، ورغم   قامت وتوجهت إلى دورة  فتعجبت من هدوء 

 جدا!تعجبها إال أنها لم تلتفت فهذا الجو يرضيها 

وهي متجه  غسلت وجهها ثم خرجت من دورة المياه وأمسكت بالمنشفة

األرض، انتفضت   فتوقفت فجأة.. لقد رأت أمها ملقاة على  نحو المطبخ،

 عتاب وارتمت بجوار أمها تناديها، لكنها ال تجيبها .

في خالل ساعة نق لت األم إلى المستشفى في حالة حرجة وتم وضعها 

 في غرفة العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة .
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مسمعها   عادت عتاب إلى البيت وقد أحزنها مرض أمها ويتردد في

 كلمات الطبيب: 

 • البد وأنها أصيبت بحزن شديد نتج عنه حالتها تلك. 

تفضل كتابة    وتساءلت ما الذي أحزن أمها هذا الحزن، ثم تذكرت أن أمها

يومياتها فأخذت تبحث في أدراج أمها عن دفترها ، حتى وجدته ففتحته 

 تقرأ:وبدأت 

معي، لماذا ما زلِت ال تفهمين  "بنتي الحبيبة، هذا يوم جديد في قسوتك  

طريقتي ليس فيها   أسلوبي معك على الوجه الصحيح؟ لماذا ال تشعرين أن

أريدك معي في أعمال البيت   تسلط عليك كما تظنين؟ لماذا ال تفهمين أنني

؟ وليت هذا  يالوقت قبل أن تتزوجي وتتركين  ألنني أحتاج وجودك معي أكثر

يريبني وال أرتاح له، لن أتراجع عن ما  العرس ال يتم فمازال ذاك الشاب  

 سبب أفعالي تلك .. وستفهمينتظنينه تحكم فيك، فغدا ستصبحين أما 

مقنعة، وموقفها    وظلت عتاب تقرأ ومشاعرها فاترة ترى أن حجج أمها غير

أغلقت  فتيات األرض،  كل  تتمناه  الثري غير مبرر، فهو شاب  من خطيبها 

 الدفتر وتمتمت:

تدققي   يا أمي، فال تلقي المالم علي! لو لم  نفسكأنت من أمرضت  -

 تصرفاتي لما انزعجت مني هكذا  في كل 
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أغلقت دفتر أمها ولم تالحظ تاريخ آخر مذكراتها، فهي لم تدون ما حدث ليلة 

مرضها، وماذا ستدون؟ فصدمتها كانت كبيرة لدرجة أنها لم تستطع أن تمسك  

 بالقلم لتكتب الذي حدث! 

ذلك الشاب الذي   ن جوالها فظهر على شاشة االتصال اسم خطيبها الثري،ر

ربما ال تجد في داخلها تعلقا به لشخصه فحسب وإنما هداياه التي يغدقها  

حين آلخر من  فهو    خطبتها،منذ  -عليها  الحدود  ألبعد  به  تتمسك  تجعلها 

  من تلك الطبقة الوسطى التي تضيق بها ذرعا إلى طبقة أعلى   سينتزعها

بها الدائم  تغزله  وكذلك  الناس،  بين  وقيمة  كيانا  لها  وبجمالها   ستجعل 

موعد الزفاف   لكنه لم يحدد  وقت،يجعلها تتمنى لو تم الزواج في أقرب  

وال تعلم سبب هذا، أما موقف أمها منه فهي تعلم أنها كانت تتمنى أن   بعد!

التخرج، لكنها لن تنتظر سنوات    تزوجها البن خالتها، هذا الشاب حديث

السبب اآلخر أنها منذ  و  سريعة هذا سبب،  هي تريد قفزة  حاله،كي يتحسن  

ياب، مالبسها قد اختلف ألنه هو من صار يهديها تلك الث  أن خطبت له ونوع

تظهر تسر  فهي  جميلة  أنثى  بأنها  يشعرها  وهذا  كما   قمفاتنها  العيون، 

التجميل، وهذه األمور كانت أمها تمنعها منها    أصبحت تتزين بمساحيق 

هذا  ، وابنتها من الرجال ومن عقاب هللا وتخشى على  ،ملتزمة نوعا  فهي

 .سبب لشجار يتكرر بينهما

غائبة عن الوعي    نذ أن وجدت أمهاأجابت على اتصاله، لقد هاتفته كثيرا م

نفسها، لقد أخبرته بما حدث     لكنه لم يجب ،ربما كان نائما، هكذا حاولت  
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ئ، فأجابته  ألسى، وسألها عن سبب مرضها المفاجألمها، فتصنع االندهاش وا

 لها،أنها ال تعرف ،فالمشادات التي حدثت بينهما باألمس ال تستدعي ما حدث  

هديداته لها ولم تقص على ابنتها المكالمة التي كانت اطمأن أن أمها نفذت ت

ألمها من وراء قلبه    ودعى  حدث،بينهما والتي فعلت بها على األرجح ما  

نزهة  في  يأخذها  أن  عليها  عرض  الخط  يغلق  أن  وقبل  العاجل،  بالشفاء 

فتعجبت لطلبه في هذا الظرف لكنه سرعان ما برر ذلك بأنه يخشى عليها من  

فال تحسن التصرف وأمها في حالتها تلك، فيريد أن   يسيطر عليها الحزن أن 

ترددت في أول األمر لكنها قبلت بعد إلحاحه، فهو قد سيطر   يهون عليها،

النار ألجله  تلقي بنفسها في  لو أمرها أن  أنه  على عقلها ومشاعرها حتى 

 ألطاعته! 

أمها وهي   ا صوتارتدت مالبسها التي كانت أمها تمنعها منها، خيل إليه

مناسبا،   تراه  ما  رأسها، ستفعل  فنفضت  الثياب،  هذه  ترتدي  لها ال  تقول 

وقبل أن تغرب عن مرآتها خيل إليها وجه أمها مرة أخرى وهي ترفض في  

 كل مرة أن تخرج مع خطيبها بمفردها، فقالت بصوت تسمعه: 

فيه غير    أمي هذه المرة ألثبت لك أن نظرتكسأخرج معه بمفردي يا   -

 ائبة ... ص

خطيبها يبق سوى وصول  ولم  البيت  من  للنزول  بسيارته   تجهزت  لينقلها 

ساعة الحائط فخفق قلبها،    الغالية إلى مكان تريح فيه أعصابها، نظرت إلى



 شهد اإليمان مجموعة قصصية بقلم ��   

 11   

  البيت لتنتظره كادت أن تتوجه إلى شرفة    ،هدقائق قليلة تفصلها عن وصول

استوقفها، الباب  جرس  وأسرعت    لكن  ابتسمت  لكنها  الباب  تعجبت  نحو 

 وارتبكت . لتستقبل هذا الخاطب المتعجل، فتحت الباب فصدمت

 خالد؟!  -

 نظر إليها خالد مندهشا وقال لها بنبرة تحمل الكثير:  

 إلى أين يا عتاب؟!  -

 تلجلجت وهي تقول:  

 أنا.. أنا.. كنت ذاهبة إلى.. إلى أمي، أجل إلى أمي.  -

خلقتك؟! هل أنت ذاهبة  بتلك الهيئة؟ بتلك المساحيق التي تلطخين بها   -

انعدم الشعور لديك؟   إلى مريضة أم ذاهبة إلى حفل زفاف؟ إلى هذه الدرجة

 إلى هذه الدرجة لم يعد لديك نقطة دم تجعلك على األقل تحزنين عليها..

 ارتفع صوته قليال فرفعت صوتها أمامه وقالت: 

 وما شأنك أنت؟!   -

 أنسيِت ما شأني يا عتاب؟!   -
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 كونك ابن خالتي ال يعطيك الحق أن تحدثني هكذا، أتفهم؟!   -

رن جوالها بنغمة الثري المنتظر فارتبكت أكثر وبحركة عفوة أسكتت 

 الصوت، نظر إليها خالد متعجبا وقد زاد في قلبه الشك. 

 ما الذي جاء بك يا هذا اآلن؟   -

 من الذي يهاتفك؟  -

 تفني، هال اهتممت بحالك وارحتني؟!  ليس لك شأن بمن يها -

 رن الجوال مرة أخرى فتوترت أكثر وأكثر وقالت بحدة: 

 ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد اآلن؟   -

 أمك التي تركتها بمفردها ورحلت.   لخالتي،أتيت ألحضر عباءة وغطاء  -

وماذا كنت سأفعل لها وهي في العناية المركزة؟ ثم أنني كنت في طريقي   -

 إليها .

بكل شيء  يخبرها  خالد  أمها    ،كاد  تفوق من   المفاجئوبسبب مرض  علها 

غفلتها وتبصر حقيقة خطيبها الصادمة لكنه فضل  الصمت فالبد أن ترى بأم  

 . عينها الحقيقة كي تصدقها 

 إن كان األمر كذلك، احضري ما أخبرتك به وتعالي معي إليها. -
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 إلى أمي؟  الخرف؟ كيف تطلب مني أن أرافقك   أجننت أم أصاب عقلك -

الظروف تحكم، وإن شئت سرتي خلفي أو أمامي المهم أن تكوني عند   -

 موضع بصري 

داعي   - وال  وحدي،  سأذهب  برفقتك،  أذهب  ولن  تحكمني ظروف  ال  أنا 

 لشكوكك وظنونك تلك، أفهمت؟

لقد تبدلت يا    الشكوك والظنون أنت من جعلتيها تطوف حولك بأفعالك، -

رؤية األمور على حقيقتها،    بنت خالتي من سيء ألسوء حتى ع ميت عيناك عن

وإن كان والدك قد مات فهذا ال يعني    وقسى قلبك حتى على أحن قلب عليك،

فأمك صارت األم واألب لك، بل الحياة كلها فكيف    أن تتصرفي كيفما شئت،

 ستموت بسبب غشاوة عينك..  هكذا؟تجورين عليها 

 تتجاوز حدودك أكثر من هذا وإال ..  خالد!! إياك أن -

 ما األمر يا عتاب؟  -

خالد ينظر إليها  تحجرت عتاب وألجم لسانها فجأة وهي ترى خطيبها خلف 

مستفهما، التفت خالد إليه مستنكرا أول األمر ثم حرك رأسه بسخرية وهو 

 يقول لعتاب: 

 يبد و أنني لم أتجاوز حدودي بعد يا بنت خالتي . -
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 من هذا يا عتاب؟ وما الذي يحدث هنا؟!   -

قالها الخاطب الثري فأجابته الفتاة وهي تتلعثم وقد صبغ التوتر  

 وجهها بالحمار: 

هذا.. خالد ابن خالتي.. جاء ليحضر شيئا ألمي من هنا لكنه لم يدخل   -

 البيت .

بعض    لم ير نصار خالد من قبل ألنه لم يحضر خطبتهما لكن خالد رآه

 مرة، والمرة األخيرة كانت قريبة جدا!! 

 نظر خالد إليه باستخفاف وقال:   

  أيضا؟ نصار باشا!! ما هذه الصدف السعيدة، ترى ما الذي أتى بك أنت   -

 أال تعلم أن خالتي ليست بالبيت؟  

 رد نصار مرتبكا:  

 ت ألطمئن عليها.فقلقت وجئلقد هاتفت عتاب بعض مرة لكنها لم تجب  -

نرتب للذهاب    م أنت حنون يا صاح؟! اطمئن هي بخير وقد كنايا سالم! ك -

اآلن لخالتي، ما رأيك أن توصلنا بسيارتك الفخمة  وبالمرة تطمئن على حماتك  

 المريضة؟ 
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أكث نصار  خالدارتبك  قبول عرض  من  مفرا  يجد  ولم  نظر   ،ر  بينما  فرحب 

 األخير بحدة إلى عتاب التي تقف مشدوهة وقال:

والحقي بنا    األلوان،وامسحي تلك    ثيابك، خالتي ادخلي وبدلي    بنتهيا يا    -

 باألسفل، في سيارة خطيبك الفخمة! وال تنسي إحضار ما قلته لك ألمك.  

الباب وهي  خالد،تدعي على   انصرف خالد ونصار وخلفهما أغلقت عتاب 

 وتسبه تباعا في سرها أن أفسد عليها الخروج مع الثري. 

كانت في محلها    وفي الطريق عم الصمت ثالثتهم، فخالد قد تيقن أن شكوكه

عتاب، وهي تلك الفتاة الجاحدة    وأن نصار سيستغل غياب خالته ليتمادى مع

له، فقد أعماها حب لكن يجب أن   ستستجيب  المال وغلفت القسوة قلبها، 

ويحافظ على تلك الطائشة التي يندم كل الندم أن قلبه    بالمرصاد  يقف لهما

في أحبها  وعده    قد  سينفذ  القلب،  قبيحة  أخرى  بفتاة  تبدلت  فقد  الماضي، 

الذي وعدها إياه ليلة مرضها، ليلة انكشاف الحقائق أمام أمها، كلما    لخالته

 .وهمكر لك األزمة الصحية، وأال يحدث لهايرجوه أن تتعافى أمها من ت

تحسنت تحسنا ملحوظا   ، لم تكن حالتها الصحية قدانتهت زيارة األم المريضة

لكنها حينما رأت ابنتها قد جاءتها برفقة الشابين وأشار لها خالد بعينيه أن 

إلى نصار الذي كانت نظراته تتهرب منها،    األمور على ما يرام نظرت بحدة 

ته كان فيها توتر وقلق، ونظرا  وغضب،غريب واحتقار    نظراتها كان بها تحد

 وقبل أن يغادروا قالت األم البنتها بصوت ضعيف واه:

ليك وأنت  إلى بيت خالتك، ال يمكنني أن أطمئن ع  خالداذهبي مع   -

 .تجلسين بمفردك في البيت
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  كادت عتاب تعترض وبدا ذلك على وجهها لكن خالد حسم األمر 

 وقال: 

 ستفعل يا خالتي بالتأكيد، اطمئني.  -

بشيء  تغير وجه عتاب واحتقن   فقد شعر  خالد  أما  نصار  من  وجه 

 االنتصار. 

يد خالد  فأمسك  ونصار  خالد  تسبق  بغيظ  عتاب  بغضب   انصرفت  نصار 

 يستوقفه ونظر في عينيه بحدة والشرر يتطاير منها وقال:  

اسمع يا هذا، أنا لم أصدق تلك السخافات التي قلتها لخالتي، ولو   -

 ن نهايتك على يدي هاتين أتفهم؟  كان كالمك صحيحا ستكو

 رد عله نصار بعنف بعدما سحب يده بقوة من يد خالد وقال:  

انسيت نفسك يا طباخ، من أنت لتتحدث معي بهذه الطريقة، لنرى   -

 من ستكون نهايته على يد من! 

لتي كانت تقف    انصرف نصار خارجا من المستشفى، لم يلتفت إلى عتاب

اندهشت عتاب من تصرفه   غادر بعصبية،بجانب سيارته التي أدارها و

من   الشرر  فتطاير  أن  عينها،هذا  باب    خالدلمحت    وما  من  يخرج 

 المستشفى حتى التفتت إليه وقالت وهي تقترب منه:  
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تريد أن  لماذا انصرف غاضبا هكذا؟ لماذا    _ ماذا قلت له يا خالد؟!

 تدمر حياتي؟ لماذا؟ لماذا؟ 

 منخفضة: وبدأت تبكي فرق لها وقال بنبرة 

 . اسب_ يجب أن تعرفي كل شيء لكن المكان هنا غير من 

اتركني وشأني  ،أي مكان، ولن أذهب إلى بيت خالتي_ لن أذهب معك إلى 

لغير نصار هل  أبدا، ولن أكون  لن أفكر في شخص مثلك  فأنا مهما حدث 

 تفهم؟!  

.. كاد    عينيه ثم أشارت إلى سيارة أجرة، أوقفتها ثم ركبت فيها وغابت عن

فركب سيارة   ،ى  إل أن يلحق بها لكن الشمس قد غابت وحان موعد ذهابه

   .أجرة أخرى وعاد لبيته ليتجهز

 

 

ألجرة األولى كانت تجلس عتاب ممسكة بجوالها تحاول االتصال في سيارة ا

لقد اسودت الدنيا في عينها،  ،  بنصار لكنه كان يغلق الخط عليها، فظلت تبكي

 . طبتهاخوشعرت أن هناك مؤامرة بين أمها وخالد لفسخ 

 سأظل حبيسة سجنك هذا؟  لماذا تخربين حياتي يا أمي؟ وإلى متى -
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منه ما حدث بينه وبين خالد، لكن    بيت نصار لتفهمفكرت في الذهاب إلى  

تلك منعها من  قد  بداخلها  قد   شيئا  أمها  نصائح  ربما نصيحة من  الخطوة، 

تفضله   مكان  عند  األجرة  سيارة  فأوقفت  بها!  أنتشعر  دون  بداخلها  علقت 

 . حالة سيئةونزلت وهي في 

خطيبها  حقيقة    كان ذهن خالد منشغال جدا بها، ال يعرف كيف سيكشف لها

شعر باختناق وتمنى لو  ،بمشاعره المزيفة وأمواله ووعوده الذي قد أعماها

للذهاب إلى العمل، ربما سيجد  ن شيئا آخر قد حمسهإثم  حالته،ينسيه عمله 

 ما يتمناه لتنكشف كل الحقائق، ربما! 

توجه خالد إلى الفندق الذي يعمل فيه طاه للطعام، ذلك الشاب الذي تخرج من 

كبير، ربما العمل ال يليق    كلية السياحة والفنادق، يعمل طاه في فندق سياحي

 ً البدايات تكون دائما لكنه مقتنع أن  دون المستوى المطلوب، ورغم أن   به 

  رفض عتاب له حيث تراه مجرد طباخ كما قال   عمله هذا كان سببا كبيرا في

ليست آخر بنات  مهما كلفه األمر، فهي  نصار لكن هو لديه هدف سيصل إليه  

 حواء! 

اليوم، وبالفعل    ب الذي يأمل أن يأتيهوقف يجهز الطعام وهو ينتظر الطل    

عليها    حدث ما تمنى، لقد جاءه الطلب المعلوم، وجبة مخصصة لطاولة يجلس

باستمرار تأتي هنا  باب مصريون معهن الطاولة يجلس عليها ش   ،مجموعة 

أجنبيات  ويتراقصون ويسكر  ،فتيات  كل شاب منهن  يضحكون  يأخذ  ثم  ون، 
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صاحب    غرفة في الفندق ليقضوا ليلة في جهنم، ال يعرف كيف يسمح  فتاة إلى

الفندق بهذا وهو يعلم جيدا أن هذا سفور حتى وإن أظهر له الشباب أوراق  

 ! الزواج العرفي التي يحملونها؟

الذهاب إلى ثم تحجج برغبته في  الخالء، خرج من   جهز الطعام المطلوب 

ر إرسال، وما أن جاءه زعلى    ق وأخرج جواله وكتب رسالة ثم ضغطالفند

بحجز طاولة مجاورة لطاولة الشباب، ثم   تقرير استالم الرسالة حتى عاد وقام

وطلب منه إذنا بالذهاب ألنه على موعد مع خطيبته    ذهب إلى مدير المطبخ

  المطعم من باب آخرفسمح له، ثم بدل ثيابه بأخرى فاخرة ودخل    المستقبلية،

خلفي بحيث ال يراه الشباب الجالسون على الطاولة المجاورة ،وظل يرجو هللا 

نصف ساعة دخلت عتاب من    أن تأتي عتاب كما طلب منها في رسالته، بعد

ال تعرف لماذا اهتمت برسالته ونفذت رغبته    نفس الباب الذي دخل منه خالد،

لم أنه يعمل به لكن فضولها قد اقنعها الفندق الذي ال تع  في مقابلتها في هذا

خلفه، جلست  الشباب  ترى  أال  يتمنى  خالد وهو  تقترب من  ،كانت  بالذهاب 

وهي متغيرة الوجه، نظرت إليه وهو في كامل أناقته، لم تره هكذا من قبل، 

 فقالت بحدة:

 _ ماذا تريد؟  

 فأشار لها أن تخفض صوتها، ثم قال لها:  
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األفضل أن    لت لك لن تصدقيني، فكان من_ كنت أعلم أنني مهما ق

كل شيء بنفسك لكن أرجوك تماسكي وال تتسببي في طردي   تعرفي

 . من عملي

أرسلتها   ك؟ وما هذه الرسالة الغامضة التي_ عملك؟ ال أفهم قصد

 لي؟ 

_ انظري خلفي، ربما تعرفين هذا الشاب الذي يجلس وسط زمالئه  

 من ظهره؟

نظرت عتاب حيث قال، فوجدت شابا يرتدي نفس الثياب التي كان   

وظلت تدقق النظر حتى لمحت وجهه وهو يلتفت  يرتديها .. نصار!!

الفتاة ويضع يده على كتفها، فقالت الفتاة باللغة اإلنجليزية  إلى تلك

 التي تتقنها عتاب:  

_   When will you marry me, darling?  

 فضحك وقال باللهجة المصرية:  

 ثم قال باإلنجليزية:   )في المشمش يا ماما(_  

        don't worry          - soon my baby, 

 ثم التفت ألحد زمالئه وقال:  
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_ هل نحن نصلح للزواج يا عزيزي؟ نحن أصحاب كيف فقط، كل  

 ما نحتاجه هي فرصة لنحصل على ما نريد، ثم 

bye my love) ) 

 فأجابه زميل آخر:   

 خطيبتكمر على خطبتك عام ولآلن لم تلمس  _ أنا ال أصدق أنك قد  

 . لحسناء، كيف تصبر يا زميلي عليهاا

 تغير وجه نصار وأنزل يده عن كتف الفتاة وقال: 

لم أنل منها،    _ سامحك هللا يا زميل، لماذا ذكرتني بتلك الفتاة؟ صحيح أنني

رغبتي سآخذ  العاجل  القريب  في  يا صديقي  أعدك  في   لكن  أرميها  ثم  منها 

الشارع كغيرها، المسألة مسألة صبر فقط ال غير، لقد تخلصت من أمها ليخلو  

من تنفيذ مطمعي فظهر لي ابن خالتها، لكن   معها، وكنت على خطوة  لي الجو

وسأقضم جمالها هذا الذي تغتر ،  هو اآلخر قريبا جدا  صدقني سأتخلص منه

وأكسر الفقير  به  تلك  سأتزوج  أني  كيف صدقت  غبية  بنات  أنفها،  وأترك  ة 

 والنسب؟! الحسب 

 . الخمر يسكب منها في كأس ورفعها على فيه  ثم كهكه وأخذ بقارورة
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دارت عين عتاب وكادت أن تفقد وعيها لكن خالد تحرك بها سريعا خارج  

البكاء حتى تقطعت  بانهمرت   الفندق ثم أجلسها على إحدى المقاعد بينما هي

 أنفاسها وهي تردد كلمة واحدة، أنا ال أصدق .. 

، كان واثقا لكن كان عليه أن م نصار كانت سعادة خالد كبيرة بعدما سمع كال

حدوث هذا،   لقد ترك لها مجاال لتشعر بالحسرة والندم، كان البد من  ،يتأكد فقط

بالتحديد   الوقت  ذلك  في  نصار  لسان  على  الحوار  هذا  أجرى  أن  وشكر هللا 

 لتسمعه بنفسها ، وبعد فترة صمت قال لها: 

 _ لقد اكتشفِت نصف الحقيقة وتبقى النصف اآلخر 

 إليه مستفهمة بعينيها الداميتين فقال:نظرت  

_ لقد اكتشفت األمر من يومين، وباألمس أخبرت  خالتي بكل شيء فما كان  

الحظ أنني قد اقترحت   منها إال أن هاتفه وطلبت منه أن يبتعد عنك، ولحسن

ً   عليها أن تسجل المكالمة لتكون دليال على ألي ظرف، ثم أخرج    ما قيل تحسبا

 ملف صوتي وهو يقول:جواله وضغط على 

 اسمعيهاي المكالمة _ لقد أرسلت خالتي ل 

الحارة، لقد طلبت أمها    ظلت عتاب تصغي للتسجيل وعيناها تسيالن بالدموع  

عندها دليل أنه ليس عنده أخالق    منه في المكالمة أن يبتعد عن ابنتها ألن

وأنه ال يشبههم، فكانت صدمتها بليغة حينما أخبرها أنه نال من شرف ابنتها 
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لكنه    دون علمها،  صديقتها المقربة حيث أوصلها بنفسه    يوم استأذنتها لزيارة

 بها،قبل ذلك أخذها إلى بيته وفعل بها ما فعل وهي غائبة عن الوعي ثم رجع  

دري وإن أخبرتها بأي شيء مما قال سيختفي من حياتها ثم  ال ت  وأن الفتاة

ابنتها ويتزوجها، فصرخت بوجه تسبه    هي من ستترجاه الحقا ليستر على 

 وتهينه وهو بكل برود يستوقفها. 

 انفجرت عتاب بالبكاء وهي تقول:  

لم يمس مني    لم يحدث، لم يحدث، أنت سمعت بنفسك كالمه مع صديقه،  -

يحدث، صحيح هو أوصلني    هذا عني؟ صدقني يا خالد لمشعرة، كيف يقول  

بالضبط ووجدت نفسي    عشر دقائقبعد    فأصابني النعاس قليال ثم استيقظت

 ثم أنا على استعداد للكشف الطبي إن شئت .  وصلني إليها،أفي السيارة ثم 

ال ألنك   بسوء،يمسك    أنا رغم رفضي لحالك ولتصرفاتك إال أنني أثق أنه لم  -

هل علمت اآلن سبب مرض  يدة وإنما كي ال يضر خالتي في ابنتها،  فتاة ج

 ئ؟  أمك المفاج

رحمة هللا بها أن    ظلت عتاب تبكي وتبكي وتلعن نفسها، فقال لها خالد أن من

تتصرف بحكمة وأال تتسرع كي   وأن عليها أن  ،أظهر لها الحقيقة قبل فوات  

لبت أمها من قبل، وحينما  بيت خالتها كما ط يمر األمر بسالم، ثم أوصلها إلى

وصال أطلعاها على ما حدث وقضوا الليلة يخططون كيف ستفسخ خطبتها من  

 كي ال يفكر في االنتقام،  علمت،الحقير دون أن تخبره بما حدث وما    نصار

لها نصار   وفي الصباح توجهت إلى بيت أمها تلملم كل األشياء التي أحضرها
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الحائط فتحطم ثم ارتدت   .. ألقت به عرض  الغاليلتعيدها له وأمسكت بجوالها  

 .مالبسها التي كانت تختارها لها أمها

وذهبت إليها في المستشفى لتطلب منها السماح والعفو وتؤكد لها كذب  

وتعدها أنها ستكون رهن إشارتها وتحت قدميها لقد اكتشفت أن    نصار،

 كلها...  سجن أمها قد أنقذها من فكي الذئب نصار.... ومن الدنيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# فذلك الفوز٣#   
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كانت تجلس تنظر إلى هاتفها في انتظار نتيجة االختبار، القلق يسيطر  

الندم  بوادر  الحاسمة،  اللحظة  إنها  بالعالم،  الشعور  فقدت  أنها  حتى  عليها 

تحاول السيطرة عليها لكن كان األمل مازال هو خيط النور الذي علقت عليه  

 ظنونها  

التي كانت   تلك الدرجةظهرت النتيجة لتتفاجأ كما توقعت بنقصانها عن  

األسئلة تلك  بسبب  درجاتها  وبالطبع ضاعت  في    تتمناها،  تشك  كانت  التي 

مشاعرها، واألسف  الندم  اقتحم  على   إجاباتهن،  نفسها  تعاتب  وبدأت 

 تشكين فيها من البداية؟    تقصيرها، لماذا لم تغيري إجاباتك وكنت 

عقلها،  شعرت بمرارة  طفقت تتناسخ ذاتيا في    (لو)تملكتها الحسرة ، وكلمة  

وما أصعب تلك    الزمان ال يعود،  وتمنت لو يرجع الزمان فتعدل إجابتها، لكن

يمكن نرتكبها وال  التي  ولو   األخطاء  للخلف  الزمن  برجوع  إال  تصحيحها 

 ثواٍن.   

وجلست   تركت هاتفها وهي في حالة يصعب وصفها من شدتها،

 قائال:    هاتف خفيها  ء، فجا بنفسها تحاول التغلب على شعورها  مختليه

لن يقدم   تؤلمك مرارة الندم على سؤال لم توفقي في حله في اختبار  -

ولن يؤخر رغم أنك كنت تشكين في إجابتك؟ فما بالك لو كانت المادة هي 

االختبار هي فيصل دخولك   ونتيجة  إن    الجنة؟الدنيا  الندم  فما شكل مرارة 

 اكتشفت أنك لم توفقي في إجاباتك؟  
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سيكون الندم وقتها أشد والحسرة أعظم، والزمان ال يعود، كل مر في  

لخوضك غيرها    هذه الدنيا سيتناسى مع مرور الوقت، وستنسين االختبارات

فالحسرات ال تنسى، والندم ال   وهكذا حتى آخر يوم في الدنيا، أما بعد الموت

الوقت، فكما شق عليك عدم ك عدم توفيقك في االختبار، سيشق علي  يأكله 

والفرق اآلخرة،  في  وتجهزي    فوزك  تحزني،  فال  أجل،  والحسرة  شاسع، 

   .وز""فذلك الف الختبار اآلخرة
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 ��ي#خذني_إلى_أب ٤#                         

بي، سأتركه    أخيرا سأخرج من هذا البيت الذي ضاقت حوائطه األربعة        

سأتخلص من تحكمهم في وفي  ،  وأترك من فيه وأحصل على حريتي وراحتي

 أفعالي، أخيرا سأرتاح.  

يكاد وقلبي  البيت  كأمي  غادرت  أبك  لم  أنني  أكترث    ،يطير فرحا حتى  ولم 

بمصافحة أبي، ولن أكترث؟ لطالما انتظرت تلك اللحظة، كان يوم عرسي، 

على أهل هذا    وحنقيتثير ضجري    بل يوم تحرري من كل القيود التي كانت

صار لي بيتي الخاص وحياتي الخاصة ووضعت   البيت، وخاصة أبي، وأخيراً 

ً  على عتبة بيتي  حمراء لم أسمح ألحد تجاوزها كائن من كان .   خطوطا

ألجلي،    لقد كان زوجي على علم بكل مشاكلي مع أهلي وكان يحزن

أن أبي  بل كان يقف في صفي ضد أبي، إنه زوج رائع!  أخبرته ذات يوم  

وقال: ال يحق لوالدك أن يتصرف معك ،  خذلني في موقف ما فغضب ألجلي

لتصرف تصرفا يليق به، ال تحزني فإن لم يكن    هكذا، لو كان أبي مكانه

 يستطيع تقديرك هو فأنا لها .  

أبي به عن  قد عوضني  بأن هللا  شعرت  زوجي،  وأهلي،    احتضنني 

وكنت دائما أقارن    ن جدا،اكتفيت بزوجي وأهل زوجي، كنت أراهم مثاليي

أبي بخيل، والد زوجي يمزح    بين أهل زوجي وأهلي، والد زوجي سخي، أما
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، فلم يكن قد رزق كابنتهزوجي احتواني  ويمرح، أما أبي حاد الطباع، والد

 ً عن ذلك، أما أبي فلست ابنته الوحيدة لذا لم يشعر   ببنات ووجد في عوضا

ً حياته . كانت كفة أهل زو بقيمتي في  .  جي تربح دائما

على يدي،    ، وكان زوجي يشدعد زواجي مررت بابتالءات متواترةب

لي، فعظم زوجي    بينما أجد أبي يقف على مسافة مني يتظاهر بمساعدته

 حنقياكتفيت بزوجي، وزادت    في نظري حتى لم أعد أرى أبي في حياتي،

 علي أبي .  

تربية   أربيها  أن  هدفي  كل  كان  بأنثى  التي ورزقت  تلك  مختلفة عن 

فزوجي حنون   ،عامل زوجي ابنتنا كما عاملني أبيتربيت عليها، وطبعا لن ي

    ��مرات ومرا ت القلب، أما أبي فلم يكن يوما كما تمنيت. لقد خذلني

ن هاتفي وإذ بي أسمع من الطرف اآلخر خبر وفاة أبي، وذات ليلة ر

شكي إلى يقين، سقطت   لم أصدق في أول األمر، أسرعت إلى بيت أبي فتحول

قد أبي  فأبصرت  عيني  عن  سوداء  قلبي،   ستارة  احترق  الحياة،  فارق 

 ويتركني؟    انفجرت باكية، مات أبي، كيف يموت

الحسرة   تعجبت من حالتي، ما هذا األلم الذي يعصر فؤادي؟ ما هذه

 أنا آسفة..   التي قد تل حقني بأبي؟ أخذني البكاء والصراخ، عد يا أبي،
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أكاد أختنق    لكنه لم يعد، خرج أبي من الدار وتمت كل مراسم الدفن وأنا

على شريط حياتي مجددا   قهرا وألما، وأصبح البيت بعد أبي فارغا، وع رض

يعاملني بقسوة بل أنا التي كنت متمردة   لكن كانت الصورة أوضح، لم يكن أبي

يبخل علي  الحل الوحيد الذي يجدي معي نفعا، لم    حتى أصبحت الشدة هي

أبي يوما بل كان ينفق قدر استطاعته، تذكرت مواقف كثيرة كان أبي حنونا 

 معي فيها،  وكان يمزح أيضا!  جدا

كان  لو  هل  لكن  البنات،  معي ألنه حرم من  رزق   والد زوجي حنون 

 ي هكذا؟  بالبنات كان سيتصرف مع

والحنان واالهتمام حتى بالحب  أهل زوجي  أغدق على  سلبت   كنت 

حين آلخر،   ، أما أهلي فيكفيني أن أتصدق عليهم بنذر حناني منقلوبهم

 زوجي؟!   وأتعجب لماذا ال أجد من أهلي ما أجد من أهل

بعض مواقف    حتى وصل بي الحد إلى أن سمحت ألهل زوجي أن يعيبوا

لهم بصمتي معكم كل   أبي وأهلي وأنا أسمع وال أحرك ساكنا، وكأنني أقول

 .الحق
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الذي يدين أبي    والحقيقة أنني من لم تكن منصفة حينما كنت أذكر لهم الجانب

يدينن وأهل الذي  اآلخر  الجانب  أن    حتىو  ،يي وأخفي  الحق  يعطيني  هذا ال 

 وأهلي! أسمح ألحد أن يتكلم بسوء عن أبي

أن قبل  أبي  مات  منها،  استفقت  واآلن  غشاوة  في  كنت  أحضنه    لقد 

يا أبي لقد شعرت  أصرخ بأعلى ما في وسعي: أرجعوأخبره أنني أحبه، بت 

أحببتك حبا جما دون أن أشعر،   بجريمتي في حقك، أرجع يا أبي ألخبرك أنني

ومكانك الفارغ على طاولة الطعام يخلع  ،  ارجع يا أبي فالبيت موحش بعدك

قلبي من صدري، الكل يبكي على رحيل أبي وأنا أكتوي حسرة وألما وقهرا  

  شفا الموت لكن لن أموت، سأظل أتعذب بسبب عقوقي ألبي على    حتى أنني

 . حتى آخر لحظة في حياتي

تزداد سوء بل  حالتي،  تتحسن  لم  وأنا  أيام  ياامرت  رحمتك  ربي،    ، 

قاسية عليه وهو   مهال! أطلب من هللا أن يرحمني وأنا لم أرحم أبي، لقد كنت

أق أعود لرشدييراني  أن  أمل  الناس حولي في   ،سو ويتحمل على  وأضع 

 مكانهم المناسب، لكنني لم أفعل.. 

لكن صوتي،  شعرت بصخرة على صدري أن أصرخ  مختنق   حاولت 

وأكثر، هل سألحق   حاولت حتى بدأت أختنق أكثر  جدا، حاولت وحاولت و 

 بأبي؟   
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ب  فإذا  عيني  فتحت  الصغيرة،  ابنتي  نداء  إال  يرحمني  على  ي  ولم 

لتكمل ليلتها بين    في حجرتها فأتت إلي  شتاستوحفراشي وإذ بصغيرتي قد  

 موت أبي مجرد حلم؟!!   حضني وحض والدها، لم أصدق نفسي، هل كان

بل كان   لم يمت  لكنه حلم    حلما،قمت من فراشي أبكي فرحا أن أبي 

 كالحقيقة ، أبكي ندما على عقوقي له  وقسوة قلبي عليه. 

تقديم شروح،  تطعوت بكائي وسألني عن األمر لم أسانتفض زوجي على ص

 بل نظرت إليه نظرة لوم ، ورددت بيني وبين نفسي:  

  ليتك لم تقف في صفي ضد أبي يوما ورددتني إلى رشدي وعلمتني  -

إلى أبي    أن أبي له حق االحترام مهما بدر منه، وأنني ال يحق لي أن أسيء

للمرة األولى أكتشف    أمام كائن من كان حتى لو كان هذا الشخص هو أنت،

ارتكب في حقي إثما حتى وإن كان    زوجي ليس مثاليا كما ظننت بل لقدأن  

 بدافع الحب .  

 ل شيئا سوى: "خذني إلى أبي ".....  ولم أستطع أن أق
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 # كنت_أعمى ٥#  

لم أتوقع يوما أن أكتب قصة عن نفسي،  لطالما كنت أسرد قصصا من       

 ً ،  ال بل كنت أضعه لجمهوري أحمراً  هنا وهناك لكن كنت أضع لنفسي خطا

ً   العريض،  فقد كنت حريصا أن أضع لهم ال يتجاوزونه،  حتى   أحمراً   خطا

بطلها   السيء،   بطلها  أنا  بقصة  إليهم  ألخرج  بنفسي  أتخطاه  أن  قررت 

القبيح،  أجل أنا كذلك،  ربما رسمت لي إحدى معجباتي صورة مالئكية بعد  

يس حال معجبة واحدة بل كلهن فعلن ذلك،   لي،  ربما هذا ل هاأكل قصة تقر

  هذا ما كنت أسعى إليه،  أن أضع لنفسي قناعا مشرقا أخفي وراءه   وربما

ألوم نفسي    قبحي،  لكن جاء الوقت ألكشف القناع وأعترف بحقيقتي،  ولن

بجدارة،  واآلن سأترك    بعد ذلك ولن أندم،  فأنا أستحق كل ما سيقال عني

 . لكم وقتا للقراءة
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كحيلتين   ساحة الجامعة التقت تلك العينان البنيتان بعينين عسليتينفي 

أن الطالب كان في   كعيني المها،  طالب وطالبة بكلية واحدة لكن لحسن الحظ

وكما يقولون نظرة فابتسامة ،  الفرقة الرابعة والفتاة كانت في الفرقة األولى

بز اللقاء  تبدل  ثم  كثيرة  فموعد  بعد صعوبات  الشاواج  به  واجهها  لتقبل  ب 

الفرقة الثالثة،  وبعد مرور أشهر بدأت شعلة    وهي في  أسرة الفتاة،  تزوجها  

 ً تخفت شيئا ً   الحب  أول مشكلة   فشيئا كانت  بالظهور،   الخالفات  ليبدأ شبح 

بتقدير مم الفتاة  بالكلية،  حينما تخرجت  الحب    ورغمتاز وتم تعيينها معيدة 

واعترض على    باألنا الذكوريةأن الشاب شعر  الكل يتعجب له إال    الذي كان

فرصة  لها  تتح  فلم  التعيين،   وإما  الزواج  استمرار  إما  وخيرها  تعيينها،  

بينها وبين مستقبلها العملي،  فاختارت    للتفكير في األمر حيث حال جنينها

 بعملها .     استمرار الزواج وضحت

ال بحقوق  تزيد  كانت  التي  بآالمها  الحمل  أشهر  عليها،    زوجومرت 

 يجرب قط؟!    وكيف سيقدر الرجل ما تجده األنثى في حملها وهو لن

األول،   وليدها  تكنوضعت  لم  األرض  وجه  على  أنثى  تحسن   وككل 

هذا   الجديد واختلت موازينها،  التعامل مع  كل حقوقه،     الزوجالكائن  يطلب 

أخاه    يثور،  أو جوربا دون   وإن فتح خزانته ووجد قميصا لم تمسه المكواه 

تقصيرها في حقه، وانشغالها بالمولود    يغضب وينهال عليها بالتوبيخ على

 الليل فتتأوه يتأفف ويقول لها:   وحينما كان يأتي عليها
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سبحانه   هذا ما خلقك هللا ألجله بعد عبادتهأنت تمارسين واجباتك،     -

 وتعالى 

حتى لو   وبسبب تكرار موقفه هذا قررت أال تفصح عن أي ألم بها

 كان الموت! 

ولألمانة هي ال تنكر    سوءا!زقت بأخت له فازداد األمر  كبر الصغير ور

   وعتاب! لطفه معها أحيانا،  لكن صار أغلب الوقت توبيخ

إلى واجباتها وهو جديد  ليضاف واجب  المدرسة  الطفالن  تعليم   دخل 

الحرب تخوض تلك    الطفلين،  ليس األمر سهال أبدا لكن كيف سيدرك هذا وهي

هو،  وإن صادف وطلبت منه أن    قبل رجوعه إلى البيت كي تتفرغ لواجباته

الوقت ليذاكر لهما يرفض بحجة أن هذا دورك   يجلس مع ابنها أو بنتها بعض

 ما أجده في عملي.   أنت أما أنا فيكفيني

نشوة   فكان يكلفها بالمزيد ليشبع  تخفيه،لم يعد يشعر بتعبها الذي       

 حتى سقطت أرضا!!  له، الذكورية بداخ

الخبيث، بالمرض  الخبر كصاعقة  اكتشف إصابتها   السماء،  كان 

 متى انطفأت أصال؟ ال يدري!   وفجأة اشتعلت شمعة الحب بداخلة،
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األولى،    ن عليه شيء إال أن المرض تم اكتشافه في مرحلتهوهلم ي  

  ليستقبل جسدها  لكن يلزمها الراحة التامةه مضمونة، فنسبة الشفاء من

 العالج.  

با تشعر  كانت  أنها  علم  حينما  كيال  تألم  عنه  أخفت  لكن  لمرض 

 نفعل ذلك بها بال رحمة! كان يلطالما يبكتها، 

بكل  أخذ إجازة من عمله ليقوم هو ذنوبه،عقد العزم أن يكفر عن 

 هي حبه الوحيد!  ، واجباتها فهو غير مستعد ليخسرها أبدا

وأن إعداد    ،الصحون يؤلم الظهر إلى هذا الحدلم يكن يعلم أن تنظيف  

 وأن طيالطعام يستهلك كل هذا الوقت، وأن ترتيب البيت أمر شاق هكذا،   

الحد،  وأن كل ما مر كوم والمذاكرة    المالبس المغسولة مزعج جدا إلى هذا 

 المشقة،  فبكى!  للطفلين كوم آخر في غاية

بين أحضانه  قيامه بواجباتها بكى!  بكى بشدة وأخذهابعد أسبوع فقط من    

اآلن يبكي،  لقد مر على فقد كان بال قلب وال رحمة، لكن    يرجوها أن تسامحه

المعاناة فهل يشفع له بكاء ليلة واحدة؟!    زواجهما عشرة أعوام وهي في تلك

 طلب صفحها فلم تجب . 

 لقد كسر قارورته بيده فأنى يصلح ما كسر؟!  

** 
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أعمى؟!    انتهت القصة التي كنت أنا بطلها القبيح األناني، كم كنت 

يا زوجتي   وأرجو أال يفوت األوان،  وها أنا أطلب منك أبصرت،واآلن 

أصلح كل ما  الحبيبة العفو والصفح،  لقد تغيرت بل تبدلت،  وأعدك أن  

 ؟!ي أفسدته،  فهال غفرت ل

** 

تقرأ     بالدموع وهي  بزوجها في   الركن الخاص  كانت عيني هدى تسيل 

شعر بذنبه أخيرا،  قدر  الجريدة  التي يعمل كاتبا بها،  وقدر سعادتها أنه قد

فيها للكيماوي،  ليس من السهل أن   األلم الذي تشعر به في كل مرة تتعرض 

مرضها،  لكن ماذا ستقول له حينما يعود إليها    تصفح عنه وقد كان سببا في

 األخير؟   سؤاله  منتظرا إجابتها على

 الطرق  عنيقولون الطرق على الحديد الساخن يجعله لينا، فماذا 

 على الروح؟ هل يجعلها قاسية؟   

إذا ص لب؟   ويقولون أيضا اتق شر الحليم إذا غضب، فماذا عن هذا الحليم

ليست القسوة شكل من أشكال صلب القلوب؟  خرجت هدى من المستشفى   أو

لها في خطة عالجها، خرجت وسؤال واحد    كيماويبعدما أخذت آخر جرعة  

 يراودها منذ فترة: 

 لماذا لم يزرها زوجها في المستشفى كما كانت تتوقع؟   
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في   لها  تركه  الذي  سؤاله  عن  إجابتها  إلى  ليستمع  يأتها  لم  لماذا 

جرعات    ؟ وصلت إلى بيت أبيها حيث تمكث هي وطفليها مذ بدأتالجريدة

المرآة، خلعتالعالج، دخلت حجرتها وت  عادحجابها الذي ما    وجهت نحو 

، ظلت  يستر فروة رأسها نفسها   يستر شعر رأسها كما كان سابقا بل صار

لم تعتد عليها بعد، لقد أخذ المرض بريق    تنظر إلى تلك الفتاة الغريبة التي

 .الكيماوي تاج أنوثتها روحها وأخذت جرعات

أشفقت أبية على وجنتيها وقد  نفس   سقطت عبرة  نفسها وفي  على 

الوقت صارت تلقي اللوم عليها، أليس ضعفها هو السبب في حالتها تلك،  

يدي زوجها بين  انكسارها  بسبب    أليس  التي عاشتها  تلك اآلالم  هو سبب 

 نفسها:  جرعات الكيماوي؟ سألت

لماذا تحملِت كل هذا يا هدى؟ هل من أجل الحفاظ على طفليك ؟ وماذا  

 كتشفي المرض ومِت؟  إن لم ت سيفيدهماكان 

تبدل   تبديل    مالبسها،طفقت  واكملت  باال  تلق  لم  الباب،  جرس  رن 

بعد وقت قصير طرقت أمها باب حجرتها فأذنت لها بالدخول،  وكانت    مالبسها،

 المفاجأة أنها أخبرتها بتواجد زوجها بالخارج ،احتقن وجه هدى وسألتها:  

 ماذا يريد؟   -

 يريد التحد ث معك   -
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اخذت هدى نفسا عميقا تستجمع به قواها ثم خرجت له بكل قوتها دون أن  

 تخفى رأسها ودون أن ترسم حاجبيها، خرجت بطبيعتها.. 

إلى هذا   نظر إليها زوجها ووقف مصدوما،  لم يتوقع أن يتغير شكلها

حتى   لسانه،   من  الكلمات  فرت  وقد  الشاحب  بوجهها  يحملق  ظل  الحد،  

 :  استدعتها هي بسؤالها

 ماذا تريد؟  -

 تشتت نظراته وتلجلج،  ثم حاول أن يستجمع شجاعته وقال:  

 أريدك يا هدى،  أريد عفوك عني .   -

 

 

إليه   هدى  نظرت  للتحدث.   مجاال  لهما  ليتركا  والداها  انسحب  هنا 

 نظرات حادة وهي تقول له: 

 أسامحك؟!  كيف؟!    -

أنا واثق أنك تحبينني،  وأنك ستتصرفين بحكمة إن لم يكن من   -

 أجلي فمن أجل طفلينا.. 
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 قاطعته هدى وهي تقول بحدة: 

الحال؟  أال ترى إالم أوصلتني؟ هل وصل   أال ترى كيف صار بي -

 بك العمى إلى هذه الدرجة؟ 

  صعق الزوج من كلماتها،  لم يسبق لها أن تتحدث معه بهذه الجرأة، 

 وانكسارها.ما كانت تظهر له ضعفها لطال

فقط   - سيتغير،   كل شيء  أن  أعدك  لكن  حالتك  مقدر  أنا 

 اعطني فرصة أخيرة.. 

 طلقني يا عاصم،  طلقني وال نصف فرصة،  -

 أرجوك ال تقولي ذلك،  إن تركتني سأموت.  ...ال -

تألمته   ما عاد يهمني عشت أم مت،  فلقد ماتت هدى مع كل ألم -

 .. طلقني.. بسبب جرعات الكيماوي،  التي تقف أمامك جثة بال شعور 

يلبي رغبتها    ولم يكن في وسع عاصم إال أن  عن موقفها،تتراجع هدى  لم  

أنها ستغير رأيها بعدما تستقر حالتها،  ومر شهر تلو اآلخر وهو    على أمل

ينتظر بال جدوى،  لكنه مازال متمسكا بأمل رجوعها وخاصة أنها لم تحجب 

بدأ يفقد األمل،  ولجأ إلى التدخين ليفرغ    عنه طفليها،  وحينما طال غيابها

من حبها    أخبار حبيبته التي شفيت من مرضها حتى  فيه هزيمته،  وظل يتابع
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غيرته   استكملت دراستها وحصلت على الماجستير،  فتش بداخله عن  له،  لقد 

من نجاحها فوجد ذلك الذكر المتمرد قد وهن وانكسر ،حاول أن يهنئها على 

 مغلقة. نجاحها لكنه وجد كل األبواب 

ففقد الركن   التأليف،استمر الفراق خمس سنوات فقد فيها قدرته على  

 الخاص به في الجريدة.  

وشعرت بنشوة  وأخيرا حصلت هدى على الدكتوراه وتم تعيينها في الجامعة ، 

أن  تعلم  ،كانت  بعيد  زمن  منذ  تتمناه  كانت  ما  هذا  الذات،  وتحقيق  النجاح 

زوجها يتابع أخبارها، تمنت لو تقف أمامه لتقول له لقد حققت حلمي حينما 

من سجنك،   تقاوم  تحررت  ظلت  لكنها  تحبه،  مازالت  أنها  تثق  كانت  لكنها 

مشاعرها كي ال تسحبها إلى السجن مجددا، تحبه ألنها ال تنكر حبه لها وأن  

قسوته معها نتيجة تشربه لذكورية هذا المجتمع  الظالم، وليبدو رجال في  

 نظر من حوله . 

براها ذات يوم الحظت تغير وجه ابنها وبنتها فسألتهما عن السبب فأخ 

 أن أباهما مريض، بين الحياة والموت بسبب التدخين . 

لم تشعر بنفسها بعدما علمت بنوع مرضه إال وهي على باب المستشفى 

ثة هامدة على المحجوز بها، وصلت إلى حجرته ثم دخلت عليه وإذ به كج

دنت منه وخلفها يقف ابنها وبنتها،    فراش المرض، نظر إليها فالتمعت عيناه، 

 بصوت حان:  فقالت

 .  سالمتك يا عاصم، ستكون بخير إن شاء هللا -
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 أجابها بصوت واهن:  

 ق .  حلقد انتقم هللا لك يا هدى،  ولن أطلب منك السماح فأنا أست -

 بكت هدى وقالت:   

 لكنني سامحتك يا عاصم   -

 ابتسم بضعف وقال: 

 إذا سأموت وأنا مرتاح   -

 ال تقل هذا ستتحسن ويكون كل شيء على ما يرام    -

تخضعين   اتعلمين - كنت  حينما  المستشفى  في  أزرك  لم  لماذا 

 للعالج؟!   

 ال يهم، ال مجال للحديث عن الماضي  -

لم أرد أن أطلب منك العفو في لحظات ضعفك، ولم أكن ألتحمل  -

 . رؤيتك وأنت تتألمين بسبب الكيماوي وقد اعتدتك قوية صامدة 

لماضي، وسيكون المستقبل أفضل، لكن تمسك بالحياة من اانس   -

 أجلي ومن أجل ابننا وبنتنا ... 
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 #العباءة٦# 

في رأسي   السوق وكانت ألتسوق وأشتري عباءة جديدة، دخلت  خرج

يخلو م  خاص تصميم   لحرمة  بر  ن أي فصوصأتمناه،  ألوان، ال  أو  اقة، 

لكن ألن األسود ه الذياأللوان  المهم أخذت  ح ضميرييريحني ويري  و   ،

أدخل محال وأخرج من آخر وال أجد ما أريد،  كانت أغلب العباءات ملفتة 

يحاولو والباعة  النقاب، معذور  نجدا  بانها ستناسب  موإقناعي  فكم  ن  ن 

 ً ن جهلة الباعة أن هذا مباح فال  براقة والمعة حتى ظمنتقبة ترتدي ثيابا

ى وجدتها، وجدتها معلقة أشتريه، وظللت أبحث عن مرادي حت  بأس أن

وسط تلك   ن ستراهاعلى استحياء وكأنها تخجل من كونها ليست ملفتة فم 

ر  ، الملفتة  فانجذبالموديالت  وجمالهاأيتها  لسكونها  ن    ت  أ  أعلم  لكنني 

عندي شبيه له من قبل،    ن ألن هذا التصميم كاي يريد تصميما  آخراً زوج

ألبح عنها  ربما عث  فانصرفت  أخرى  ع  ن  وكلما أتفق  وزوجي،  أنا  ليها 

ابتعدت عن المحل كلما شعرت بصوت داخلي يلح علي أن أرجع إلى تلك  

 نعدمت رغبتي في البحث وقلت لزوجي: ت وبحثت لكن االعباءة، بحث

 قليل أعجبتني وأريدها ت عباءة منذرأي -
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ل نراها معا، فارتددنا عل  ي:فقال  لم أحفظ شكل    ىإذا هيا  آثارنا قصصا، 

منه شيء غال ويحاول  ن ضاع  كم  ثدتها فيه، فظللت أبحالمحل الذي وج

قدمي   توقفت  حتى  عنها،  بحثا  وأخرج  محال  أدخل  وطفقت  أمام  إيجاده، 

ائع يحدثنا وال أسمع ما يقول، حتى  بناظري عنها والب  ثأخذت أبح،  محل

 ي.  انتبه إليه البائع: ها هي، ها هي فجأة بصوت  لمحت طرفها فهتفت لزوج

ي لم  ننألللحظات شعرت أنها تعاتبن    ت داخلة المحل فوجدتها،وأسرع

بها من أأتمسك  اللحظة األولى، وشعر ت برغبة في  لها  أ  نذ  فأخذتها  عتذر 

ل قال  سيري  وفي  المالبس،  استبدال  مكان  إلى  يمكنك وتوجهت  البائع:  ي 

ت له بكل ثقة: ال فأنا ضحكت خلف نقابي وقل  تضيقها قليال لتبدو عليك أجمل،

   هكذا!أريدها 

 ، فشعرت بالرضا عنها تماما، وقلت:  قستها ألتأكد أنها واسعة علي

عض  الب  جبالثياب الضيقة؟ وكيف يزعسبحان هللا، كيف يقبل البنات    -

 ن بتضييقها؟  أن الثياب واسعة قليال فيقم 

العباءة  ننعمة كبيرة تستحق الشكر، دفع زوجي ثمشعر ت أنني في 

ي  عني، وما يزيدن  ي هللاأنا في غاية السعادة، لقد اشتريت ما يرضوأخذتها و

 ❤ حشمة، فالحمد هلل

 



 اإليمان مجموعة قصصية بقلم شهد   ��، 

 44   

 

 

   كعكة_مشؤومة  # ٧#                           

  

للغاية، سأعد ألطفالي و أشرقت شمس يوم طيبة،   ي كعكةأنا متفائلة 

المرا في  كعكاتي  فشلت  ملطالما  أدري  ولست  األخيرة  جهزت    السبب؟ا  ت 

المدمج ف الفرن  المرتفع عن األرض،    ي دوالبمقاديري وأشعلت  المطبخ، 

ت أضع دفترا صغيرا بجواري  الكعكة، كن  ج مقاديرليسخن ريثما أنتهي من دم

 ى الوصفة المكتوبة فيه.   عالية بناء عل ألقتبس مقاديري بدقة

أحضرتوضع ثم  الملح،  ورشة  الرافعة  والمادة  الدقيق  الخالط    ت 

ً اليدوي ووضعت في صحن البيض وباق  ، وأنا أتخيل ردة ي المقادير تباعا

بتسامة حالمة ت اويرى تلك الكعكة الجميلة، ابتسم  ي حينما يستيقظفعل زوج

ت قرابة العشر الراضية عن كعكتي، واستغرق  ي بعينيهحينما تخيلته يقبلن

كعكتي  أجهز  وأنا  فدقائق  المقرمشات  بعض  وضعت  قد  كنت  الفر،  ن ي 

 ت الخالط وتحركت تجاهها وأنا أمزج مقادير الكعكة، تركفتذكرت ألحمصها،

هل حمصت    ت يدي ألرىالفرن ألرى المقرمشات، فتحت باب الفرن ووضع

 ت الفرن بارد!  المقرمشات، فاستغرب
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في أرض   ت أسمع صوتا وأنا أجهز مقاديري! رميت بصريلكنني كن 

!! إنه صوت الغاز، لقد شممت رائحته للتو،  رى خيال النار فلم أرهاالفرن أل

كل ما شغل بالي هو أن أبني في خطر وزوجي   ب تحركاتي،لم أفكر، ولم أحس

ن  ورفعت يدي على زر الفر األمومة،أيضا، وبدون أي تعقل حركتني غريزة 

الفر    نا حدث غير أنني رأيت وحش نار يخرج مالغاز، وال أدري ماذ  ألغلق

ت  لهنيهات، فخرج  ي بالصممصوت انفجار أصابن  و  ن ويصفع وجهي بقسوة،

وقد أغمضت عيني، وتخيلت   نصرخة عالية وابتعدت ال إراديا عن الفرمني 

م أبشع  هو  ما  ففتححدوث  ذلك،  الفر  تن  إلى  والتفت  سريعا  وإذ   عيني  ن 

الن أصرخ  بوحش  وأخذت  أمان،  في  أبني  أن  قليال  فاطمأننت  اختفى،  قد  ار 

زوج كعكت  يوأنادي  أجهز  وأنا  استيقظ  قد  كان  وسمع الذي  المشؤومة  ي 

 ي!   أردد جملة واحدة: لقد احترق وجه ي وأنافهرع إل االنفجار

وأخبرين اهدئي  بخير،  أنت  بخير،  أنت  أبدا  وقال:  إلي  ماذا   ينظر 

 حدث؟!!  

لقد تشوهلس - الفر ن في وجهي،  لقد انفجر   ت أدري، 

 ن الفر ن حاال.   افصل الغاز ع ،يوجه

فغا ب عني للحظا ت ثم عاد إلي وأنا أبكي وارتعش احتضنني 

 ي :  وأجلسني على األريكة وقال ل

 ن أجل الصغار. أنت بخير، ووجهك بخير، اهدئي م  -
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 ماذا حدث؟    -

 ي احترق، لقد تشوهت لكن وجه ال أذكر -

 ت بخير وهللا، ال تقلقي  أن -

يعال مرهم  اسم  عن  االنترنت  على  يبحث  هاتفه  الحروق،    جوأمسك 

 ي الخزانة.  المطبخ ف  يفوجد في نتيجة البحث اسما ذكره لي، فقلت : عندي ف

بحرص    ي الملتهب ويديأسرع زوجي وأحضره لي وبدأ يدهن وجه

فطلبت منه أن يهوي   ى وجهي،أنا أشعر أن النار مازالت مشتعلة علشديد، و

 ت....   تلك النار الخفية، ففعل وسكن تنطفئي ربما عل

وزوجي،   ي في قلبي لطفه بي، لقد أصابني ذلك فداء ألبنائوألقى هللا

د  اللحظة؟! فأخذت أحم  ي تلكماذا لو كنت تركت الفرن مدة أكبر ولم أفتحه ف

هللا حمدا كثيرا وشعرت أنني في نعمة كبيرة، ال يهم حجم إصابتي المهم أن  

أفديهمأبني وزوج لقد اشتعل  بروحي. وتذكر ت سب  ي بخير،  ب االشتعال، 

ح واحد! فاحترق الغاز  أفصل الغاز، فاالثنان يحركهما مفتا  الفرن ذاتيا وأنا

ف وهب  الفرن  في  أعلمالمتراكم  وأنا  لذلك  انتبه  لم  كيف  وجهي،  جيدا    ي 

 ى البصر!!  خطورة ذلك؟ صحيح ساعة القدر يعم

كا  ومر يتشوه وجهي ولكن  لم  والحمد هلل  التهابايومان  بسيطا    ن 

بسبب اندفاع النار، صحيح احترق جزء من شعري ورموشي وحاجبي 

تعلمت ي وابتسمت، لقد  مرآت  ت أمام يهم فأنا بخير وكلنا بخير، وقفن اللك
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ي بالء هينا ليدفع عنا  يلطف بنا فيأت  قد  ابتالئهي  درسا عظيما، أن هللا ف

 ر. بالء أكب

  

النابت    ت وجهي، وشعريبعد عدة أسابيع وقفت أمام مرآتي ،تحسس

 ي:   ورموشي التي بدأت تعود لطبيعتها ،ابتسمت، وقلت لنفس

أهون    يوهللا له  ن بعض البثور التي تشوه وجهك،كنت تستائين م

 ن أمور غيرها...   كثيرا م

و                الكعكة  ت  فسد  في  وبالمناسبة  خبر  ذهبت 

 كان 
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 * نخوة رجل ** ٨*

ن آخذه  أ  يلم أمر في حياتي بأصعب من ذلك الموقف، قرار يجب عل

تزعجني اآلن وقد    يوال أستطيع، والسبب بكل بساطة هو تلك الدقات الت

 ي وأدها؟ لذة يستلذ بها قلبي، هل سيكون من السهل علي كانت في الماض

ر لي، ال  خي  ويرشدني أحد إلى ما هلقد أصابني التيه والحيرة وأريد أن  

شاطئ البحر فريسة ألمواج   ىأعرف ماذا أفعل، وال لمن ألجأ، كنت جالسا عل

قناعتي تحاول تفتيتها، لكن صخرتي أبيه،   ي فكري التي ترتطم بصخرة قابعة ف

ن  رد ذلك الدخان الذي تولد عت نفخة قوية علها تطتنهدت بقلة حيلة ونفخ

 ت:  قل ي للسماء، وباستسالمداخلي ال يشعر به غيري، ثم رفعت رأس احتراق

ستطيع  أ  ي اليا رب ماذا أفعل؟ لقد سلب الحب جميع قوتي، لكنن -

فيه تعيش  الذي  الواقع  ف   تقبل  تخليت حبيبتي،  إن  قلبها  سأحطم  أفعل؟  ماذا 

 ي بها، فماذا أفعل ؟  عنها، وستحطم مشاعري إن أتممت زواج

يناديني، ال أقول    ن هللاوطرق مسمعي صوت أذان المغرب فشعرت كأ

زالت   ما  فطرتي  لكن  مسامعه،  يطرق  حينما  النداء  يلبي  متدين  شاب  إنني 

ركعة استحضرت فيها    يهللا تقضى، ف  ي عندبخير، فأنا أعلم أن كل حاجات

رة هللا إال تلك الشدائد شعر قلبي بحضتي، قد ال ي  شد  تقلبي، أو في دعاء وق
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  ج باغيا جيء بي إلى بيت ربي، فأترك رحالي على بابه وألالتي ت    و الحاجاتأ

رحمته. وهذا ما فعلته عقب سماعي لألذان، توجهت إلى المسجد القريب مني  

 ت.   على أعتابه ودلف يوالذي حرك نداءه فطرتي، وتركت رحال هموم

قلبي   أن  ولحسن حظي  أصلي  ووقفت  بسبب توضأت  حاضرا  كان 

قراري المصيري.   ي القوة آلخذحالوة صوت اإلمام، فدعوت هللا أ ن يلهمن

ي أمري، اإلمام ألستشيره ف  ىانتهاء الصالة شعرت بشيء يدفعني إل  بعد

 ت.   فاستجب يكأن وجهه الصبوح قد نادانو

بي، تبا  ت ابتسامته العذبةلبت منه المشورة فرحبن يديه وطجلست بي

جهدا في الصاق   نالشيوخ، وال يدخرو  ن شوهوا صورة هؤالءألولئك الذي

 ب بهم!!  اإلرها

ب وجمال، دعوت يا شيخ، أنا شاب احببت فتاة ذات حسب ونس -

لكنني تجاوزتها وتمت    بهللا كثيرا أن يجعلها من نصيبي، قابلتني بعض الصعا

أفضل حاال منها، وأهلها طيبون   تخطبتنا، البنت أحبتني جم الحب وأنا لس 

 جدا.  

 إذا ما المشكلة يا صديقي؟!   -

 ت عليها أمورا ال أستطيع مجاراتها فيها.  المشكلة أنني الحظ -
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 كيف؟!  -

جلس    ن خالها وصافحها، ثمذات مرة كنت في زيارة لها، وجاء اب -

رأيته يصافحها   حينما مازحة،ضحك معه، وربما نكزته بيدها معنا يضحك وت

أمنع نفسي من مصافحتها،   ا الأنن صريحا معك  وألك  ي تنكزه انزعجت،وه

 خالها هذا..   نلكنني انزعجت حينها غيرة من اب

 لأكم -

صديقاتها،    ت عند خالها فبناتهفي مرة أخرى أخبرتني أنها ستبي -

مستنكرة: ما بك يا   يقلت لها كيف تبيتين عنده؟ وماذا عن ابن خالك؟ قالت ل

تماما، لن ينظر لي غير نظرة   يكأخ  ا، هوي وتربينا معحمزة؟ إنه ابن خال

 ألخته!!! األخ 

ت من عند خالها، أخبرتها  تكلم، لكنني أصابني الغم حتى عادلم أ

 ي بعدم الثقة فيها...   أنني أغار من ابنه، فاتهمتن

 ل  أكم -

خالها   ن تشبه ما قلته لك، وذات مرة وجدت اب  ت أمور كثيرتكرر -

مع أخواته وبينهم خطيبتي، استشطت غضبا،    ى الفيس بوكرفع صورة عل

يرة عليها،  غصورة لها عندي،    ت أنا لم أرفعكيف لم يستأذنني في هذا، إذا كن
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هم، لم ينكر والدها األمر، بل كنت أنا  عادات  ن تلكفكيف يفعل هو؟ وتيقنت أ

ي  بينما هم يثقون فيها لدرجة أنهم ال يجدون حرجا ف  ي فيها،المتهم بعدم ثقت

أن   أن تتصور معهم، و  عماتها، و  وأن تجلس مع أبناء أخوالها أو أعمامها  أ

تبي  تكشف ن  أ  في  حتى  وال  أمامهم،  شعرها  من  ن جزءا  أ  أو  عندهم،    ت 

 ي سيارته الخاصة !! يوصلها أحدهم ف

 ي ذلك؟   ولماذا تجد أنت حرجا ف -

ي أغار عليها، وال أتحمل أن يحتفظ أقاربها أدرى، ربما ألننت لس -

األريحية، أشعر بشيء داخلي الشباب بصورتها، وال أن تجلس معهم بتلك  

 ضا تاما.  يرفض هذا رف

 الغيرة، فقط؟!   -

 ب آخر؟!! وهل هناك سب -

نعم يا صديقي، السبب هو تلك الفطرة التي فطر هللا الناس عليها،   -

لنقص إيماننا، وتشوه   وإنما هن تجاوزات  وما يحدث في مجتمعنا اإلسالمي م

لوصف أدق، ن اه أن ما يحدث هذا ال يصح، وليكت محق فيما قلتفطرتنا. أن

حتى لو غلفت تلك المخالفات بحجة أن ابن    ي هللاوال يرضال يجوز شرعا،  

ن هكذا؟! وال حول أخ لها، فاهلل لم يصنفه كأخ لها، فكيف نصنفه نح  وخالها ه
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 ياهلل، لكن أنت أيضا قد أخطأت حينما قلت أنك ال تجد حرجا فب  وال قوة إال

 مصافحتها. 

ً ح  ستقول لي أنها ليست زوجتي، أعلم، لكن هذا أصب - ديا عا  شيئا

 ح زوجها.  ال ينكره المجتمع، وأنا سأصب

لنفسك أمورا، ه - أباحواحسنا كما أنت أبحت  نفسهم أل  ي وأهلها 

سك حقا ومنعتهم لنف  تأيضا أمورا، فلماذا أعطيت  أمورا أخرى، وأباحوا لك ان

يصب الحرام  حينمامنه؟!  الناس  عند  يعودوا  يتجرأ    ح حالال  ولم  عليه  الكل 

، وإذا استيقظ ضمير البعض وفكر  يألفوه ىحت عضهم البعض،ى بينكرونه عل

، كما حد  المخطئو  انتقادهم واتهامهم حتى يصبح ه  ي إنكاره القوه بسهامف

 ث معك تماما.   

لم  لكنه  أفكر،  وصمت  الشاب،  الشيخ  هذا  على  به  أرد  ما  أجد  لم 

 ي.  يمهلن

 ي كل هذا!  لم تخبرني بعد ما السبب الذي جعلك تخبرن -

 ي أريدك أن تنصحني، ماذا أفعل ؟ السبب أنن -

 ت تعلم جيدا ماذا تفعل، فلماذا تسألني؟!  ان -

 ن أمري.  ألنني في حيرة م -
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 زواجك؟  ن من ضبط الوضع هذا بعدقي، هل ستتمكصدي اسمع يا -

تغض - فكانت  اكثر من مرة  لها  هذهلمحت  حياتنا   ب مني، وتقول 

وأبناء أخوالي إخوتي، وحينما تتزوج اختي  عمامي  أوعلى هذا تربيت، أبناء  

 ي.  سيصبح زوجها أيضا أخاً ل

-  ً ، لن أقول لك ماذا تفعل، ولكن سأقول لك، أنت ما زلت تحتفظ  حسنا

لكن فطرتك مازالت   ت متدينا،بنخوتك حتى اآلن، رغم أنك في نظر العامة لس

تبلد غيرتك  ن زع منك الحقا وتت  ت أ ن بخير في زمن تشوهت فيه الِفطر، إن قبل

 لك بنخوتك.    إن لم تقبل بهذا فهنيئا ت حر، وفأن

رفت اآلن  ي اذني، أجل عخرجت من المسجد وكالم الشيخ ظل يتردد ف

تفتيتها ما هي إال نخوتي،   ت األمواجأن تلك الصخرة التي بداخلي والتي حاول 

نخوتي التي تأبى أن تتفتت، لكن قررت إعطاء حبيبتي فرصة، فهاتفتها وقد  

نني أنخوتي تلك وأخبرتها رفضي كل ما يحدث، و   بنا قد توترت عالقتنا بسبك

كان ردها صادما: يا أسفي عليك، أنت تشك    ح بذلك بعد زواجنا، ولن أسم

 ي وهذا شيء ال أقبله أبدا.   خالقأ يف

هي أن    ب عليهاكما تقول، بل يج  أن االمر ليس  ن أشرح لهاأت  حاول

خبرها أن أفعالهم ي قلبها وتحترمه، لم أتراعي غيرتي عليها وتعظم ذلك ف

تمسكت بكالمها وشعارها الذي   ي باالستشياخ! لكنهاتلك ال تجوز كي ال تتهمن
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ن  أك الصخرة، قررت  ي تلأن أحيا وبداخل  ، فاختر ت( يتربت عليه )هم إخوت

 ! ي سأبيع بسببها نخوت (، وتبا لتلك الدقات التيرجل نخوة)ي أحيا وبداخل

 # ٩#  حياء_فتاة 

أمي تحكي عن سبب اختيار أبي   تذا ت يوم وأنا في أواخر طفولتي كان

والحرارة عالية، و   ي فصل الصيف،لها، فقالت: لفت انتباهه أنني محجبة ف

من معهد التمريض، فسار خلفي   ت عائدةكان الحجاب وقتها حاالت فردية، كن

ي خط يمينا ويسارا في سيري بل سرت ف  تيراقبني، وشده لي انني لم ألتف

تلك  فت االنظار، فوضع هللا شيئا فمستقيم ال ال ي قلبه تجاهي، فكرر فعلته 

 .    ي.ذلك اليوم، حتى تقدم لخطبت بعض مرة بعد

قلبي، أمي في  كلمات  شبابي    وجعلتها قدوتي، وبدأت زهرة  سقطت 

ف  تتردد  أمي  وجملة  فشيئا،  شيئا  لي،  تتفتح  شعارا  جعلتها  بل  رأسي،  ي 

 رأسي. ي نونت الفكرة ف، هكذا ع( الحشمة والحياء)

الثانية م    لمرحلة اإلعدادية، ووجدت ميال في قلبي  ن اتحجبت في السنة 

وأصبحت طالبة جامعية   ينحو التدين، فسرت خلف ميولي، حتى اكتملت أنوثت

، قط مع أي من شبا ب الجامعة  ي كالمعاهدت نفسي أال يكون لمختمرة، ف

(، وما  هذا زميلي، هذا مثل أخي)الزائفة:    تباراي بتلك العولن أخدع نفس
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يفكر   لم  حتى  جدا  حادة  فكنت  ترضي هللا،  ال  تجاوزات  من  من    أحدتجني 

 ن حدودي.   االقتراب م يزمالئي ف

به، و أع رف  بداخلي حتى أصبحت   الحياء  ف نما  شبيهة   ي سيريكنت 

والتحق تخرجت  حتى  ف  بالدراساتت  أمي،  فالعليا،  هللا  من   يساق  طريقي 

، ليتأكد انني هنا وهناك  نترشحني لشاب على خلق، فجمع معلومات عني م

ى:  فيه ليسأل عني، فسأل صاحب مقه  نكما يريد، حتى جاء شارعنا الذي أسك

 ؟  (ي)يقصد أبهل للحاج محمد بنات

 وجود لها؟!!   ن فتاة الالرجل بالنفي، تعجب الشاب، هل كان يبحث عجابه أ

ي  صاحب المقهى: اسأل هذا الرجل في تلك الورشة، هو أقدم مني ف   فأردف

 ، ربما تجد جوابا مؤكدا عنده.   المنطقة

الشاب حي الرجل، فوجد رجال خمسينيً فتوجه  أشار  عليه   ا ، سلمث 

 بنات؟  وسأله السؤال نفسه: هل للحاج محمد 

 ب فابتسم وقال له: فطن الرجل إلى مقصد الشا

ج محمد ى هللا، فليس للحايا بني إن كنت جئت خاطبا فتوكل عل

 الهواء.  ي سيرها، تمر مرورسوى فتاة واحدة، تعد الحصى ف

 ب وقال: كيف تعد الحصى؟!  تعجب الشا
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سيرها،  ي  ف   ىأجابه: ال ترفع رأسها أبدا في سيرها حتى تكاد تعد الحص

 واحتشامها. ن حيائها وخفتها، م فتسير ال يشعر بها أحد

عليه   ي فوافقابتسم الشاب، وارتاحت نفسه، وبعد فترة تقدم لخطبت  

كنت أبحث   ما  ي كالم الرجل ويقول: هذاأبي، وأصبح من وقت آلخر يذكر ل

 ي فتاتي؛ الحشمة والحياء.. عنه ف

 

لكن هي  ��ب# مذن١٠#                 

 ��ب!! السب

البنات،   ب لباسعة بسبي الجام، تفتحت عيني فب عادي جداً أنا شا

)زي ى  والصحبة السيئة، نشأت بيني وبين بعض البنات صداقة تحت مسم

( ال أنكر أنني في أول األمر كنت أشعر بالذنب وأنا أتوغل في هذا  يأخت

ووصفهم لي بالخجول جعلتني أثور    يالعالم المنفتح، لكن سخرية زمالئ

 ت ضميري.  لتي بداخلي حتى كاد أن يموالحواجز ا  ي وأقتحم هذهعلى نفس

رجولت انفتاحها  من  ألكتسب  منفتحة  كانت  فتاة  على  لتي  ا  يتعرفت 

شيء يخالف ضميري ،أحببتها وأحبتني  ت أفعل كل رسمها لي زمالئي، فكن

ي لمالبسها أستقبلها بمدحعها داخل الجامعة،  ي موكنت أقضي معظم وقت

ن حجابها الذي بكاد  التي نفرت م  ت شعرها بخصال  الملتصقة  بجسدها، و
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ي تضحك  الذي يظهر جمالها بشكل ملفت. وه  يستر نصف رأسها، وبمكياجها

 !  بميوعة

ليصل إلى   ى تطور األمرالهدايا واالتصاالت الهاتفية، حتت أبادلها  كن    

علم ن أ معي، ولم أكب جداً تبادل كلمات الحب والغزل، كنت أجدها تتجاو

 ب مختلف. أنها تفعل ذلك لسب

ً تعلق حياتها، حتى   ي مني أنني الرجل الوحيد فت جدا بها وأحببتها ظنا

غنيمة ال أكثر، اكتشفت   ي بالنسبة لهاتبين لي بعد عام من الحب والغرام أن

ب  بجانب السائق ثم توقف لشا  ت أجلسوباص، كنميكري  ذلك ذات يوم ف

أنها  ي ويبد والجانبية ولم ترني، ركبا خلف  ي المرآةيتها فوفتاة ليصعدا، رأ

الميكروباص، ألسمع بأذني كلماتها التي طعنت قلبي،  لم تنتبه لي، ثم تحرك  

 ب قائلة:  سمعتها تحدث الشا

 و ال يستحق غيرتك تلك، لماذا ال تريد أن تفهم؟  قلت لك ه -

أن    ي وال أقبل أبداال تجعليني أخرج عن شعوري، أنت خطيبت -

 ، هل فهمتي؟!   (حسام )ن الشباب، وخاصة هذا الـ يهاتفك أحد م

معي،  - ويذاكر  ملخصات  يعطيني  منه،  جدا  أستفيد  أنا  صدقني 

معي أنا فقط، هل تريد وبفضله تجاوزت العام األول بتقدير، هو يفعل ذلك  

 ي تلك الفرصة؟! أن أفرط ف
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أن الدم    ت كلماتها، شعر تأذني التقط  نكانت تتكلم بصوت خفيض لك

 ي!! قلبي منعن نكله يضخ في رأسي فقط، كدت ألتفت إليهما وأوبخها لك

 ب حديثه: أكمل الشا

حياتك   نهذا آخر كالم عندي، إن لم تقطعي عالقتك به سأخرج م -

 ن أعود.   ول

لكن فضولي جعلني أخرج هاتف  لتنعكس صورصمتت،  تها ي وأرفعه 

على شاشته التي تشبه المرآة، وإذ بها قد وضعت رأسها على كتفه وتلف 

األمامي،  السيارة    تتوسط زجاجي  يدها حول ذراعه، نظرت في المرآة الت

 ت الناس خلفها يهمزون ويلمزون!  فوجد

قدماي    يدون أن ألتفت. أخذتن  طلبت من السائق أن يقف، ونزلت

 ت...  هادئ، وبكين إلى مكا

وقل نفسي  من  ساخرا  ابتسمت  هكذا،  نفسي  أحتقر  مرة  لها    تألول 

 ً  : موبخا

 صفع منها؟!   أن ت  ن فتاة متساهلة غير ماذا تنتظر م -
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رت أن أترك  قر  يوبعد ساعات قضيتها في الزجر والنهر والتوبيخ لنفس

ث وأبدأ حياة أخرى، ساترك هذا المكان الملو  لجامعةي  الكلية وأحول أوراق

 جديدة..   

  

بأصدقاء السوء،   يوبالفعل حولت أوراقي لجامعة أخرى، وقطعت عالقت

 بداخلي، وبدأت عاما جديدا.     ي الذيوغيرت رقم هاتفي، وأيقظت الوازع الدين 

الجامعة    يكنت راضيا جدا عن نفسي، لم أختلط باي من زميالتي ف

االقتراب مني، كانت إيمانياتي ترتفع،  ن تحاول  الجديدة، وكنت أصد كل م

الفيس بوك، حتى ظهرت أمامي   ي أخباروذات يوم كنت أمسك بهاتفي أقلب ف

 ي ال إراديا..   صورة أوقفتن

أذكر كم    ، الاة منتقبة تظ هر عيناها العسليتان مبتسمتان صورة لفت

نيها، الصورة جميلة جدا، دفعني الفضول عي  على  ي مثبتةثانية ظلت عين

عل الصوألضغط  لى  ظهرت  التي  كصديقرة  حسابها   ي  فتحت  مقترح، 

كلها تقريبا دينية وتحث على   تتصفح، ال أنكر أن منشوراتها كانت أوبدأ

 ي :  الحشمة والطاعة، قال لي عقل

 ي.   هكذا تكون الفتاة ال تلك التي أحببتها في الماض
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وقفتها    نكن صورها، اللبس ساتر لرى المزيد م كنت أقلب وإذ بي أ

 ي جدا!   جذب قلب ي الصورفي اللقطات أشعرتني أنها فتاة رقيقة، داللها ف

بشرتها من    نل صورة لها وأسرح بخيالي، استنتجت لوت أقف عند ككن

عينيها، رسم لها خيالي    ن مالبسها، وطولها، ولونكفيها، وتخيلت قوامها م

أي بلد هي ، فحركت أصبعي على   نصورة جميلة، كان ينقصني أن أعرف م 

الشاشة لتظهر أمامي معلوماتها المكتوبة على الصفحة، وإذ بها تدرس في 

 ي!  نفس جامعت

ف تعليقاتها  أقرأ  المنشورات وبدأت  إلى  لهعدت  منشور  أي  عالقة    ي 

ي القسم، لم يهدأ ل  يليق  تذكر اسم دكتور  يدرس لنا في تعبالدراسة فظهر ل

 نفس الفرقة!    يقرأ ت المزيد وأخيرا اكتشفت أنها معي فبال، و

فالقسم   ن كيف سأعرفهاابتسمت ابتسامة واسعة، هي زميلتي إذا، لك

 ي خير!   به الكثيرات، احتفظت بصورها ونيت

ذهبت التالي  اليوم  ليلت  في  من  شغلتني  وقد  الجامعة   يإلى 

 ي أحالمي، كما تخيلتها!  وشاركتن

،  في البنات  ث عنهادخلت المدرج وبعدما كنت أغض الطرف بدأت أبح

بمع في  نأو  أدق  ك  المنتقبات!ى  الحظ  أجد    نولحسن  أن  بقي  معدودات، 
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سأعرفها؟ يجب أن أكون على مسافة    ن كيفصاحبة العيون العسلية، لك

 ..  ن فأعرفهاأعينه يألنظر فن قريبة منه

فكيري لدرجة أنني لم أنتبه للمحاضرة، ويكأنني قد ى تسيطرت عل

 ي عيناها!!   سحرتن

حولي،   تلم أعرفها في هذا اليوم لكن بسببها صرت أنتبه لكل المنتقبا

 أشكال النقا ب ..  ت الختالفأشعر أنها ربما تكون تلك أو تلك أو تلك، فانتبه

عينيها وهؤالء   يوتخف  جدا،ن فضفاضا  هناك من تلبس جلبابا أسود اللو

اسعة وملونة وتضع و  ن تلبس خمارا وعباءةال يحركن فينا شيئا، وهناك م

ب رأسها، وتلك  لى جانمنسدال ع  ن نقابهادبوسا ملونا على كتفها، وربما كا

 ن العسلية، لذا ننتبه لها!  كصاحبة العيو تخبرنا بهيئتها أنها فتاة رقيقة

ضيقة،    وتلبس عباءة  بالكحل،ن ترسم عينيها  وهناك أشكال ال تليق، م 

ت  النقاب كستر بل كلف  ن ال يقصدنقابا مزين، هؤالء نعرف جيدا أنهو تلبس نا

 لالنتباه.  

 جديدها،  ت أقرأ تحت صفحة ساحرتي وبدأالمهم عدت يومي هذا وف

بارتياح كلما نظر    ن أشعرال أعرف ماذا سأجني؟ وماذا ستكون النتائج؟ لك

 ت إليها..   
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كلفن الجامعة  وفي  يومين  بجمعوبعد  المحاضر  الدكتور  أبحاث   ي 

الفتيا من  أكثر  ألقترب  رائعة  فرصة  فكانت  منا،  جمع  أ  تطلبها  ثناء 

  ن..األبحاث، فأستخلصها منه

 ي بحثها...  بدأت باستالم األبحاث وإذ بها تقف أمامي لتعطين

نفس  الهيئة الظاهرة في الصور، ي نفس العينين، وعرفتها ، ه 

 منيته.    ن وجدكانت ال تنظر إلي لكن أنا  كنت أنظر إليها كم

 ت.  شعر ت الفتاة بنظراتي فتركت البحث وانصرف

ألتأكد اسمها  وقرأت  بحثها  ناداها  أمسكت  الذي  االسم  نفس  به    أنه 

 ..  نر، فتطابق االسمان باسم مستعاصديقاتها في التعليقات ألن حسابها كا

جداعد جدا  اليوم مسرورا  ذلك  فتحت  فرحتي  من  صفحتها    ت، 

 ي!!!!   ألنغمس في سعادتي أكثر، وإذ بها قد رفعت منشورا عن

 ت:   بكت

ن إطالق البصر  نا مأتعجب من هؤالء الرجال الذين ال يمنعهم نقاب

 فينا!!   

بي يفرقون  ال  األخالق!  عديمي  هم  كم  قائلة:  لها  صديقة    ن علقت 

 ت!   المتبرجا ت والمحتشما
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ودالل    ي تقف بميولأن صديقتها تلك تضع صورة لها وهب  الغري

 ن أجمل منا؟!!!  وكتبت تحتها، م

  

حينما   ي المقصودضيق وأنا أقرأ إهانتها لي، وتأكدت أننت ب شعر

 ث.   ذكرت في تعليق ما حد ث مني وقت البح 

لها جعلتها    يورغم ذلك الشعور إال أنها عظمت في نظري، فمجرد نظرت

كن كما  فيها  تغزلت  كنت  لو  فماذا  منشور،  في  الفتاة    تتوبخني  مع  أفعل 

 المنفتحة؟!!!  

 ي بها!  عجابإأنبني ضميري لكن ارتفع معدل 

أيام كنت أر بنظراتي حتمر على الموقف عدة  إذااقبها  لمحتني    ى 

ا منها يوبخني، ال يهم المهم أنني ت نظري عنها ثم أنتظر منشورصرف

 ي!  أشغل تفكيرها حتى ولو بشكل سلب

  

أقصد ال  ن عيونها شيئا،كان لي صديق ملتزم يسمى عليا ال يعرف ع

قصت مع  يعرف  وإمساكي  شرودي  الحظ  لكنه   ، فترات   يعيونها  بهاتفي 

وتركت وردي اليومي من    ن صالة الجماعةأنني صرت أغيب عطويلة حتى  

 ي معاتبا يقول:  القرآن، فجلس مع



 اإليمان مجموعة قصصية بقلم شهد   ��، 

 64   

 ما بك يا حسام؟   -

 أنا؟ ال شيء!    -

أراك شاردا،    بل هناك ما يشغلك، لقد تغير ت الفترة األخيرة ، -

 ي!  تخلفت عن صالة الجماعة ، تركت وردك القرآن

 ب فقط  ال شيء انا متع -

أفرض عليك أن تخبرني بما يحدث معك، لكن  يا صاح، لن   -

 .   منه ب وتخلصنحن ال نحرم الطاعة إال بذنب، ابحث عن ذاك الذن

 ي..  وتركن

وحدي،   با، لست مذنب ذنب؟ أنا أحببتهرغم أنه محق لكن هل الح

 ن..  هي التي جذبتني بعينيها الجميلتي

المواظبة عل ة  صال   ى حاولت السيطرة على نفسي فكنت أجتهد في 

لكن كان ذهنا اليومي،  لم أعلم   ي مشغواللجماعة ، وقراءة وردي  بها، 

 ي قبل ذلك الموقف. أنني أحببتها من كل قلب

مصورا    ي موضوعاطلبت منه أن يرسل ل  يكنت جالسا مع زميل ل

الصور وإذ بي    ي طلب منا في الكلية، كنت أنظر إلى هاتفه وهو يقلب ف
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هاتفه وفتحت الصورة    تر جذبها على هاتفه، دون أن أشعح صورتألم

عرفتها ألنني أحتفظ بنفس الصورة،    ي وإذ بها صورتها،التي ظهرت أمام

 ب مستنكرا:  قلت له بغض

 ماذا تفعل بتلك الصورة؟!   -

 ي متعجبا:  أجابن

 ت بها!   فاحتفظ يبك يا صاح؟ صورة وجدتها على الفيس أعجبتن -

 ب:  قلت بغض

 ي منتقبة؟!!!  أعجبتك؟ ما الذي أعجبك فيها وه -

 ب وقال بحالة هيام:   نظر إلي بري

ذا لما  ي عيانها يا صديقي، ثم ما شأنك أنت؟ هل تعرفها؟أعجبن -

 ت مستاء هكذا؟!   أن

 أعرفها أوال ال أعرفها احذف تلك الصورة حاال  -

 ي وقال:  غضب من
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أن    ى الفيس بوك فما المانعلن أحذفها، الصورة منتشرة جدا عل -

صارت صورها   الصورة نفسها رفعتها للعامة وإال لماأحتفظ بها، صاحبة  

 ي كل مكان، فما شأنك أنت؟!   ف

 ت عليه قائال: غضبت أكثر وانفعل

 ت.   يحق لنا أن نحتفظ بصور المنتقبا ت أخالقنا، الهذه ليس

  (فعلته!  ت)قلت ذلك فصفعني كالمي على وجهي أنا، فأنا أيضا فعل

 ى:  ردني بصو ت أعل

مني   ن وإال صدرحدودك يا هذا، أغرب عن وجهي اآلتجاوزت   -

 ن تحمد عقباه.  تصرف ل

الشقة التي    يعلى الصوت فقد كان الحوار يدور ف  يجاء صديقي عل

 هما .   ت فيها أثناء الدراسة، كنا ثالثة شبان، أنا واستأجرناها للمبي

 ي:  قال عل

 ماذا يحد ث يا شباب؟ لماذا تصرخان؟!    -

 أجا ب اآلخر: 
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أحتفظ   ى ماحسام أصابه الخرف، يتحكم في هاتفي ويحاسبني عل

 ن صور   فيه م

 كيف؟   -

 ي ما حد ث فهز رأسه تفهما وبهدوء قال له :  حكى له زميل

نحتفظ   ى أالالفتاة أخطأت حينما جعلت صورتها للعامة لكن األول -

 بها.  

 ب..  نظرة شك ولم يعقثم نظر لي 

شاب يحتفظ    ت منها، ترى كمشعرت بعدها بضيق في صدري وغضب

 ب أعجبته عيناها؟!!  بصورها غيرنا؟! وكم شا

من خطورة   ن أمري كيف أحذرهاشعر ت باالختناق وصرت في حيرة م

 الشبا ب!   ى هواتفهذا األمر، ال أرضى لها وجود صورها عل

ألدخ وهمي  حساب  إنشاء  في  نشر فكرت  من  وأحذرها  خالله  من  لها  ل 

 صورها، وبالفعل نفذ ت فكرتي ودخلت لها برسالتي:  

السالم عليكم أختي، رأيت صورك اليوم في هاتف شاب، وهذا  -

يعني أن صورك ربما تكون على أكثر من هاتف، وظني أنك ال تقبلين بذلك،  

 فرجاء انتبهي.  
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بعد عدة ساعات جاءني منها رد لم أستبعده، سبتني وسبت كل شاب  

 يحتفظ بصورها وحظرتني!  

 ً أيام قاسية كنت تائها أشعر بأمور مختلطة، ،  فيها  مرت علي عدة 

حب غيرة،  غضب،  ضربة    ندم،  جاءتني  حتى  التصرف،  أحسن  وال   ..

قد   بها  وإذ  األصلي  حسابي  من  صفحتها  دخلت  بعدما  يوم  ذات  قاضية 

ى  خطبت ونشرت صور خطبتها على صفحتها، وكتبت "جاءنا من نرض

 .  دينه وخلقه"

المناظر    قلبت في الصور ويدي وقلبي يرتعشان صحيح أنها ليس بها تلك

التي نراها من الفتيات الغير منتقبات، لكن وقفاتها كلها فيها دالل، وبعض 

الصور كانت قريبة بالقدر الكافي الذي يظهر عينيها، وأثناء تقليبي انتبهت  

لعدد مشاركات الصورة فشعرت بنزيف في قلبي لم أستطع تحمله ومن  

تحطمت الحائط حتى  به عرض  وألقيت  بهاتفي  شاشته   غضبي أمسكت 

 وبكيت...  

وسألني   نحوي  أسرع   ، رأى  ما  وأذهله  صديقي  علي  دخل 

 بخوف:   

 ما األمر يا حسام؟؟   -
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لكن هي   أنا مذنب  بين أضلعه وقلت بحسرة  بكيت وأنا أدفن رأسي 

 السبب.  

 لم يفهم قصدي، لكنه أشفق علي وقال : 

 هون على نفسك يا صديقي فلكل مشكلة حل.    -

هدأ ت قليال لكن كان إحساسي بالذنب يحطم صدري، فما لبثت أن سرد 

 ت عليه القصة كاملة.   

كان يصغي إلي باهتمام، فقط يومئ برأسه تجاوبا معي، حتى انتهيت، 

 انتظرت منه أن يوبخني لكنه لم يفعل، فقط قال لي :

كافيان  - ليسا  الذي جذبك  فتنك وداللها  الذي  جمال عينيها 

ك الفتاة أنها ستكون زوجة مثالية لك، على فرض أنك  لتحكم على تل

أحببتها وأردتها زوجة، فلربما  طباعها فيها ما ال يناسبك، ال أقصد 

أتكلم   لكن  نفسها،  حق  في  ارتكبته  الذي  الخطأ  رغم  إليها  اإلساءة 

بالمنطق، أنت ال تعرف عنها  شيئا غير ما قلته لي يا صديقي، ولربما 

ا غير مناسبة لك، فاحمد هللا وارض بما حد  إن عرفت المزيد وجدته

 ث .  

هيا يا صديقي قم توضأ وصلي ركعتين توبة هلل وأغلق كل األبواب التي   

 تتابعها منها.   
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 قلت له موضحا: 

 إنها معي بالقسم!    -

خيالك  - من  وستنسحب  عنها،  الطرف  غض  فقط  يهم  ال 

 …  فسيتقبل منك هللا  ت بالتدريج، ما دمت اعترفت بذنبك وندم

ال أستطيع وصف األيام التي مررت بها وأنا أحاول نزعها من داخلي،  

وكلما حدثتني نفسي بالدخول إلى صفحتها قاومتها، بل قمت بحظرها كي  

 ال أرى شيئا عنها أو منها رغم أنها ليست صديقة عندي.   

وأخيرا تغلبت على هواي، واعتصمت باهلل من الشيطان وزدت 

 قربا هلل حتى امتأل ت حياتي طاعة ومذاكرة وحسب.   

مر عامان وتخرجت بتفوق من الكلية وعينت معيدا بالجامعة، صارت  

أبحث عن عروس فبدأت  تلح علي ألتزوج،  كان   أمي  معينة،  بمواصفات 

نقابا   لكن  منتقبة  تكون  أن  فتاة   يرضي هللا، حتى رشح لي صديقيأولها 

تعرفها أخته التوأم، فسألت عن أهلها وإذ بهم ناس على خلق ودين وعرفت  

 بعض المعلومات الشخصية عن الفتاة.   

توكلت على هللا وأخذت موعدا مع والدها وطلبت منه أن يسأل  

عني قبل أن أدخل البيت خاطبا وانتظرت عدة أيام حتى جاءني اتصال 

 ه في انتظاري، تجهزت وأخذ ت أمي وأبي وذهبنا للزيارة.  منه أن
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كان ترحيب أهل العروس بي مبشرا جدا حتى جاء موعد جلوسي 

 مع الفتاة فخرج والدي وأمي وبقيت أمها. 

دخلت البنت على استحياء وقد رفعت نقابها، نظرت إليها وإذ بها بنت 

 جميلة جدا فقلت بعفوية:   

    ما شاء هللا تبارك هللا -

فاحمر وجهها، المهم جلست أتحد ث معها نصف ساعة فازداد إعجابي  

بها، حتى كانت المفاجأة بمجرد أن أنزلت نقابها وجدتها هي نفس الهيئة  

 التي حفرت داخلي، ونفس العينين.  

 فقلت لها فجأة: أأنت فالنة ؟!  

 أجابت بخجل نعم أنا هي.   -

 لكن اسم األب مختلف!   -

 الحقيقي.   هو اسم الشهرة ال  -

الماضي،  لساحرة  اآلن   أتقدم   أنا  نفسي،  أصدق  ولم  ارتبكت 

 سألتها: 

 إذا تعرفينني؟!   -
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 أجل أعرفك   -

حسنا! لدي الكثير ألقوله لكن أستسمحك يا خالتي أن تتركينا  -

 عشر دقائق فقط.   

 خرجت أمها وتركت باب الحجرة مفتوحا كما كان.   

سألتها مرة أخرى عن سبب فسخ خطبتها السابقة فأجابت بنفس  

اإلجابة أنها لم تجد فيه االلتزام الذي تمنته وأشياء أخرى لم تتقبلها فيه 

 لكن ال تريد ذكرها كي ال تغتابه، فقررت بعد عام أن تتركه.   

وأخبرت صورها  نشر  على  الرسالة عاتبتها  صاحب  أنني  ها 

كانت   فاندهشت وقالت: هل حقا صورتي  المرسلة من حساب وهمي 

 على هاتف شاب كما قال؟   

أنها توقفت   أومأ ت برأسي خجال من نفسي فبكت، وأخبرتني بضعف 

عن نشر صورها بعد فسخ الخطبة بل وحذفت كل صورها من حسابها  

تحذ لو تجد طريقة  وتتمنى  بالندم،  تشعر  ف بها صورها من ومازالت 

هواتف الشباب، وبأنها تمنت لو نصحت كل البنات بعدم نشر صورهن 

ن مثله مثل الكاسيات العاريات يفتحتى وإن كن منتقبات فالنقاب أصبح  

 أحيانا!   

 وطال حديثنا وتعاهدنا على أمور كثيرة ..   
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واآلن هي زوجتي ولم ننشر صورة واحدة منذ ذاك اليوم، ال صورة  

خطبة وال صور زواج، وقمت بستر عينيها فلم يعد يراهما غيري، ولم نقلب 

 في الماضي...   

🌹🌹🌹🌹 

 

 

 

 

 

 



     مجموعة قصصية بقلم شهد اإليما ن   

 74   

 طاقة نور # ١١# 

هالتدي لحيتي  وتكرارا،  مرارا  ثمنه  أدفع  الذي  ذنبي  هو  بب  س  ين 

حول يتردد  الذي  الكالم  هو  هذا  مسلمإدانتي،  حقيقة  وكأنه  وعل  ي  ي بها 

أتقدم  اال التي  أنا أيضا، وإال ما سبب رفضي في كل الوظائف  بها  عتراف 

- كما يرى المجتمع -ات القمة  كلي  ن إحدىإليها حتى اآلن وأنا حديث التخرج م

 وبتفوق ملحوظ؟!!  

ا تقلقل قناعته  ت أفكار( بشدة حتى نزفضياء) ت تطرق رأس  تلك الجمل كان

شاب متدين؟ هل يتخلى    ي أنهلحيته كي ال يكشف الرائى عن  وإيمانه، هل يتخل

ح فرص العمل أمامه متاحة  فتصب  ي ال يكتشف أمر تدينهعن غضه البصر ك

 أكثر؟!  

بأوامره   ن الكريما الحل؟ ال يمكنه أ ن ينزع القرآاختنق وال يعرف م

المجتمع الذي أصبح   ي ذاكونواهيه من صدره ويسير متعر من تدينه ليرض

األمو فأصبيرى  بالمقلوب  والباطلر  باطال  الحق  حالال    ح  والحرام  حق، 

 ن بأمزجة الناس؟  والحالل مرهو

دة  ى موقف السيارات، صعد واحوجهه حتى وصل إل ى  كان يسير هائما عل

الناتج ع الهواء  في  يجد  النافذة عله  بجوار  السيارة متسعا    نوجلس  حركة 

 ألنفاسه المختنقة.  
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منتقبة    ت بجواره فتاة الحالة صعد  بعد قليل وهو جالس على تلك

أسودكان لباسها  مسافة،  وبينه  بينها  تترك  أن  حريصة  ال    ت  فضفاض 

 ى استحياء.  منها شيئا سوى عينيها عليظهر 

بهاتفها النقال    ت تمسكي وبعد قليل تحركت السيارة ، كانت بجوار جلس

لطريق وبدأ  ر لإليها، بدأت أنظ  تويبدو عليها التوتر، شعرت بذلك دون أن ألتف

ي طرد هذا  فاستسلمت له عله ينجح ف  صدري،ويلمس    أنفي،الهواء يتخلخل  

 ي.   افقنالهم الذي ر

 هاتفي ال   نبعد عدة دقائق رن هاتفها، التفت ال إراديا حينما رن ألتأكد أ

 !ن ، إنها تضع نفس نغمة هاتفي ير

 ت: فتحت المكالمة وبصوت خفيض قال

أقصد    ت... لمأمي أنا في طريقي إلى البيالسالم عليكم... أجل يا   -

لم أطل حتى    ي أناأن أتأخر لكن تأخرت المعلمة لظروف خاصة... صدقين

ً أنن ً  ي لم أسمع عليها الجزء كامال... حسنا  الطريق.   مسافة حسنا

فتحت    لها،  ت بالتوترشعر  حتىخط وبدأت قدمها تهتز قليال،  ت الأغلق

عن   فيها  تبحث  وأخذت  أغراضها،  حقيبتها  بعض  منها  فسقطت  ما  شيء 

ى الحقيبة منها، ثم أعادت أغراضها إل   سقطبحذر تأخذ ما    تتوترت أكثر وانحن

ريبا حتى  ن تق تضغط عليها كل ثانيتي  وبدأت  ،  وأخذ ت سبحتها اإللكترونية
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ي  حلمستعوضه  أوستغفر هللا  أي تصرفها هذا أن  سكنت تماما وهدأت.  ألهمن

للمكالمة   تثناء استغفاري رن هاتفها مجددا فاستجاببخر منذ قليل، وأت  الذي

 معدودة   ت كلماتهاوبنفس الصوت الخفيض بدأت تتكلم، كان 

من   ن التسميعالسالم عليكم.. أنا في الطريق .. كيف أتأخر ع -

 ي ال أريدها ...................   أجل تلك الِخطبة الت

يتكلم وهي ال    المتصل، ظل  وانقطع كالمها وشعر ت كأنها تكتم بكاءها

   (حسنا، سالم)ن فقط ترد، حتى انهت المكالمة بكلمتي

عينيها   على  يدها  وتضع  سبحتها  على  تضغط  الطريق  طوال  وظلت 

 ح دموعها.  كأنها تمس

ادري لماذا    ن السائق أن يتوقف جانبا ونزلت، البعد ثلث ساعة طلبت م

بها   ما  أعلم  ال  أنا  حالها؟  على  بالحزن  انهالكن  شعر ت  بدأت   تتألم،  يبدو 

جلستي بعدما كنت منكمشا    وبدأت أوسع  منها،ت  السيارة تتحرك بعدما ترجل

أمسكته وإذ به بطاقة   البطاقة،يشبه    شيء  في وجودها، فوقعت عيني على

ى صورتها يسترها، فقلت فجأة للسائق:  عل  ت تضع الصقاخاصة بفتاة، كان

 ن فضلك سأنزل هنا.  توقف م
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التوقف    ن ال يحبون ن طلبي كعادة أغلب السائقين الذيانزعج السائق م

يتكلم بالسوء موجها كالمه لي، وال أدري ما شأن    مرتين في نفس المكان، بدأ

 لحيتي لينالها من غضبه؟!  

وترجلت أبحث عنها بعيني حتى لمحتها وهي تعبر الطريق،    ت إليهلم ألتف

البطاقة؟ ال يجوز   الشارع ألعطيهاي  اقتفيت أثرها وال أعرف كيف سأوقفها ف 

وقررت أن أسير خلفها حتى تصل    ي موقف محرج كهذا، فكرتفأن أضعها  

 ن البطاقة وانصرف...  تواجديالم  ي أحدوجهتها وهناك أعط

الطريق دو أمامها، عبرت  ترى  كأنها ال  تسير  أن  فكاد  ن حذركانت  ت 

  تالركض، أسرع من  ب ما تكو ن، خطواتها سريعة أقردراجة ناريةتصطدم ب

 وأفقد أثرها.   يألقترب أكثر منها خشية أ ن تغيب عن عين

قفت فترة  من البا ب الرئيس، و  توقفت أخيرا أمام عمارة فخمة، ثم دلف

ما شاء  )ي سري  قليل، وأخذت أتأمل العمارة وأقول ف  أتأكد أنها لن تخرج بعد

هة تشير إلى وجود أحبال نور على الواج  ي وجود( ولفت انتباههللا اللهم بارك

 . العمارة ي هذهمناسبة ما ف

أكثر فلمحت    ن العمارة رابة الربع ساعة فلم تخرج، اقتربت مت قوقف

للعمارة، ألقيت عليه التحية    ي أمام معرض مجاوررجال مسنا يجلس على كرس

وسألته عن الفتاة هل يعرفها؟ تعجب الرجل من سؤالي ونظر لي نظرة غلفها  
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ي  سببها، فأعدت سؤالي عليه وإذ به يبتسم، قلت ف  فب ال أعرعالمات تعج

 ي أم به جنون؟  الرجل طبيع سري هل هذا

 :أخيرا أجابني 

 نور؟  تقصد  – 

الفتاة فكان بالفعل نور بارتياح    ، شعرتنظرت في البطاقة على اسم 

 ت للرجل :  أنني سأتمكن من إعادة البطاقة لها، قل

الموجود    و نفس االسمفهذا هال أعرف اسمها لكن ربما هي كذلك  -

 هنا.  

 فأردفت:   ي فنظر مستفهماأطلعته على البطاقة بعدما أنهيت جملت

 ت خلفها أردها إليها.  سقطت منها في السيارة وجئ  -

ت ولمع  ي ونظر إليها مبتسما ابتسامة عجيبة،أخذ الرجل البطاقة من

 :  ت لهلشك فقلا ييدا كأنما يخطط ألمر ما، لقد تسرب إلعيناه ونظر بع

 ن فضلك.  البطاقة ألعطيها ألحد أقاربها م أعطني -

 فرد مندفعا:  

 ن مصلحتها أن تعطيهم البطاقة اليوم  ال ليس م -
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 ي:   سألته والشك يزداد بداخل

 لماذا؟!!   -

، اجلس ألقص  فوجهك قد أشعرني باالرتياح تجاهكي  اجلس يا بن -

 عليك الخبر.  

 ي وإذ به يتحد ث: جلست بجواره على كرس

هذا   ن الفتاة ترفضاليوم هو عقد قران ابنتي نور، أنا عمها، لك -

ن  رفضت الكثيري  ما  ي هذا العريس بعدواج، لكنها مجبرة، يفرض عليها أخالز

كما تتمنى، وتخشى أن   ألنه ليس متدينا  تريده؛قبله، يراه مناسبا، لكنها ال  

البنت كالقمر    -ر ب من أذني وقال:اقت  -يجبرها على خلع النقاب، وبيني وبينك  

ي يرفض صرت على لبس النقاب، كان أخى أحت  ن يتم معاكستها فتعود باكيةكا

ف  الفكرة رفضا األمر  قطعيا حتى وضعته  الخروج مي  منعها من  ن  الواقع، 

منزل فترة ليضغط عليها لكنها أصرت ، ظهر هذا الخاطب في الصورة، فقبل  ال

ي ال يتم عقد الزواج هللا ك  ت البطاقة بقدربما وقعبه من باب العند معها، ولر

 هذا اليوم .  

شعرت لماذا  أدري  وال  أكثر،  عليها  وأشفقت  كلماته  ا أنه  أوجعتني 

الموقف، لم يتركني    مساعدة ألنقذها من هذاتخصني ويجب أن أقدم لها أي  

 الرجل أفكر كثيرا حتى قال لي ما لم أتوقع:  
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ً يأتعلم يا بن -  مثلك، وجهك يعكس تدينك، ويبدو  ، نور تستحق شابا

أنك تخفض بصرك   يعليك االحترام، لقد لمحتك وأنت تسير خلفها، لفت انتباه

ها ت رقيقة أين لكل ذلك، والبن  ن هللا ، ال أعرف لماذا يحدث معهاعنها، سبحا

 بطاقة لتتحمل كل هذه الضغوط؟!  

ف والحسرة  العمارة  إلى  أنظر  أخذت  فقط  أقوله،  ما  أجد  قلبي،  لم  ي 

وابة  و البواتجه نح وفجأة سمعنا أصواتا آتية من مدخل العمارة، قام الرجل

ترتدي حجابا عاديا ومعها امرأة    تحتى ظهر ؟  وأنا أشاهد وال أفهم ما يحدث

خذ يتكلم وال  فأمسكها الرجل وأ  يسندانها ،تقبة  ن العشرين، وفتاة منفتاة دو

 وقال بصو ت عال:  يأفسر الكالم، فالتفت إل

 ن فضلك أوقف سيارة أجرة بسرعة!!  يا بني م -

وقفت  أ  ىأسرعت نحو الطريق، وأتمنى أن أجد أي سيارة أجرة حت

بطنها وال تستطيع    ىفوجدت الفتاة منحنية تضع يدها علي  لفت خواحدة، التف

عليها، وحينما اقتربوا قلت للرجل   يالسير، كدت أبكي من وضعها، انفطر قلب 

 ت ضعيف:  بصو

 ما األمر يا عماه؟    -

 فقال والقلق باد عليه:   
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 ال أعرف يا بني، ال أعرف.   -

االنتظار    ي السيارة وأنا أنظر إليهم كالمجنون، لم أستطعركبوا ف

 ت خلفهم.   سرفأوقفت سيارة أجرة أخرى و

عقبهم،   ىوصلت سيارتهم أوال إلى المستشفى ثم وصلت سيارتي عل

دخل المستشفى،  دخلوا  حتى  وانتظرت  منها  بعيدا   ت ترجلت  ومكثت  خلفهم 

داخل حجرة الكشف في جناح    ي الرجل فابتسم. غابواب الوضع، لمحنأراق

ينما  نحوي وقال حاالستقبال وبعد حين خرج الرجل بحث عني بعينه ثم جاء 

 تقلصت المسافة بيننا' 

 لم أتوقع أن تأتي   -

 ن.  أمك  ني أقدم أي مساعدة إجئت ك -

 آلمها جدا، طبعا حزنها وهمها فعال بها ذلك    عصبي،قولونها  -

 مسكينة  -

أجل، لو كانت ابنتي أنا لم فعلت بها ذلك، لكن الحمد هلل لم يشأ  -

 ي حالها.  ن أرزق بذرية، لذا أعتبرها ابنتي ويحزنني أرب

 أوالدها قاس لهذا الحد؟   -
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يرفض نقابها هو وأمها، يرفض    ال بالعكس كان حنونا عليها، لكنه -

انغالقها على نفسها، أتعلم، كنت أتحدث معها قبل مجيئها في الهاتف بعدما 

لكن شعرت بالندم حينما سمعت   ت أن أقنعها بالخطبةتأخرت في المسجد، حاول

ي سأحاول إقناع أبيها، لذا  وجعها كالمي وهي تظنننحيبها في المكالمة، لقد أ

إلى البيت. أشعر بالذنب، لربما كلماتي أوصلتها لهذا   ي عائدةتني وهتجاهل 

 ب.   التع  نالحد م

 هل علم والدها بما حد ث لها؟  -

 ي سيارة األجرة.   أجل وهو في طريقه إلينا، كلمته ونحن ف -

 مسكينة...  -

أنه والدها   تبدا على وجهه القلق، خمنقليل دخل رجل ببذلة أنيقة و  بعد

ه الذي بينه وبين عمها، لم يلتفت لي بل توجه نحو العم مباشرة يسأله  للشب

 ى.  المستشف بعن نور، فابتعدت عنهما وخرجت أمام با

نور تستند  تيمر زمن طويل حتى خرج الجميع من المستشفى، وكانلم  

عم تأخر  فخمة فركبوا جميعا إال الح سيارته العلى أمها، بينما سبقهم األب وفت

اقترب مني وقال: زرني مجددا يا بني،  ىقليال يبحث عني، وما أ ن لمحني حت

 اليوم.    ت معناوشكرا على ما فعل
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بهم في    ى الرجل كلماته وانصرف الحقالم أجد كالما أقوله وقد أنه 

 ن بصري... السيارة، وغابوا ع

  

ي تلك الفتاة، وما الن جدا، يشغل بوأنا حزيمر على هذا الموقف يوما ن  

بينما أنا كدت أستسلم   فتاة؟عها، كيف تتحمل كل تلك الضغوط وهي  حدث م

 ن أنساه.   أعطتني درسا ل ي أتمناها؟ لقدلمجرد أنني لم أجد الوظيفة الت

عليها،   ن منهبعد يومين قررت أن أذهب إلى العم وفي نفسي أن أطمي

االنوار التي كانت معلقة   ت أن وأثناء كالمنا الحظة،  ي بشدذهبت إليه فرحب ب

مارة الفتاة غير موجودة، هل انتهى العرس؟! سألته فأخبرني أن الخطبة  ى ععل

ن يفعل ما يرضيها أكل يحاول  ت الزمة نفسية جعلأمن    يألغيت، والبنت تعان

 ب.  وحس

وكأنني أنا    يجهي السرور بعد كلماته تلك وتهلل وال أعلم لماذا هاجمن

يعاني   كان  وسألن  الهي؟!من  فابتسم،  ذلك  العم  أربكني   يالحظ  أعمل؟  ماذا 

زل ما  أنني  أخبرته  همي،  إلى  وأعادني  تم    تسؤاله  وأنني  أبحث عن عمل، 

 ل بلهفة: وقا  ت عينهرفضي من أكثر من مكان، فلمع

 المعرض؟  ي هذاإذا ما رأيك أن تساعدني وتقف معي ف -
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وقلت  ف كالمه،  خرياجأني  أنا  األمر،  هذا  أجيد  ال  أنني  كلية   جله 

 ي ببيع وشراء الموبيليا؟!  هندسة، ما عالقت

 ي: قال ل

تعلمها في وقت قصير، قف معي الب - يمكنك  والشراء مهارة  يع 

 ى تجد عمال يناسبك، ما رأيك؟ حت

ريبا ي قسيجعلن  ن هذا العمل أدرت كالمه في رأسي فانتبهت فجأة إلى أ 

 .  .ت. لماذا أعجبتني الفكرة؟ لكنني قبلمنها، ال أعرف 

العم كما طلب، كنت أفتحمر ش يوميا وآخذ   المعرض  هر وأنا أقف مع 

مني ويصغي إلي بهدوء    ن العم يقتربمصحفي وأقرأ وردي في بداية اليوم، كا

لذهاب للصالة في ب منه اوقت صالة الظهر والعصر كنت أطلي  وسكينة، وف

وقتهما،    والعشاء فكنت ال أتواجد في المعرض  رب، أما المغالمسجد فال يمانع

ن ال مرة بعد مرة بدأ يرافقني للصالة ولم يكن يفعل ذلك من قبل! كانت الزبائ

ي: وجهك جاء بالخير. وال أعرف سبب ن دائما يقول لمن المعرض، وكا  تنقطع

حتى جئت أنا ووقفت في    ن البيع كاسدا معهفت، لقد كان الحقا عركالمه هذا لك

و من ذكر هللا ومنذ مجيئي ن يخلكا  و أن المكا نمعرض فجاء الزبائن، يبدال

 . به، وفتح باب الرزق ت البركةوقراءتي للقرآن حل
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طوال هذا الشهر لم ألمحها   نتعلق العم بي وارتحت أنا أيضا للمكان، لك

 ت مريضة. مازال ي أنها، كان عمها يخبرني الشارعف

حي للمعرض لمحتها، لم أشك في كونها وفي بداية شهري الثاني أثناء فت

هكذا، خفضت بصري    ي ترتدي النقابهي ألنها الوحيدة في هذه العمارة الت

فأسرع نحوها، وظل يتحد ث معها،    ها العم أيضا حي تابع مشيتها، لملكن قلب

 ( .  المسجد)لم أسمع منها إال كلمة 

 ووجهه متهلال:   يبعد لحظات دخل العم المعرض حيث أكون، وقال ل

بذلك حتى قرر - أن شعرت  تتحسن وما  بدأت  نور    تالحمد هلل 

إل الالذهاب  لتحفظ  المسجد  رائعا فى  نموذجا  الفتاة  هذه  الثبات،   ي قرآن، 

 ت مثلها.   ليتني كن

ن األمر تجاوز هذا جابي بها، إعجاب؟! أظي فرحا، وازداد إعطار قلب

 الحد!!  

تأخرت   ت إنها منه، كانحفظت موعد ذهابها إلى المسجد ورجوع

وعقلي، ومازال العم    يأتوتر حتى ترجع فأسكن، لقد صارت هي شغل قلب

 ي كل ذلك ويضحك.  يتابعني ف

إل جاء  يوم  وأوذات  طويل،  كالم  بيننا  ودار  زبون  المعرض  ثناء  ى 

 ب هندسي، فقال العم: الحديث عرفنا أنه صاحب مكت
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الشا - فهذا  مهندس  عن  تبحث  كنت  ومتفوإن  رائع  جداب    ق 

 ب الخير.  ووجهه يجل

وجهه    ىبدا علاجبته فنظر إلي الرجل وسألني عن تخصصي وتقديري،  

ي مكتبه، لم أصدق نفسي، ولم أعلق طلب مني أن أذهب إليه غدا فوالرضا،  

 العم.  نكالمه، فلربما قال ذلك استحياء مى مالي علآ

ي بكل  مع  استقبالي، تكلمي  في اليوم التالي ذهبت كما طلب، ووجدته ف

المكت  احترام، في  أتواجد  أن  علي  فترةوعرض  يقرر،    ب  وبعدها  للتدريب 

  يالعم أخبره بما حدث، فرح من أجل  ىحمدت هللا على هذا األمر، ورجعت إل

ب ألنه يرتاح المعرض بعد انتهاء العمل في المكت  ي لكن طلب مني أن أتواجد ف

 ي.  أستطع صده وهو ذو فضل عل لوجودي، لم

الهندسي    بوبالفعل كان ما كنت اتمناه، تم تثبيتي بعد فترة في المكت

ي المعرض  في آخر اليوم أذهب إلى العم ف  توصار لي دخل محترم، وكن

وفأس البيع،  في  نوراعده  والد  بدأ  الفترة  تلك  علي    ي  العم  فعرفه  يراني 

ه، عند لم يذكر له أنني أعمل    ي يوميا ألجلس معه،كمهندس صديق له، آت

  !ي آخر الشهروأنه يعطيني أجرتي ف
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حي من  المعرض  يدخل  أصبح  نور  والد  أن  آلخرالغريب  ليجلس    ن 

الحدي أطراف  نتجاذب  وصرنا  وكامعنا،  يتعمدث،  العم  مرارا  مدح  ن  ي 

 وتكرارا أمامه.  

 ي العم كعادته:  وفي ليلة فاجأن

 ى ستتقدم لخطبة نور؟  يا بني مت -

 إليه كاألبلة مذهوال   تنظر

 ماذا تقول يا عمي؟!    -

تراقب االوضاع دو - انت ن حراك؟ هل  كما سمعت، هل ستظل 

 مستعد لتخسرها؟  

 أنا!!... أنا..    -

 ب نور سواك.    يناست ماذا؟ النأ -

أن   ي العملية، ال أستطيعلكن أنت تعلم أنا ما زلت في بداية حيات -

 ت والدها!!  أجعلها تعيش نفس الوضع الذي تعيشه في بي

ت قليلة  جتهد ولكل مجتهد نصيب، أثق انك في خالل سنوالكنك م -

 األشياء.  حالتك المادية أفضل، واطمئن البنت ال يشغلها هذهح ستصب
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 ن فيها!  أنا ال أملك حتى شقة نسك -

 ت لك الحل  فكرت في ذلك ووجد -

 ما هو؟!    -

يسر الحال معك ي تلك، وحينما يت شقق عمارت  استأجر شقة من -

 غيرها.  امتلكها، أو اشتر 

نور، وبالفعل   ب هذه الفتاة طاقة كان عرضه مغر جدا لي، لقد فتح لي بسب

عل الختجرأت  تلك  اتخاذ  كاى  لها،  وتقدمت  بطوة  أيسر  الوضع  مما ن  كثير 

دنيا، فقط  وال أي شيء من متاع ال  توقعت، الفتاة لم تسألني عن شبكة وال مهر

 الكريم؟   نسألتني: كم تحفظ من القرآ

الحقيقة علمتني   تمت الخطبة وكانت ملتزمة جدا باألحكام الشرعية، في

ألتمكن من الجلوس معها    الكثير ،حتى لم أطق وطلبت من والدها عقد القران 

ل لكن اشترط سرعة الزواج ،فكان ما طلب، وبعد العقد أخبرتها كل  بِ بحرية، ق  

 عرفتها ،كانت عيناها تلمعان فرحا وحبا بموقفي .   ومن أنا وكيفشيء 

أدخر المال   ي أحشائها ابننا األول، وأناواآلن هي زوجتي حبيبتي، وف

ن العم. فالحمد هلل الذي عوضني بها  جرتها مي استأالكافي لشراء الشقة الت

 .  ن كل شيء فقدته في يوم من األيامع
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